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О- 
О,  меж.  1)  О!  О  Аруме  мій  добрий, 

друже  незхбутний!  Шевч.  2)  Вотъ.  О!  о! 
дивись,  як  хороше! 

О,  пред.  1)  Съ  рииительнымъ  падежемъ: 
а)=Об  1  (рідко  в  лвшь  въ  литературы. 
язьііґе).  О  мур  старою  головою  ударилась  і 
трупом  пала.  Шевч.  614.  б)  при  обозна- 
ченіи  времени:  въ.  О  той  час;  о  сю  пору. 
Желех.;  в)  при  обозначеніи  міри:  на.  О 
еден  сажень  довший.  Желех.  О  два  роки 
молодший.  Желех.  г)  обозначаете  ціль,  къ 
которой  направлено  двйствіз:  о,  за.  Боро- 

тися, дбати  о  що.  Желех.  Тяжко  о  хліб. 
Си.  Про.  2)  Съ  мъстнымъ  или  дательнымъ 
падеж.  а)=Об  2а.  Ой  сподівайся  мене  тоді 
а  гості,  як  будуть  о  Нетрі  бистрії  ріки- 
озера  замерзати,  об  Різдві  калина  в  лузі 
процвітати.  ЗОЮР.  І.  26.  3)=0б  26.  О 
шести  ноигх. 

Оаяіс,  су,  м.  Оазъ.  Мов  оазіс,  в  чис- 
тім полі  село  зеленіє.  Шевч. 

Об,  пред.  Если  стоящее  предъ  об  слово 
оканчивается  гласной  (особенно:  а,  о,  у), 
то  о  часто  выпадаетъ.  ЗЮЗО.  II.  128. 

Ударив  рукою  'б  лавку.  1)  Съ  винит,  па- 
дежемъ: при  обозначеніи  предмета,  на  ко- 

торый направлено  дійствіе:  о,  объ.  Ой 

піду  я  утотиюся,  чи  об  камінь  розіб'юся. 
Чуб.  V.  229.  2)  Съ  ыъстнымъ  или  датель- 

нымъ падеж,  а)  при  обозначеніи  времени 
д-вйствія:  на,  объ,  въ,  около.  Об  Різдві. 
ЗОЮР.  I.  26.  Крий,  Боже,  народу  якою 
там  зібралось!  Як  об  Іллі  в  Ромні.  Греб. 
372.  Об  Миколі  продасть  кобилу.  О.  1862. 
IX.  7.  Вітереиь  схопивсь  об  обідній  порі. 
О.  1862.  IX.  60.  Жду,  не  діждусь,  як  об 
весні  ластівки.  Г.  Барв.  119.  б)  при  обо- 

значеніи количества,  мъры  и  принадлеж- 
ности опре.гвляемаго  иредмета:  о,  об.  Ле- 

тів птах  об  восьми  ношх.  Ном.  стр.  295, 

Л;  147.  Купи  черевички  малі  невеличкі  й  об 

нозі.  Грин.гШ.   172. 
Оба,  обі,  чж.—Обое,  обидва,  обидві. 

Оба  хороиіі,  оба  бохаикі  сини.  Федьк. 
Обабитися,  блюся,  бишея,  г.».  Оба- 

биться, изнежиться.  Обабивсь  ляхівкою 
окаянний.  К.  ЦН.  303. 

Обабіч,  нар.  По  обабіч.  Съ  об-вихъ 
сторонъ,  съ  каждой  стороны.  На  підмурку 
по  краях,  саме  де  іранки  сходяться,  по 
обабіч  помуровані  стовпи — всіх  шість  пар. 
Св.  Л.  26. 

Обабок,  бка,  м.  Раст.  Воіеіиз  8саЬег 
Виїї.  ЗЮЗО.  І.  114. 

Обава,  ви,  ж.  Замедленіе,  медленность. 
Обавити,  влю.  виш,  гл.=Вибавнтн. 

Я  тобі  воші  вбавила.  Борз.  у. 
вбавлятися,  ляюся.  вшея,  м.=Ва- 

ритися,  гаятися.  Вх.  Зн.  42. 
ОбагряноЕ,  ику,  *.=Обаринок.  Ум. 

Обагряночон.  Пішов  милий  на  ярмарок,  та  й 

на  ярморочок, — принесе  мі  сорок  яблок  та  й 
обагряночок.  Гол.  II.  431. 

Обамбурити,  рю,  риш,  м.  Ошеломить, 
огорошить.  Часом  засяде  хто  небудь  та 
з-за  дуба  булавою  як  обамбурить  по  спині, 
то  ї<  пролежиш  який  час.  Брацл.  у. 

Ооапол,  ла,  *.=Обаш>лов. 
Обаполи,  нар.  1)  Пообъимъ  сторонамъ- 

2)  Вокругъ,  во  вев  стороны.  Упаде  на  мо- 
гилу, туже,  розливається,  аж  обаполи  луна 

розлягається.  Волч.  у. 
Обапол ок,  лка,  ж.  1)  Горбыль,  крайняя 

доска  при  распилке  бревна.  2*  Окраина. 
Кий  там  чорт  у  Харькові  городи!  хиба  по 
обапілках  юрода.   Лебед.  у. 

Обапольний,  а,  е.  О  доскі:  отрезан- 
ная отъ  края  бревна. 
Обаранити,  ню,  виш,  гл.  Окружить  со 

вгЬхъ  сторонъ,  напасть  со  всбхъ  сторонъ. 
Діти  обарчнили    мене  за  гостинцями.    Рк. 



Обаранітн — Оббірати . 

Леиип,.  Оборонили  колісннчку:  одна  в  одну 

щоку  цілує,  друга — в  другу.  Мир.  Пов.  II. 
70.  Собаки  його  обаранили.  Грвн.  II.  204. 
Бджоли  як  обаранили  йою.  Мяж.  1 13. 

Обарааітн,  нію,  зш,  ід.  Растеряться. 
Обаринох,  нка,  м.  Крендель,  баранка. 

Ун.  Обарйночок.  Як  я  'іла  винні  япка,  ще  й 
обариночки.  Грин.  III.  255. 

Обарянець,  нця,  .ч.=Обарянок.  Вх. 
Лем.  415. 

Обарятн,  ряю,  ага,  ід.=Варнтися.  Мил. 
221.  Та  прибувайте,  таточку,  за  мною  не 
обаряйте.  Мил.  186. 

Обарйтяся,  риюся,  аася,  іл.=0ба- 
рятн.  Ой  іди  ж  ти,  мій  мгиенький,  та 
не  обарчйся.  Чуб.  У.  1196. 

Обахта,  ти,  ж.  Гауптвахта. 
Обаторнтися,  обатУритнся,  рюся,  рнш- 

оя,  ід.  Опомниться,  прійти  яь  себя.  Вх. 
Лем.  440. 

Обачнтн,  чу,  чтя,  ы.  1)  Увидіть.  Та 
скажи  мі,  чи  обачу  миленькою  очі.  Гол. 
769.  2)  Замітить.  Жя  з  другою  в  любві 
обачила.  Чуб.  V.  376. 

Обічитяся,  чусн,  чяшоя,  ід.  Выздо- 
роветь. Вх.  Лем.  440. 

Обачіння,  ня,  с  Вниманіе.  Мати 
обачіння  на  нбго.  Обращать  вниманіе  на 
кого,  присматривать,  заботиться  о  комъ. 
Знатила  мене  ой  с.лгртонъка  в  чужій  сто- 

роні,— май  хсе,  сестро,  обачіння  на  діти 
мог.  Гол.  III.  70. 

Обачний,  а,  е.  Осмотрительный,  осто- 
рожный, внимательный.  Гей, — каже, — ти, 

шинкарко  молода,  ти,  Насте  кабашна! 
Ти, — каже, — до  сіх  бідних  козаків-нетяг 
хоч  злая,   да  й  обашна.  ЗОЮР.  І.  203. 

Обачність,  ностн,  ж.  Осмотритель- 
ность, осторожность,  внимательность. 

Обачно,  нар.  Осмотрительно,  осторож- 
но, внимательно. 
Обашлуватя.  л£ю,  еш,  гл.  Ііообіїцать. 

дать  обіть.  Батько  обагилував  синові  теля 
на  господарство.  Рк.  Левин,.  Я  обашлував 
на  церкву  хоругов  зробити. 

Обапшорятг,  рго,  риш.  ід.=Обвпгао- 
рити.  Обашморив  другий  груНт  недалеко 
од  Триполля.  О.  1862.  V.  9.  (Варф.  Шевч.). 

Обашжоритися,  рюся,  рышея,  гл.  При- 
выкнуть, освоиться.  Деякі  запорожці  таки 

згодом  обашморились,  а  деякі  знов  покри- 
лися в  дичу  (==*у  дш.пй  стен).  Вас.  213. 

Обапшорити,  рю,  риш,  гл.  Нащупать, 
отыскать. 

Обкясняв,  ка,  м.  Злой  духъ,  летаю- 
щій  къ  женщині    но    ночамъ, — часто  это 

умершій  мужъ,  еслгі  жена  о  немъ  сильно 
горюетъ.  КС.  1890   X.  59.  См.  Перелесник. 

Оббанитн,  ню,  ниш,  гл.  Обмыть.  Треба 
тебе  (людину)  оббанити.  Мнж.  48.  А 
діжу,  як  спече  хліба,  то  не  вискромаде,  не 
оббане.  Мнж.  99. 

Оббанзтися,  кюся,  яишея,  м,  Об- 
мыться. Грій,  паже,  казан  молока!  Вона 

зігріла;  він  пірнув  у  його,  оббанився.  Мнж. 
16.  Побіжу...  та  оббанюсь.  Мнж.  128. 

Оббивальний,  ка,  м.  У  мастеровъ  ня- 
готовляющихъ  курительный  трубки:  моло- 
токъ  для  чистой  отділки  и  насічки  зубь- 
евъ  металлической  крышки.  Вас.  149. 

Оббивати,  ваю,  єш,  сов.  в.  оббити, 

обіб'ю,  еш,  *д.  Обивать,  обить,  сбить,  стря- 
хивать, стряхнуть.  Зіма  була  і  цвіт  об- 

била. Мет.  36.  Пороги  оббивати.  Ном. 
№  11913.  Ой  не  оббивай  ранньої  роси,  не- 

хай обіб'є  матінка  моя.  Мет.  245.  2)  Вить, 
побить,  отбить.  За  скоки  обідаю  і  щоки. 
Ном.  Лі  12479. 

Оббиватися,  заюся,  вшся,  сов.  в.  об- 
битися, обіб'юся,  вшся,  ід.  Обиваться, 

обиться.  Оббивсь  як  билина.  Ном.  №  1852. 

Пропившись  і  як  крем'ях  той  оббившись. К.  МБ.  X.  3.  Оббилася  балачка.  Рааговорь 

стихъ,  смолкь.  Оббилася '  балачка,  тим  і не  чутно  стало.  Новомоск.  у. 

Оббнрьканий,  а,  в=8абрьохдвяй.  Си- 
дить у  шинку  раз-у-раз  оббирьканий.  Г. 

Барв.  290. Оббити,  ся.  См.  Оббивати,  ся.    , 
Оббігати,  гаю,  еш.  сов.  в.  оббігти, 

біжу,  жиш,  іл.  1)  Обвгать,  обіжать.  Пе- 
реймає мене  і  оббігти  не  пускає-  МВ.  (О. 

1862.  III.  61).  Андрійко  селе  оббіжить, 
вернеться  червоний,  сміючись,  пустуючи. 
МВ.  II.  88.  2)  Стекать,  стечь,  сбіжать. 
Вибілила  хату, — дощ  пішов,  вона  й  оббігла, 

і  вп'яті,  руда.  3)  Обходить,  обойти,  избе- 
гать. Тебе  лихі  сусіде  оббігали.  К.  МХ.  14. 

Люде  (його)  оббігають.  Г-  Барв.  516. 
Оббігати,  гаю,  еш,  ід.  Оббігать.  Усіх 

подруг  сьогодні  оббігала, — за-нолочі  хо*піла  по- зичити. Харьк. 

Оббілити,  лю,  лиш,  і».  Оббілить,  сді- 
лать  більша  Біленькая  черемшина  чи  всі 
луги  оббілила.  Ни.  Васильк.  у. 

Оббілувати,  д^ю,  еш,  м.  Снять  шку- 
ру. Іван  царевич  узяв  того  зайця,  оббі- 

лував. Рудч.  Ск.  II.  106. 
Оббір&тя,  раю,  еш,  сов.  в.  обібрати, 

обберУ,  реш,  ід.  1)  Обирать,  обобрать.  2) 
Обьідать,  обьість,  обгладывать,  обглодать. 
Сидить  хлопець  коло  стола,  курча  оббірає. 



Оббіратися — Обвиватися. 

Чуб.  V.  653.  Тоді  вовиі-сіроаманні  нахож- 
да.ш  і  ор.ш-ч  рнокрильці  налітали,  в  го- 

ловках сідали,  біле  тім  коло  жовтої  кости 

обпц*  І.    118.    3)  Избирать,    из- 
брать, выбрать.  Собі  місця  не  обібрав.  Чуб. 

V.  1014.  Ні  читати,  ні  писати,  а  хо- 
тіть За  короля  обібрати.  Ном.  .V  7908. 

Обібрали  одною  з  себе  і  послали  до  йои> 
баби.  Мн:~;.  87.  Ой  дівчино  люба,  міиа... 
ти  ж  то  мене  обібрала  і  одною  в  світі  по- 

кохала. Грнн.  III.    161. 
Оббіратися.  раюся.  ешся,  сов.  в.  обі- 

братися, обберися,  шшся,  и.  1)  Наби- 
#раться,  набраться,  начать  много.  Не  об- 
бірайся  ваш,  бо  дорога  грузька.  Ііолт.  2) 
Набирать,  набрать  на  ебя,  убраться.  Свиня 

в  реп'яхи  обїбра.іася.  3)  Находиться,  най- тись, выискатьсл:  К.  (О.  1862.  III.  23). 
Обібрався  такий  то  хазяїн...  Драг.  3.  От- 
тогді  ж  то  не  моїли  обібратись,  за  віру 
християнську  одностайно  стати,- — тільки 
о6ібри*>я  Барабаш  та  Хмельницький.  АД- 
II.  о.  У  мене  оббереться  старійшин  козак 
на  далині  Черкень  погуляти.  Лукаш.  41. 
4)  Ділять,  сделать  себя.  Обіб}>ався  грибом, 
тс  лізь  в  борги.  Чуб.  І.  243. 

Оббрестй,  дУ,  деш.  и.  Обойїн  вь 
бродъ. 

Оббрехати.  См.  Оббріхувати. 
066рн8(ь)катн.  См.  Оббрна(ь)вуватн. 
06брйа{ь)куватв,  кую,  еш,  сов.  в.  об- 

брйзіьїкати.  каю,  еш,  и.  Обрызгивать, 
обрызгать. 

Оббріхувати,  хук»,  еш,  сов.  в.  оббре- 
хати, шу\  шеш.  ;.;.  Лгать,  налгать  на 

кого,  с'олгать,  оклеветать  кого.  Оббрехала 
його.  Коистинтаногр.  у.  Юж  мя  оббрехали 
ословсгцкі  баби.  Гол. 

■Оббудбвувата,  вую,  еш,  сов.  в.  оббу- 
дувати, дую,  еш,  м.  Обстраивать,  об- 

строить. 
Оббурдюжвтися,  жуся,  жяшся,  и. 

Уиасть  съ  высоты,  ііїбурдю-жшся,  аж  земля 
репнула.   Черном 

Оббутнся,  бУдуся,  дешся.  і.і.  При- 
выкнуть, освоитьсл.  Обдулась  у  хати  Рк. 

Левиц. 
Обважити,  ся    См    Обважувати,  ся. 
Обважнити,  ни-,  ниш,  м.    Отяготить. 

и    та  не  і 
ільшою    платою  за  треби). 

Левиц    ПЙО.  II.  299. 

Обважніти,  ніш,  еш,  гл.  Отяжелеть. 
/  ноги  й  руки  так  обвалений,  що  й  лихо. 
Васильк.  у. 

Обважувати,  жую,  еш,   сов.  в.   обва- 

жити, жу,  жнш.  гл.  Отягощать,  отяго- 
тить, обременять,  обременить.  Да  не  обва- 

жуй  їх:  бики  третяки.  Борз.   у. 
Обважуватися,  жуюся,  ешся,  соп.  в. 

обважитися,  жуся,  жяшся,  гл.  Набирать, 
набрать  много  тяжести  на  возъ.  Як  їхали 
звідтіль  та  обважились,  а  вісь  уломахась. 
Канев.  у. 

Обвалити,  ся.  См.  Обвалювати,  ся. 
Обвалькувати,  кую,  еш,  «.».  Обльпить 

глиной. Обвалювання,  ня,  с  Обваливаніе. 

Обвалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  обва- 
лити, лй,  лиш  н  обваляти,  лаю,  еш, 

и.  1)  Обваливать,  обвалить,  отвалить.  2) 
Валять,  свалять  (сукйо). 

Обвалюватися,  яююоя,  ешся.  сов  з. 
обвалитися,  дюся.  лвшея  в  обвалитися, 

ляюся,  ешся,  ».!.  1)  Обваливаться,  обва- 
литься. 2)  Сваливаться,  сваляться  (осукнв). 

Обваритися,  ся.  См.  Обварювати,  ся. 
ОбварУдкатнся,  каюсл,  ешся, 

пачкаться  въ  гря.іи.  Вх.  Зн.  42 

Обварювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  обва- 
рити, рю,  риш,  !.».  Одаривать,  обварить, 

облить  кипяткомь.  Бідна  дитина  зовсім 

руку  обварила-  Василь?,  у. 
Обварюватися,  рювуї.  ешся,  сов.  в. 

обваритися,  рюся,  ришеа,  г.».  Обваривать- 
ся, обвариться. 
Обвевтй,  ся.  См.  Обвоинтн,  ся. 
Обвернутн,  ся.  См.  Обвертати.  ся. 
Обвертатн,  таю.  еш,  сов.  в  обверну- 

тн,  н^,  неш,  г.!.^=Обгортатн,  обгорнути. 
Обвертатнся  таюся,  ешся,  сов.  в. 

обвервутися,  нУся.  нешся,  ІЛ.  1  )=0б- 
гортатися,  обгорнутися.  Плащем 
бойки  о'ївернут'я.  Котл.  Ен.  2  ■=  Обернутися. 
Чом  0»  мене  бі.іом  лицем  не  обвернется. 

Чуб.  V.  68П. Обвертіти,  ся.   См.  Обвірчувати,  ся. 
Обвеселити,  лю,  лиш.  и.  Развеселить. 
Обвеселітн.  дію.  іЗіп,  м.  Повеселіть. 
Обвеснйтися.  нюся,    нишся. 

кончить  ве» -.енній  цолеиыл  работы 
Обвести.  См    Обводити. 
Обвечерітв.  ріс  ііовечерьть. 
Обвивати,    ваю,    ста.    слн.  в.  обвити, 

обів'ю,  обів'єш  и  обвинути,  ну  неш.  І 
вивать,  обвить,  обматывать,  обмотать.  Чир- 

ним    шовком    о>'  ппяйку    сповила 
(сина).  Чуб  V.  888.  Ішли  чи  обвинути 

густкчми. Обвиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  обви- 

тися, обівиюя.  обів'єшся  в  обвинутися, 
ну  ся,  нешся,    Обвиваться,    обвиться,   об- 
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матываться,  обмотаться,  Довга  коса  чорна, 
як  шдюка,  так  і  обвивається  круг  тонкою 
стану.  Стор.  І.  ,101. 

Обвидніти,  нів,  гл.  без.і.  Посвітліть 
(обь  утрі).  Як  обвидніло  трохи  на  дворі, 
зараз  зібралися.-.,  люде.  Кв.  І.   108. 

Обвикати,  каю,  вш,  сов.  в.  обвик- 

нути," ну,  неш,  гл.  Осваиваться,  освоить- ся, привыкать,  привыкнуть.  Як  кіт  у  хапіі 
обвикне,  то  не  втічс.  Лебед.  у.  Попервах 
лякались,  а  там,  як  обвикли,  то  ше  сами 
налякають.  Драг.  62.  Втікає  молода  жінка 
од  свекрухи,  до  матері,  поки  обвикне  в  чо- 

ловіка- Г.  Барв.  319. 
Обвинуватити.  См.  Обвинувачувати. 

Обвинувачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  об- 
винуватити, чу,  тиш,  гл.  Обвинять,  об- 

винить. Ном.  Л;  13545.  Нікого  не  обвину- 
вачуйте криво.  Єв.  Л.  III.  14.  Назирали, 

чи  сцілить  у  суботу,  щоб  обвинуватити 
його.  Єв.  Мр.  III.  2. 

Обвинути,  ся.  См.  Обвивати,  ся. 

Обвйняний,  а,  е.  Обвитый,  обмотан- 
ный. Свічка  у  світилки  у  руках,  обвиняна 

хусткою.  Мет.  186. 
Обвисати,  оаю,  еш,  сов.  в.  обвиснути, 

ну,  неш,  іл.  Повиснуть.  Сидів  горобець  на 
вишні,  в  його  крильця  обвисли.  Грин.  III. 
663.  Повна  рожа  на  тину  обвисла.  Чуб. 
V.  398. 

Обвити,  ся.  См.  Обвивати,  ся. 

Обвнхнутяся,  нуся,  нешся,  гл.  Об- 
виться. Та  срібная  сережка — Марусенька, 

золотий  перстенек — Василечко  та  н  об- 
вихнувся  коло  ручки,  коло  її  русої  кісочки. 
Мил.   134. 

Обвівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  обвіяти, 
вію.  еш.  гл.  Обвівать,  обвіять.  Теплий 

вітрець....  обвівав  її  свіже  рум'яне*  лице. 
Левиц.  І.  81. 

Обвіватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  об- 
віятися, віюся,  ешся,  гл.  Обвіваться,  об- 

віяться, быть  обвіваему,  обвіянному;  быть 
оббитому  вітромг.  Весна  раз  красна..-,  об- 

віялись мої  квіточки....  залюбки  вітрець 
обшморгав — замість  іграшки.  Г-  Барв.  128. 

Обвід,  воду,  м.  Конттръ.  Обвід  пов- 
ною круглуватою  лиця.  Левиц.  І.  2;>2. 
Обвідка,  ки,  ж.  Ободокъ.  Каемка  (на 

узорахъ).  Харьк. 
Обвідьиитися,  нлюся,  нишся,  г.і.  Сді- 

латься  відьмой,  колдуномь. 

Обвірчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  обвер- 
тіти, чу,  тйш,  гл.  Обворачивать,  обворо- 

тить,  обвивать,    обпить.    Треба    обвертіггіи 

юлеву  хусткою.  Васильк.  у.  Було  (її)  об- 
вертіти в  подрану  ряднину.  Мет.  268. 

Обвірчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
обвертітися,  чуся,  тйшея,  гл.  Обвиваться, 
обвиться,  завернуться. 

Обвістйти.  См.  Обвішати. 

Обвітріти,  рію,  еш,  «л.  !>ыть  обвіян- нымъ  вітромь. 

Обвітри,  ря,  с.  Воздухъ,  атмосфера. 
См.  Повітря.  Чорний  ворон  коли  не  коли 
скрикував  над  головою,  прорізуючи...  обвітря 
своїм  дужим  крилом.  Мир.  ХРВ.  70. 

Обвітряний,  а,  є.  Обвіянньїй  вітромг. 
Осмалений  сонцем  та  обвітряний  здававсь 

він  ще  похмурнігпиий,  ніж  був.  МВ-  11.148. 
Обвішати.  См.  Обвішувати. 

Обвішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  обві- 
шати, таю,  еш,  гл.  Обвішивать,  обві- 

шать, увішивать,  увісить.  Торбинками  об- вішаний його  повожатий.  Шевч.  89. 
Обвіщати,  щаю,  еш,  сов.  в.  обвістйти, 

щу\  стиш,  и.=Оновіщати,  оповістити. 
Поки  що,  а  я  панові  йду  обвістйти.  МВ. 
(О.   1862.  І.   103). 

Обвіяти,  оя.  См.  Обвівати,  ся. 

Обводити,  джу,  диш,  сов.  в.  обвести, 

веду\  деш,  гл.  Обводить,  обвести.  Обвів його  круг  хати. 

Обвозити,  жу,  виш,  сов.  в.  обвезти, 
зу,  зеш,  гл.  Обвозить,  обвезти. 

Обвбэитися,  жуся,  аишся,  сов.  в.  об- 
везтися, вуся,  зешся,  г.і.  Обвозиться,  об- 

везтися. 
Обволікати,  каю,  еш,  сов.  в.  обво- 

локти, лочу,  чеш,  гл.  1)  Обволакивать, 
обволочить.  .2)  Покрывать,  покрыть,  обкла- 

дывать, обложить.  Кладуть  із  мертвих  тіл 
костри.  Соломой  їх  обволікають,  олію 
з  дьогтем  поливають  на  всякий  зруб  разів 
по  три.  Котл.  Ен.  VI.  50. 

Обвбритн,  рю,  риш,  гл.  Огородить 
вор'ям.  См.  Вор  я. 

Обвбритися,  рюся,  ришся,  и.  Огоро- 
дить спою  усадьбу  вор'ям. 

Обворожити.  См.  Обворожувати- 

Обворожувати,  жую,  еш,  сов.  в.  об- 
ворожити, жу\  жиш,  гл.  Обвораживать, 

обворожить,  околдовать,  очаровывать,  оча- 
ровать. Обворожував  людей  і  бувало  так, 

що  занапастить  чоловіка  на  ввесь  вік. 
Грин.  І.  42.  Але  часом,  кажуть,  неначе 
хпю  чоловіка  обійде  або  обворожить.  Левиц. 
Пов.   26. 

Обвязати,  ся.  См.  Обв'язувати,  ся. 
Обв'язувати,  зую,  еш,  сов.  в.  обв'я- 

зати, жу\  жеш,  м.=0б'я8увати,  об'яэатн. 



Обв'язуватися — Обгортати. 

Обв  Взуватися,  вуюся.  вшся.  сов.  в. 

обв  явитися,  жуся,  жешся.  )л.=Об'яау- 
ватися.  об  язатися. 

Обганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  обігнати. 

обжену\  нбш,  гл.  1)  Отгонять,  отогнать. 

Любистком  мухи  обганяв.  Котл.  Ен.  Зло- 
діїв обганяй  та  гавкай  на  звірюку.  Г.-Арт. 

(О.  1861.  III.  84).  2)  Обгонять,  обогнать 

(вокругъ  чего).  Не  позволю  волів  поганяти.' 
— Позволь,  мати,  хоч  раз  обігнати,.  Чуб. 
V.  218. 

Обгинати,  паю,  еш,  гл.  Обшлепать?  Пи- 
иура  (пика),  решетом  не  накриєш,  за  три 
дні  не  обгепаеш.  Ном.  Дк   13950. 

Обгидитися,  джуся,  дишся  гл.  Ис- 
пачкаться, огадиться.  V Никою  ііою  обмо- 

чать, чоловік  обгидиться.  О.   1862.  VI.  98. 

Обгнналкн,  док.  ж.  .ци.  Бока  плоско- 
донной лодки.  Вас.  151. 

Обгинати,  наго,  еш,  сов.  в.  обігнати, 
ну\  обігнеш,  м.  Огибать,  обогнуть 

Обгін,  гону,  м.  1)  Свозка  и  стягвваніе 
срубленныхъ  деревьевъ  въ  кучи.  Шух.  I. 
173.  2)  У  гуцульскяхъ  пастуховъ:  ворота 
въ  помішеній,  хліві  для  скота.  Шух.  I. 
186. 

Обгложу  вати,  жую,  еш,  ы.=Обгля- 
датн.  Пішов  обілежувати.  Волчан.  у. 

Обглядати,  даю,  еш,  сов.  в.  обглй- 
діти,  джу,  днш,  і.«.  Осматривать,  осмо- 
треть. 

Обговорити.  См.  Обговорювати. 

Обговорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  обго- 
ворити, рю,  риш,  гл.  Обговаривать,  обго- 

ворить, клеветать,  оклеветать.  Та  нас  же 
осудять,  обговорять  кругом.  Левиц.  I.   177. 

Обгбвтати,  ся.  См.   Обговтувати,  ся. 

Обгбвтуватя,  тую,  еш,  сов.  в.  обгбв- 
тати. таю,  еш,  гл.  Ііріучать,  пріучить, 

осваивать,  освоить.  Кінь  иногді  який  дикий, 
а  обювтують.  О.   1862.  VII.  67. 

Обгбвтуватнся.  туюся,  вшся,  сов.  в. 
обгбвтатися,  таюся,  вшся,  и.  Осваивать- 

ся, освозться,  привыкать,  привыкнуь. 

Обгодбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  обго- 
дувати, д^ю,  еш,  гл.  Окармливать,  окор- 

мить. Обгодував  і  упоїв,  так  що  вовк  не 
видержав.  Рудч.  Ск.  І.   12. 

Обголити,  ся.  См.  Обголювати,  ся. 
Обголітн.  ліго,  еш,  и.  Обнажиться. 

Обголіли  дерева  в-осени.  2)  Обідніть,  об- 
нищать. 

Обгольна,  ні,  аг.  Дубовая  к<**ода,  об- 
різанная  въ  формі  дуги,  на  которую  при- 
гоняюгь  распаренное  дерево  для  дуги. 
Кролев.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Обголювати,  люю,  еш,  сов.  в.  обго- 

лити, лю.  лиш,  гл.  1)  Обнажать,  обна- 
жить. 2)  Обривать,  обрить.  Взяли  Ного  у 

світленьку,  обголили  головоньку.  Чуб.  V. 
983.  3)  Забирать,  забрать  все,  обобрать. 
Більше  за  всіх  нас  прикащик  Сухоперний 
обголив.  Г.  Барв.  470. 

Обголюватися,  люгоея,  вшся,  сов.  в. 

обголитися,  люся,  лжшся,  гл.  1)  Обна- 

жаться, обнажиться.  2)  Обриваться,  обрить- 
ся. Вибачайте,  иго  не  обголився,  бо  тепер 

гаряча  пора,  саче  жнива.  Левнц.  Пов. 205. 

Обголити,  лаю,  еш,  и.=Обголюватя. 
Щоб  голови  всі  обголяли.  Котл.  Ен.  IV.  54. 

Обгонити,  ню,  ниш,  іл.--Обганятж. 
Обгорілий,  а,  є.  Обгорільїй.  Стоїть 

обгорілий  пеньок.  Рудч.  Ск.  II.   108. 
Обгоріти.  См.  Обгоряти. 

Обгорітися,  рюся,  рйшся,  г.».  Газго- 
ріться,  начать  хорошо  горіть-  Обгорітися 
дайте  ґнотові    Константи  ногр.  у. 

Обгорнути,  ся.  См.  Обгортати,  ся. 
Обгорода,  дн,  ж.  Ограда,  палвсадъ. 

Обгороди  да  шанці  робили.  Макс. 

Обгородити.  См.  Обгороджувати. 

Обгороджувати,  джую,  еш,  сов  в. 

обгородити, ч  джу\  днш,  м.  Огораживать, 
огородить,  загораживать,  загородить,  об- 

вести, окружить.  Чоловік  виноградник  обго- 
родив тином.  Єв.  Мр.  XII.  1.  Двір  дош- 
ками обгорожений.  Рудч.  Ск.  Мати  Ма- 

русеньку родила,  місягчем  обгородила.  Лу- 
каш.  97. 

Обгородитися,  дж^ея,  дишся,  и.  1) 
Окружить  плетнемъ,  заборомъ  свой  дворъ, 

огородъ.  2)  О  луні,  солнці:  быть  окру- 
женнымъ  туманнымъ  сілніемь.  Зійшов  мі- 

сяць із  зорею  та  й  обгородився.  Мет.  329. 
Як  місяць  або  соние  обгорожено  круюм, — 
буде  лютий  .мороз,  а  влітку  вітер.  Грин. 
І.  254. 

Обгортати,  таю,  еш,  сов.  в.  обгорнути, 

ну\  неш,  и.  1)  Обворачнвать,  обверты- 
вать, обвернуть,  обматывать,  обмотать, 

укрыть  кр}  гомъ.  Обгорнув  його  плагцаницею. 
Єв.  Мр.  XV.  46.  Обгорнула  дитину  ряден- 

цем. 2)  Окучивать,  окучить  (растеніе).  З 
неділі  тр>6а  картоплю  обгортати.  Харьк. 

3)  Обкладывать,  обложить,  окружаті.,  окру- 
жить, облегать,  облечь,  обнять.  Обгорни 

горщик  жаро:.  Черниг.  Небо  хмари  обгор- 
нули. Обгорнуто  таборами  Єрусалим.  Єв. 

Л.  XXI.  20.  Обгорнули  наливайте  леестро- 
виками.  К.  Досв.  8.  Ще  більший  жаль  об 

горнув  його.  НВодын.  у.   Сміх    мене   обгор- 
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тае.  Ном.  }&  12297.  І  обгорнули  .йене  думки 
та  гадки.  Федьк. 

Обгортатися,  таюся,  зшся,  сов.  в.  об-' 
горнутися,  нг^са,  нешся,  гл.  1)  Оберты- 

ваться, обворачяваться,  обвернуться,  заку- 
тываться, закутаться.  Обгорнулась  хусти- 

ною. Левиц.  І.  27.  /  встає  перед  його  очима 
розгніваний  Бог,  обгорнувшись  чорними  хма- 

рами. Мяр.  ХРВ.  32.  2)  Сплошь  покры- 
ваться, покрыться.  Хмарами  небо  обгор- 

нулася. 
Обгортка,  ви,  ж.  1)  Одежда,  носимая 

въ  части  Галиціи  женщинами  вмісте  юб- 
ки: гусокъ  шерстяной  матерій,  тканой  по- 

лосами поперемінно  черной  и  тёмнокрас- 
ной), которой  обвертывается  женщина  по 

рубашкі  на  місті  юбки,  подвязывая  ее 
въ  пояснині  кромкой.  Гол.  Од.  71.  Ко1Ъ. 
I.  40.  2)  Обложка  книги.  Перегорнув  об- 

гортку. Св.  Л.  42. 
Обгоряти,  рйю.  аш,  сов.  в.  обгоріте, 

рю,  рнго,  *.«.  1)  Обгорать,  обгоріть.  2)  За- 
горать, загоріть.  Ти,  дівчино  чорнявая, 

ти,  дівчино  біла,  ти  у  голі  не  робила, 

то  й  не  обюр.іа.  Чу"    V.   ̂ .  и. 
Обгравати,  граю.  іШ,  сов.  в.  обіграти 

граю,  еш,  и.  Обыгрывать,  обыграть.  Оо- 
разу  Бабич  програвсь,  а  далі  як  почав  він 
обгравати  того  майора.  Грин.  II.        і. 

Обгребти,  ся.  См.  Обгрібати,  ся. 
Обгризати,  заю.  еш,  сов.  в.  обгризти, 

ву,  8вш,  и.  Обгрызать,  обгрызть,  отгры- 
зать, отгрызть.  Така  проклята  з'іжа,  що 

швидко  поїсть  ваги,  обгризе  мені  вуха. 
Левиц.  І.  521. 

Обгрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  обгребти, 
6$,  бёш,  гл.  Огребать,  огресть. 

Обгрібатися,  баюся,  ешся.  сов.  в.  об- 
гребтися, б^ся,  бешся,  гл.  1)  Огребать, 

огресть  съ  себя.  2)  Гресть  (весломъ). 
Обгрувнти,  жу\  знш,  гл.  Размісить 

грязь  вокругь. 
Обгубйтнся,  блюся,  бишея,  гл.  Расте- 

рять все.  На  дорозі  я  зовсім  облупився. 
Зміев.  у. 

Обгуджувати,  дягуто,  еш,  сов.  в.  об- 
гудити, джу,  днш,  гл.  Оговаривать,  ого- 

ворить, очернить. 
Обгулятися,  ляюся,  ешся,  іл.  Про- 

играться. Виграла  'вона  в  його  всі  гроші... Вийшов  він  тоді  з  хати  та  й  каже:  ъОт, 
от  як  раз  сбгулрчся.  Грин.  II.  251. 

Обгурпати,  зяю,  єш,  ?д.  Обвалить,  об- 
бить, производя  ударами  сотрясеніе.  Та  ще 

тут  буде  роботи  (стіни  обмазувати)  скрізь, 
бо  як  почнуть  бляхарі    свою   роботі/,    то 

геть  обгуркають  не  то  в  середині— і  з  окола. Могил,  у. 

Обдальння,  а,  є.  Боліє  далекій,  ні- 
сколько  дальше  находящейся.  Од  ближ- 

ніх сусід  і  обдальних.  Вх.  Лем.  441. 
Обдарити.  См.  Обдарятн. 
Обдарбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  обда- 

рувати, р^ю,  еш,  гл.  Одарять,  одарить. 
Се  він  мене  обдарував.  МВ.  (О.  1862.1.  48). 

Обдарити,  рйю,  еш,  сов.  и.  обдарити, 

рю,  рнш,  ід.— Обдаровувати,  обдарувати. 
Левиц.  І.  44.  Ой  підіте,  скриню  одімкніте, 
подарочки  та  й  заберіте,  усіх  бояр  та  її 
обдаріте.  Грин.  III.  482. 

Обдати,  дам,  даси,  м.  Дать  псім*ь. 
Обдемкуватий.  а,  е.  Полный. 
Обдемок,  ива,  .«.  Человікь  обьізшій- 

ся,  со  вспученнымъ  животомъ  (пренмущ. 
о  дітяхг).  Харьк. 

Обдержнни,  жвв,  ж.  мн.  Счесываемая 
съ  овчины  шерсть.  Моток  напрядений  з  об- 

держин. Обдерти,  ся.  См.  Обдирати,  ся. 
Обдёртус,  са,  м.  Оборвышъ,  сорванедъ 

Мене  все  село  і  вся  околиця  зове  .майстром 
над  хайстрами,  а  ви,  ябдертуси,  зовете 
тільки  майстром.  Чуб-  І.  154. 

Обджервати,  каю,  еш.  іл.=Обскубти. 
Н .  батькові  чисто  чуб  обджеркали,  шо  не 
зосталось  і  одної  волосини — до  решти  обір- 

вали. Грин.  II.  340. 
Обдиьобати,  обдзюбати.  См.  Обдзьо- 

бувати. Обдзьобувати,  бую,  еш,  сов.  в.  об- 
дзьобати и  обдзюбати,  баю,  еш,  гл.  Об- 
клевывать, обклевать.  Ой  над.ичпіли  райські 

пташенмм,  та  обдзюбали  винограденько.  Гол. 
Всі  ягоди  на  вишні  обдзюбали.  Греб.  368. 

Обдивитися.  См.   Обдивлятися. 
Обдивлятися,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 

обдивитися,  влюея,  вишся,  м.  Осматри- 
вать, осмотріть.  Обводе  хату  очима....  об- 

дививсь, устав.  Мнж.  130.  Баті.ко  запла- 
кав і  пішов  до  комори  обдивитися  що  вкрали. 

Рудч.  Ск.  І.  204.  Ходім,  каже,  жінко,  об- 
дивимось: я  тобі  скажу,  де  ни  цибулю,  де 

на  моркву,  де  на  петрушку.  Рудч.  Ск.  І. 183. 

Обдимати,  маю,  еш,  сов.  я.  обдути, 
дую,  еш,  гл.  Пучить,  вспучивать,  вспу- 

чить, вздувать,  вздуть.  Живіт  обдима.  6. 
1861.  V.  73. 

Обдирати,  раю,  еш.  сов.  в.  обдерти 
и  обідрати,  дер£,  реш,  м.  1)  Обдирать, 
ободрать.  2}  Грабить,  ограбить.  Мужика 
вдень  обдери,  а  вночі  ибросте.  Ном.  >в  1256. 



Обдиратися — Обертай. 
и 

Церкву  обдирне,  а  корчму  латає.  Нон. 
16  11723. 

Обдиратися,  р&юсд,  вшся,  сов.  в. 

обідратися  и  обдертися,  обдерися,  реш- 
ся,  и.  1)  Обдираться,  ободраться.  2)  Обры- 

ваться, оборваться  (о  платьі),  обнашивать- 
ся, обноситься.  Чи  бачиш,  як  ми  обідра- 

лись. Котл.  Ен.  І. 

Обділити.  См.  Обділяли. 
Обділяти,  лиш,  вш,  сов.  в.  обділити 

лю,  лиш,  гл.  Наділять,  наділить  всіхь. 

разділинь,  дать  всімь.  Батюшка  вийшов 

на  царські  врата  да  почав  проскурою  на- 
род обділяти.  Г.  Барв  255.  Як  таки  мож- 
на таким  маленьким  кусочком  вареника 

та  всю  вашу  громаду  обділити.  Кв.  І  256. 

Куплю  в'язку  бубликів,  то  й  буде  чим  обді- 
лити дітей.  Грин.  III.  248.  Чи  час  дари 

роздавати,  короваєм  обділяти?  О.  1862. 
IV.  33. 

Обдряпати.  Си.  Обдряпувати. 

Обдряпувати,  пуж»,  вш,  сов.  в.  обдря- 
пати, паю,  вш,  гл.  Оцарапывать,  оцара- 

пать; обдирать,  ободрать.  Харьк.  у. 
Обдурити.  Си.  Обдурювати. 

Обдурь.  рі,  ж.  Обнанъ.  Обдур'ю  ти 
зо  мною  жила  і  на  мог  літа  не  огляну- 

лась. Г.  Барв.  87. 

Обдурювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  обду- 
рити, рн>,  ряд,  іл.  Обманывать,  обмануть. 

Обдурювати  якось  ніяково  та  ще  й  гріх. 
Леввц.  І.   108. 

Обдути.  Си.  Обданати. 

Обдатися,  дуйся,  вшся,  гл.  \)  Рас- 
пухнуть, раздуться.  Увесь  обдувся  як  ба- 

рило. Котл.  Ен.  Він  од  горілки  ввесь  об- 
дувся. Котл.  Ен.  П.  22.  2)  Опиться.  Об- 

дувся води,  аж  боки  росперло. 

Обеввічнтн,  чу,  чнш,  м.  Изувічвть. 

Лютий,  дуже  лютий  був...  безневинно  чо- 
ловіка було  обешчить.  О.   1862.  V.   107. 

Обеаглувднти,  джу,  диш,  и.  Лишить 
розсудка.  Який  вас  обезглуздив  кат?  Котл. 
Ен.  IV.  50. 

Обеаглувдітн.  дію,  еш,  гл.  Потерять 
разсудокъ,  ошаліть,  рехнуться.  Наталка 
так  обезглузділа,  що  любить  зппропастив- 
хшиось  Петра.   Котл.  НП.  374. 

Обе8гол6витн.  влю,  виш,  ід.  Обезгла- 

вить- Только  у  Стороженка:  Разом  з  обез- 
головленим труїюм  звалився  з  дуба  чоловік. 

Стор.  МЦр.  107. 
Обеззубіти,  бію,  еш,  и.  Лишиться 

зубовъ. 
Обезлюдити,  джу.  диш,  іл.  Обезлю- 

дить. 

Обезлюдіти,  дію,  еш,  іл.  Обезлюдіть. 

Обезчеститн,  щу,  стиш.  м.  Обезче- 
стить.  Лайдак!..  Пропив  усе  добро,  а  те- 

пер обезчестив  мене.  Левиц.  І.  529. 

Обедець,  льця,  м.  1)  Тонкій  бересто- 
вый стволь,  ціликонь  употребляемый  на 

ободь  колеса.  Суиск.  у.  2)  Верхній  тонкій 
конець  древеснаго  ствола.  Поїхав  по 
обельці.  Хата  з  обельигв.  Лебед.  у. 

Обельцяннй,  а,  в.  Сділанньїй  изь 
обельців.  Обельцяне  колесо.  Суиск.  у. 

Обежбврит'ї,  обенберяти,  рю,  риш, 

«і.  Бросить  оземь  съ  силой,  »*ьльно  уда- 
рить. Як  обенбере  ж  він  його  (з  себе)! 

Мнж.  95. 
Обеибернтися,  рюея,  ришся,  и.  Шлеп- 

нуться наземь,  тяжело  упасть.  Мнж.  187. 

ОберббЕЕТнся,  нюся,  нншся  и  обер- 
бёритнся,  рюся,  ришся.  м.=Обенбе ри- 

тися. ОиОіо  -сидів,  та  мов  не  свіжий,  обер- 
бенивсн  шкереберть  додолу.  Полт.  у. 

Обербенути,'  ну\  неш,  и.=Обембе- 
ряти.  Тавр,  г 

Оберберятнся.  Си.  Обербенитнся. 
Оберега,  ги,  ж.  1)  Предохраненіе.  Це 

найкраща  оберега  від  худоби.  2)  Предосто- 

рожность. Оберегатн.  гаю,  еш,  сов.  в.  оберегти, 

режу\  жвш,  их.  Оберегать,  оберечь,  сохра- 
нять, сохранить.  Писано,  що  ангелам  на- 
каже оберешти  тебе.  Єв.  Л.  IV.  10. 

Оберогатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 

оберегтися,  ж^ся,  жешся,  и.  Быть  осто- 
рожныиъ,  беречься,  поберечься.  Та  й  за- 
грюзились  у  бакаг.  Той  хазяїн  аж  плаче 
та  того  хлопця  лає,  шо  не  оберігся.  Мнж.  9. 

Обережний,  а,  е.  Осторожный. 
Обережність,  аости,  ж-  Остоіюжность. 

А  Петра  везли  тихою  ступою  з  обереж- 
тетю.  К-  ЧР.   177.  . 

Обережно,  нар.  Осторожно.  МБ.  (О. 
1862.  I.  81). 

Оберём,  ну,  *.=Оберемок.  Паылогр.  у. 
Оберемок,  жка,  ж.  1)  Охапка;  вязанка. 

Оберемок  дров.  2)  Взяти  на  оберемок.  Взять 
въ  охапку,  на  руки,  взвалить  на  плечи. 

А'  старій  з  поклоном  приступивши,  на  обе- 
ремок ухвативши,  в  землянку  з  валу  по- 

таскав. Котл.  Ен.  V.  62.  Візьміть  її  на 

оберемок  да  й  несіть. 
Оберна,  кн,  ж.  Звачекъ  для  отмітки 

своей  овцы  предъ  выгономь  въ  полонину — 
дыра  въ  ухі  овпы.  Шух.  I.   195. 

Обернути,  ся.  См.  Обертати,  ся. 
Обертав,  ва,  .«.  —  Обертає  2.  Вх. 

Зн.  42. 



12 Обертання — Обжирати. 

Обертання,  ня,  с  1)  Поворачиваяіе, 
оборачивайте.  2)  Превращеніе.  3)  Превра- 
щеніе  (именованкыхъ  чиселъ).  Кон.  Ар. 
2,  17. 

Обертає,  су,  м.  1)  Обороть,  поворогь. 
(Рак)  з  вовком  закладавсь,  хто  швидче  до- 

біжить до  якогось  там  місця.  От  вовк  бі- 
окить,  а  рак  і  причепився  до  вовчою  хвос- 

та. Той  прибії  до  границі  та  й  каже: 
обертас! — А  я  давно  жду  вас.  Г.  БарвТ 
325.  2)  Танецъ  въ  род*  вальса.  Подольск,  г. 

Обертати,  таю,  еш,  сов.  в.  обернути, 
ну\  неш,  гл.  1)  Поворачивать,  повернуть, 
оборачивать,  оборотить.  Треба  обернути 
тоншим  боком.  Уман.  и  Гайсин.  уу.  2) — 
на  щб.  а)  Употреблять,  употребить  на  что, 
для  чего.  Обертати  на  користь  собі  всяку 
тварь.  Дещо.  Твое  сея  -е  слово  на  святе 
дім  обернуть.  К.  (О.  1861.  VI.  о  ;).  А 
добро,  що  наздирали  з  убогою  люду,  на 
потреби  військовії  обернене  буде.  К.  Доев. 
219.  б>=  —  у  що.  в) -на  свій  обичай.  По- 

вернуть по  своему.  Як  тиег  води  ніхто 
не  може  обернути  на  свій  обичай,  так 
щоб  мої  бжоли  жадний  уречи  не  мог.  Чуб. 
I.  73.  3) — у  що.  Превращать,  превратить 
во  что.  Князьку  будівлю  обернули  в  хлів. 
К.  ПС  63.  Обернути  в  ніщб.  Обратить  въ 
ничто.  Обертаючи  в  ніщо  слово  Боже  пе- 

реказом вашим.  6в.  Мр.  VII.  13.  Также 
въ  ариеметикі:  превращать,  превратить 
(именов.  числа).  17216  вершків  обернути 
у  верстви.  Кон.  Ар.   17. 

Обертатися,  таюся,  вшея,  сов.  в. 
обернутися,  н^ся,  нешея,  гл.  1)  Обра-, 
щаться,  обратиться  (вокругъ),  поворачи- 

ваться, повернуться.  Обертайся  ком  мене, 
як  торбинка  ком  боку  Грин.  III.  651. 
2)  Оборачиваться,  обернуться,  оглянуться. 
А  ти,  Єво,  не  смутися  і  до  мене  обернися. 
Чуб.  І.  147.  Обертається  й  озирається 
Марина.  Левиц.  І.  83.  Куди  іду,  обернуся, 
назад  себе  оглянуся.  Чуб.  V.  264.  Оберні- 

мось трошки  на  себе  та  поміркуймо,  чи 
не  ми  сами  винні.  О.  1862.  НІ.  32.  3)— 
до  нбго,  чого.  Обращаться,,  обратиться  къ 
кому,  чему.  На  Обрітення  обертаються 
птиці  до  гнізда,  хлібороби  до  плугів.  Ном. 
Л»  523.  4)— з  кии.  Только  не  сов.  в  Обра- 

щаться съ  ювмъ.  Тепер  вони  будуть  зна- 
ти, як  з  людьми  ся  обертати.  Грнн.  III. 

641.  5)  Возвращаться,  возвратиться,  успіть 
отправиться  и  возвратиться  назадъ.  Тебе  б 
по  смерть  -посилати,  то  б  нажився  чоло- 

вік....— А  мені  здається,  що  госпося  наче 

на-  крилах  обернулась.    МВ.  (КС.  1902.  X. 

144).  Тричи  обернувся  з  снопами  до  обід. 
6)  Находиться  гді-либо,  проживать.  Та 

Біг  знає,  де  ся  моя  рибочка  оберта'ть. 
Гол.  IV.  494.  7)  Обойтись,  извернуться. 

Ще  хоч  би  не  тровив  торік  сіна, — бум  б 
чим  обернуться.  Кобел.  у.  8) — чим,  у  що. 
Обращаться ,  обратиться ,  превращаться, 
превратиться  во  что.  Обернутись  зозулею. 
Мет.  257.  Обернися  порося  на  карася. 
Ном.  №  119.  В  сумне  стогнання  оберта- 

лись, речі.  К.  XII.  52. 
Обертнен,  кау.=Обертом.  Усе  пішм 

обертнем.  Все  закружилось,  пошло  крг- 
гомъ.  МВ.  (КС.  1902.  X.  155). 

Обертон,  нар.  1)  Круговращательно, 
кругомъ.  2)  Голова  ббертои  іде.  Голова 
кружится,  идетъ  кругомъ.  Голова  обер- 

том іде  і  у  п'ятіх  раз-по-раз—шпиг-шпт. Лебед.   у. 

Обжалуватися,  луюся,  вшея,  гл.  На- 
жаловаться, пожаловаться.  Се,  бачу,  вони 

вам  і  пожалувались.  Кв. 
Обжарити,  р»,  рнш,  гл.  Обжечь.  Чис- 
то всі  плечі  обжарив-  Рудч.  Ск.  П.  166. 
Обжити,  ся.  См.  Обжинати,  ся. 

Обжёра,  ри,  об.=Обжира. 
Обжерливий,  а,  є  Прожорливый.  Вх. 

Лем.  441. 
Обжерти,  ся.  См.  Обжирати,  ся. 
Обживатися,  ваюся,  ашея,  сов.  в. 

обжитися,  живися,  вешся,  гл.  Обживать- 
ся, обжиться,  устроиться   живя  гдЬ-либо. 
Обжидати,  д&ю,  еш,  гл.  Поджидать. 

То  тоді  будеш  мене....  в  гості  обжидати. 
КС.   1882.  XII.  491. 

Обжинати,  наю,  вш,  сов.  в.  обжити, 
обіжну,  иеш,  м.  1)  Обжинать,  обжать, 
сжать  вокругъ  чего.  Пшениченьку  жну,  а 

кукіль  обжинаю.  Чуб.  V.  859.  Де-де  на 
стерні  і  будяк  епюяв  сиротою;  обжали  бі- 

долаху. Св.  Л.  45.  2)  Обгонять,  обогнать, 
работая  серпомъ.  Вона  не  хутко  жне.  Ми 
як  удвох  жали,  так  %  її  на  вісім  снопів 
за  день  обжинала-  Черниг.  у. 

Обжинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

обжатися,  обіжнуся,  авшея,  гл-  Окан- 
чивать, окончить  жатву.  Ой  жніте,  жен- 

чики, обжинайтеся.  АД.  І.  79. 
Обжинки,  ків,  м.  мн.  Окончаніе  жатвы 

и  празднество  по  этому  случаю.  Чуб.  III. 
226.  Ум.  Обжйночни.  Ой  чий  же  то  челя- 

дин обжиночки  нар>  Зив?  Чуб.  Ш.^329. 
Обжйра,  рн,  об  —Обжора. 
Обжирати,  раю,  еш,  сов.  в.  обжерти, 

жерУ",  реш,  гл.  Обжирать,  обожрать,  объ- есть. 



Обжиратися — Обігнута. 

ІЗ Обжиратися,  раюся.  вшся,  сов.  в. 
обжертися,  руся,  реахся,  и.  Обжираться, 
обожраться.  Обжерся  та  й  болить  живіт. 
НВолын.  у. 

Обжнрлнвнй.  а.  е.  Обжорливый. 
Обжнрство.  ва,  е.  Обжорство. 
Обайд.  лу,  м.  Каждый  изъ  клинковъ 

ножвнцъ.  Лебед.  у.  Один  обзел  у  ножиць 
скривився,  та  й  не  ріжуть.  Лебед.  у. 

Обзеяёнкуваткй.  а,  е.  Зеленоватый. 
Обаяв,  ву,  м.  Отзывъ,  откликь,  ответь. 

Добре  я  стряснув  двері  аж  тричи  ы  пи- 
таю— хто  в  хаті?  Обзиву  не  було,  наче 

не  було  нікого  в  хаті.  Новоноск.  у. 

Обвиватися,  ваюся.  вшея,  сов.  п.  обі- 

зватися, ввуся,  вешся,  и.  Отбываться,  ото- 
зваться, откликаться,  откликнуться,  загово- 

рять; о  животвыхъ:  кричать,  закричать. 
Як  зовуть,  так  і  обзиваються.  Ном.  Л:  7127. 
Обізвалась  стара  мати  та  на  тім  боці 

.торя:  щНе  плач,  не  плач,  дитя  мое!11  Чуб. 
V.  572.  Обізвався  старий  батько:  .  Чого 

ждеш  небого?*  Шевч.  72.  Обізвався  в  лісі 
пугач.  Левиц.  І.   109. 

Обаиратн,  раю,  вш,  и.  Осматривать. 
Зони  обзирають  її  з  усіх  боків.  Федьк. 

Обадачний.  а,  е=Саашннй.  Вх.  Уг. 
254. 

Обгнячйтн,  чу,  чаш,  и.  Отмт.тнть 

знаками,  обозначить.  Просив,  щоб  обзна- 
чить  йому, — де  його,  а  де  ні.  Новомоск.  у. 

Обаиобнтн,  блвЬ,  бнш,  и.  Простудить. 
Коло  проса  любка  боса  ніжки  обзнобила. 
Гол.  IV.  452. 

Обзолотйтн.  лочу\  тиш,  и.  І)  Озо- 
лотить. О.  1862.  IV.  38.  Сонце  обзолотило 

промінням  груші  й  вишні  і  квітки.  Левиц. 
Пов.  216.  2)  Обогатить.  Чи  я  б  тебе,  доню 

моя,  не  обзолотило?  Л«-виц.  І.   169. 
Обзора,  рів.  м.  ми.  Осмотръ  дома  н 

хозяйства,  куда  хотятъ  дз  вушку  выдать 

замужъ.  или  гд-б  хотятъ  взять  д-ввушку 
замужъ.   Угор. 

Обй,  «.=Щобн.  (Пущу)  тоту  дівчи- 
ницю  з  чорними  очима,  оби  мені  молодому 
водиці  носила.  Гол.  IV.  504. 

Обиватель,  ля,  м.  Обыватель,  граж- 
данина 

Обида,  дя,  ж.  Обида.  Не  стільки  хірка 
обида,  як  злість  налила  її  очі  сльозами. 
Левиц.  Поп.  42.  Ум-  Обйдонъка, 

Обидва,  чж-д.Оба.  Біии  ж  обидва  ра- 
зом. €в.  I.  XX.  4.  Дивись  в  обидва  и  при- 

слухайся  обома.  Волосний  писарь  і  канце- 
.гярист  Скоробреха,  як  кажуть,  жевжики 
обидва.  Котл.  НП.  350. 

Обидві,  числ.  Оби.  Маю  висіти  за 

одну  ногу,  волію  за  обидві.  Ном.  .V  7308. 

Обвдвов,  чи<и.— Обоє.  Скажімо  ся  по- 
ховати обидвое  в  одну  яму    Чуб.  ̂  

Обндёнвою,  нар.  За  день.  Я  обиден- 
кою  справлюсь:  ураниі  поїду,  а  на  ніч  і 
додому.  Харьк.  г.  Ги.  Обидень. 

Обнденния,  а,  е.  Сделанный  въ  одннъ 
день.  Зробіть  ви  обиденну  сіть,  таку,  щоб 

ув  один  день  і  прялась,  і  сукалась,  і  мо- 
та.хась,  і  июб  із  тії  ниті  і  сітка  плелась. 

Мнж.  28. Об  н день.  нар.  На  день,  за  день.  Да 
мені  хліба  на  багато  треба:  я  на  обидень 

поїду.  Конот.  у.  Він  обидень  справиться. 
Конотоп,  у.  Обидень  не  вернеться  відтіля. 

Борз.  у.  Мені  трапилося  бачити,  як  оби- 
день ховали  дочку  й  матку.  О.  1862.  II.  58. 
Обндннй,  а,  е.  Обидный. 
Обеднив,  ка,  .и.  Обидчикъ. 
Обндниця,  ці,  ж.  Обидчица. 
Обидно,  нар.  Обидно.  Очам  видно,  та 

ногам  обидно.  Ном.  .V  11426. 

Обнйинця,  ці,  ж.  Узкая  дощечка,  ко- 
торая накладывается  на  дрань,  когда  нзъ 

нея  пыдвлывается  коробка,  для  того,  чтобы 

дрань  не  ломалась.  Сумск.  у- 
Обнйстя,  тя,  с.  Усадьба.  Подивився 

він  у  своїм  обийстю, — ааг  у  нього  все  лгк- 
то  в  засіках-  Рудч.  Ск.  1.  81. 

Обйхвіст,  хвоста,  .и.  Жуликъ?  про- 
хвость?  Там  такий  обихвіст,  такий  брехун. 
Кіев.  у. 

Обнхідва,  кн,  аг.— Обіхідкя.  Може 
якого  шага  уторгував  би,  то  й  було  б  на 

обихідку  ,Рудч.  Ск.  II.  25. 
Обнхідчастнй,  а,  е=Обіхідчастнй. 

Хата  обихідчаста. 
Обичай.  чаю,  м.  Обычай,  обыкновение. 

Да  поїдем  у  той  край,  де  хороший  обичай. 
Мет  ЗО.  Не  позичай, — злий  обичай:  як 

віддає,  то  гце  й  лае.  Ном.  У  мене  обичай — 
козацький  звичай:  хогпь  побачу,  то  й  не 
плачу.  Чуб 

Обичайка,  кн,  аг.  1)  Ободь,  на  кото- 

рый натягивается  свто,  р-вшето,  бубень 
и  пр.  Вас.  152,  176.  Сим.  91.  2)  Дере- 

вянный или  лубяной  ящвкъ,  покрывающей 

въ  мельницъ  или  ручной  мельниц!  верх- 
ній жерновъ  и  тдерживающдй  муку.  Чер- 

ниг.  у    Шух.  I."  146,  264, Обнчайняй,  а,  е.  Обыкновенный.  МВ. 
III.   124.  Вх.  У  г.  254.  См.  Звичайний. 

Обібрати,  ся.  См.  Оббірати.  ся. 
Обігнати.  См.  Обганяти. 

Обігнути.  См.  Обгинати. 
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Обігрбти.  Си.  Обграватн. 
Обігріїи,  рію,  вш,  ід.  Обогріть. 
Обід,  ббоду,  м.  Ободъ.  Рудч.  411.  250. 

Ум.  Обідець. 

Обід,  ду,  м.  1)  ОбЬдъ.  Ом  був  Сова 
в  Немирові  в  ляхів  на  обіді.  Макс.  Стано- 

вити ооїд.г  Устравшіть  поминальный  обідь. 
2)  мн.  Обіди.  Обыденное  время.  Уже  обіди. 
Соние  гріє.  Греб.  352.  Були  вже  пізні  обі- 

ди, а  люде  з  церкви  гає  не  вийшли.  Левиц. 
І.  25.  3)  До-обід.  До  обіда.  Як  би  поспав 
до  обід,  так  приснився  б  ,  ведмідь.  Ном. 
№  11308.  Ум.  Обідець,  обідоньно.  Рудч. 
ЧИ.  205.  Для  тебе  тещенька  обідець  ю- 
туе.  Грин.  III.  526. 

Обідання,  ня,  с  Обіданіе.  Ой  сні- 
дання, обідання,  гіркий  мій  обіде.  Грвн. 

НІ.  312. —  Чом  не  обідаєш,  моя  душечко? 
—Біг  тебе  бери  з  обіданням.  Чуб.  V.  1133. 

Обідати,  даю,  вш,  іл.  Обідать.  Чи 
обідала,  чи  не  обідала,  аби  рід  одвідала. 
Ном.  $  7274. 

Обіддя,  дя,  с  соб.  Ободья.  Вози  добрі 
хінськії  чумацькі,  обіддя  міцне.  Левиц.  І.  106. 

Обідець,  дця,  м.  Ум.  оть  обід. 
Обідець,  дця,  .«.  1)  Ум.  оть  ббід.  Обо- 

докъ.  2)  Кольцо,  колечко.  Ой  там  Пав- 
лусь  з  крамом  стане,  з  хорошим  крамом— 
обідцями.  Усім  дівочкам  роспродае,  дівці 
І'алочиі  даром  дає.   Чуб.  III.  127. Обідйтгльно,  нар.  Обидно.  Зміев.  у. 

Обіднтн.  См.  Обіжатн 

Обіднив,  ка,  л.=0бидник.  Грин.  І.  22. 
Обідняти,  ню,  нйш,  и.  Сділать  бід- 

нымъ. 

Обіднитися,  нюся,  нйшся,  гл.  Обід- 
ніть. 

Обідній,  я,  в  Обідній.  Та  :ібудила 
мене  мати  в  обідню  годину.  Мет.  20. 

Обідніти,  нію,  вш,  гл.  Обідніть.  Обід- 
нів один  чо.ювік.   ЗОЮР.  І.  46. 
Обідняшній,  я,  в.  Обіденньїй.  І  ве- 

чері ніколи  не  варила,  усе  обідняшню  юшку тьопали.  Г.  Барв.  505. 
Обідонько,  ка,  м.  Ум.  оть  обід. 
Обідранець,  нця,  .*.  Оборванець.   Обі- 

драти пішли  в  танці,  юлобокі  пішли  в  ско- 
ки. Ном.  №  12485. 

Обідранка,  ки,  ж.  Оборванная  жен- 
щина. 

Обідрати,  ся.  См.  Обдирати,  ся. 
Обіжатн,   жаю,  еш,    сов.  в.    обідити, 

джу,  днш,  гл.    Обижать,    обидіть.  Стар- 
ший і'інпп    обіжає    меншою.    Стор.  І.    21. ОЯдпи  я  тебе  бідненьку  вчора.  Г.  Барв.  282. 

Обіждати,  даю,  еш,  и  =Обіжатн.    Г. 

Барв.  439.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  36).  Іяж- 
кий  іріх  обіждати  і  вся\ою  чоловіка  не 
то  що  сироту.  Кв.  І.   188Л 

06І8,  оббзу,  ч.=Обоз.  За  татарми 
обіз  іде,  за  обозом— кінь  турецький.  Гол 
І.   97. 

Обізватися.  См.  Обвиватися. 

Обівдріти,  дрю,  рйш,  м  1)  Увидіть. 
Борз.  у.  2)  Поки  ебнце  обіздріе.  Пока  роса 
спадегь.  Мнж.  187. 

Обіздрітнея,  рюся,  ришся,  и.  Огля- 
нуться   Федьк. 

Обізнаватн,  8наю,  еш,  сов.  в.  обізна- 
тн,  8наю,  еш,  гл.  1)  Знакомить,  познако- 

мить, ознакомить.  2)  Узнавать,  узнать 
кого.  Більш  обізнали  мене  люде,  стали 
наймати.,  Г.  Барв.  315. 

Обізрітнся,  рюся,  ришся,  М.--06І8- 

дрітися. Обіймання,  ня,  с  Обниманіе.  Левнц. 
І.   184.  К.  ЦН.  270 

Обіймати,  маю,  еш,  сов.  в.  обняти, 
ні«у\  неш,  гл.  1)  Обнимать,  обнять,  об- 

хватывать, обхватить.  Обніміте  ж,  брати 
мої,  найменшою  брата.  Шевч.  Одну  ручку 
в  ю.говоньку,  а  другою  обій  їла.  Лукаш. 
238.  2)  Охватывать,  охватить.  Страх  об- 

няв йою.  Єй,  Л.  І.  12.  Журба  обняла.  Чуб. 
V.  154.  Стала  їх  темна  нічка  обіймати. 
АД.  І.  118.  3)  О  воді:  заливать,  залить. 
Уже  лужки-бережки  вода  й  обняла.  КС 
1883.  II.  378. 

Обійматися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  об- 
нятися, ніиуся,  иешся,  и.  Обниматься, 

обняться.  Ой  сидять  вони  (голуби)  та  й 
цілуються,  сивими  крильцямгі  обіймаються. 

Лукаш. Обійми,  мій,  с  мн.  Обьятія.  Маруся 
сама  була  в  хаті,  сиоіла  на  лаві,  хитаючи 
в  обіймах  недужу  свою  дитину.  МВ.  II.  178. 

Обі  йми  ти,  иу\  меш.  >д.=Обняти.  Сам 
так  ю  обіймив.  Федьк. 

Обіймище,  ща,  е.  Обхвагь.  Такі  дуби 
верш,  и(о  по  півтора  обіймища.  Рудч.  Ск. 
II.   106. 

Обійняти,  йму,  неш,  гл.- Обняти. 
Стара  як  обійняла  її,  то  й  з  рук  не  пус- 

кає. МВ.  (О.  1852.  III.  35). 
Обійстя,  тя,  г.=Обийстя.  Св.  Л. 
Обійти,  ся.  См.  Обіходятн,  ся. 

Обік,  нар.  Рядомъ,  возлі.  Здорова  була, 
дівчинонько! — як  на    струні    брязнуло   обік 
мене.  МВ.    (О.   1862.  НІ.    54).    Виступає. 
Обік  його  жіночка  небош.  Шевч.  II.  21. 

Обі  к  ласти,  ся.  См.  Обкладати,  ся. 
Обікрасти   См.  Обкрадати. 
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Обілляти,  ляю,  вш,  ?.».=Облитн.  Обіл- 
ляли мене  дрібненькії  сльози.  Чуб.  V.  60. 

Обіллятися,  ляюся,  вшся.  м.=Обли- 
тнся.  Ніч  настане — слізоньками  обілляюсь. 
Чуб.  V.  467. 

Обіперти,  ся.  См.  Обпірати,  ся. 
Обіпрати.  См.  Обпірати. 
Обіпрйстн.  См.  Обпрядати. 

Обіп'ясти,  ся.  См.  Обпинати,  ся. 
Обірати,  раю,  вш,  сов.  в.  обрати,  оберте, 

рбш,  іл.  Избирать,  избрать.  Ми  оберем  собі 
ватажком  Марка.   Стор.  МІЇр. 

Обірвати,  ся.  См.  Обривати,  ся. 
Обірка,  ин,  ж.  Веревка,  продътая  въ 

крайвія  петли  нижвяго  края  рыболовной 
сети.  Харьк.  г. 

Обірнйк.  на,  м.  1)  Навозь.  Вх.  Зн. 
42.  2)  У  гуцульскихъ  мастеровъ  (иосяж- 
ники).  дълающихг  украшенія  изъ  м±ди: 
родъ  круглаго  долотца  съ  остріемь  тру- 

бочкой— для  иьібиканія  кружковъ  изъ  мід- 
ной  пластинки    Шух.  I.  278. 

Обірок,  рку,  м-  Бракъ.  что-нибудь  не- 
годное.. 

Обіруч,  мор.  Обвими  руками.  Схопила 
за  плечі  Обіруч  невістку.  V.  Барв.  369. 
Вона  мене  як  схопить  за  шию  обіруч.  МВ. 
(О,    1362.  III.  41). 

Обіручки,  нар  =Обіруч.  МВ.  II.  112. 
Обіручеий.  а.  е.  На  дві,  об*  руки. 

Утор. — столёць.  Верстакъ  для  строганія. 
Части:  голоеіч — доска,  которая  придержи- 
ваеть,  цапок — доска,  которая  подклады- 
ваетея.  Вх.  Лем.  441. 

Обісіти,  сію,  вш,  гл.  Надоъсть.  Думаю 
одружиться.  —  обісіло  вже  .молодикувать. 
Шевч.  (О.   1862.  V.   12). 

Обісиілнтнся.  См.  Обісмілюьатися. 
Обісиїлюватвся.  лююся.  вшся.  сов. 

в.  обісиілнтнся.  люся,  лишся,  ід.  До- 
латься, сдБлаться  смълъе,  осмілиться. 

Мовчав  він,  то  дітвора  обісмиювалась  і 
підійшли  до  Лою  ступнів  з-на  десять.  Св. 
.1.    192. 

Обіспатн.  сплю,  спиш,  м.  Заснуть. 
Люде  вже  облягли  та  обіспали.  КС-  1883. 
XII.  698. 

Обіссати.  ссу,  ссеш,  м.  Обсосать. 
Обіссатвся,  сс^ся,  ссёшея,  и.  Обсо- 

саться,  пососать  чрезг  міру.  Дитина 
бгює, — то  воно  обіссалось.  Харьк.  с. 

Обісхнутн,  хну\  неш,  и.  =  Обсох- 
нути. 

Обіськатн    См.  Обськавати. 

Обітерти.  См.  Обтирати. 
Обітниця,  ці.  ж.  Обіпіаніе,  обътъ.  К. 

Бай.  132.  Давала  вона  сама  собі  обітниию 
до  віку  вічньою  не  розлучатися  з  чолові- 

ком. Г.  Барв.   141. 
Обітрітн,  рію,  вш,  гл.  =  Обвітрітн. 

Станьмо  тутечка  підождімо,  поки  сонце 
обітріе-  Дума.  Що  воно  таке,  Архипе, 
обітріе?..  —  Се  як  вітром  перейде  під  час 
ісходу  сонця,  от  сонне  і  обітріе.  К.  Исто- 
рія  во:іс  Руси.  І.  341. 

Обітря.  ря,  с.=0бвітря  ("Квітки)  на- пували пахощами  обітря.  Мир.  ХРВ.  61. 

Обітйти,  тну",  неш,  ы.=0бтяти.  Вона 
мені  молодому  кучерики  обітяла.  Грвн.  III. 629. 

Обіхідка,  ви,  ж.  1)  Обиходъ,  теку- 
шій  расходъ  Та  є  трохи,  що  треба  на 
обіхідкії.  ,3міев.  у  2)  Хата  безъ  огорожи- 

Обіхідливий,  а.  е.  Обходительный. 
Вона  обіходлива  з  народом.  Г.  Барв.   132. 

Обіхідність.  ности,  ж.  Обиходъ,  по- 
требность. В  мене  є  хліба  на  мою  обіхід- 

ність. 
Обіхідчастий,  а,  е.  Неогороженный. 

Мнж.  187.  Хата  зробилась  обіхідчаста. 

Стчр    І.  26. 
Обіхбдити.  джу,  диш.  сов.  в.  обійти, 

йду\  деш,  гл.  1)  Обходить,  обойти.  Обійди, 
серденько  моє,  по  за  вишневим  садочком. 
Мет.  60.  Я  ж  тії  річеньки  та  кругом 
обійшла.  Чуб.  V.  539  2)  Обь  одеждЬ: 
сходиться!  См.  Обходит. 

Обіходитнся,  джуся.  дншея,  сов.  в. 

обійтися,  .дУ^ся,  дешея,  м.  1)  Обходиться, 
обойтись,  довольствоваться.  Як  є  гроші — 
розійдуться,  а  як  нема  -  обійдеться.  НВо- 
лын.  у.  Обійдеться  Велхгкдень  без  гречаної 
паски.  Ном.  „>£  5201.  2) — з  им*.  Обходить- 

ся, обращаться  съ  къмъ.  Свати  дуже 
гарно  з  нами  обіходилися- 

Обіцянка,  кн,  ж.  Обвщаніе.  Обіцянка  — 
цяцянка,  а  дурневі  радість.  Ном. 

Обіцйти,  цию,  вш,  гл.  Ооьщать.  .Іучче 
не  обіцяти,  як  слова  не  держати.  Ном. 
•V  10677.  Ой  ніхто  ж  не  винен,  іно  рідная 
.мати,  ой  бо  вона  обіцяла  за  мене  дати. 

Чуб.  V.  231. 
Обіцятися,  цяюся,  вшся.  гл.  Обещать- 
ся. Він  мені  обіцявся  теличку,  та  хоч  би 

свинку  дав.  Харьк.  Обіцявся  всім  дружкам 
по  перстінку  дати.  Лукаш.  94. 

Обіч,  нар.  1)  Въ  стороні-.  2)= Побіч. 
Обіщати(ся),  щаинея).  єпцсяі.  гл.  Обі- 

цяти, ся. 
Обідати  даю,  вш,  сов.  в.  об'їсти,  Іш, їси.  ..і.  Объъдать,  объъсть. 

Об'їдатяся,  даюся,  ешся.  сов.  в.  об'їс- 
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тнся,   Іися,    їсися,  м.  Объедаться,    объ- 
есться. 

Об'ївджати,  джаю,  ет,  сов.  в.  об'ї- 
хати, (ду,  деш,  гл.  Объ-взжать,  объехать. 

Хто  просто  їде,  той  дома  ночує,  а  хто 
оЄїзжає,  той  в  лісі  блукає.  Ном.  Л:  1 1404. 

Об'їяд,  ду,  м.  Обьіздг.  Яи  поїде  до 
об'їзд,  то  сьоюдня  дома  буде,  я  як  поїде 
навпростець  —  г  завтра  не  буде.  Нон. №   11407. 

Об'&дити,  джу,  днш,  гл.  Объездить, изъ4здить. 

Об'ївдйти,  джу\  дйш,  гл.=0б'Ї8Джатн. 
Об'їмаика,  кн,  ж.-  Обіймання.  Ум. 

Об'їманочка.  'Минулися  напоєчки  та  й 
об'ї.чаночки,  лише,  ді,  мя  не  минули  тяжкі здиханочки.    Гол.  II.  419. 

Об  їстя,  ся.  См.  Об'їдати,  ся. 
Об'їхати.  См.  Об'їаджати. 
Обкаджувати,  дж^гю,  вш,  сов.  в.  об- 

кадйти,  джу,  днш,  іл.  Кадить,  покадить 
вокругь  -!его.  Желех. 

Обкакати,  каю,  еш,  гл.  ДЬтск.  Зама- 
рать, опачкать  испражненіями. 

Обникатися,  каюся,  ешся,  гл.  Дътск. 
Омаратьея,  опачкаться  испражненіями. 

Обкалйтн,  лйю,  еш,  м.  1)  Испачкать, 
опачкать.  2)  Опачкать  испражненіями. 

Обвалитися,  лйюся,  ешся,  іл.  1)  Ис- 
пачкаться, опачкаться.  2)  Опачкаться  ис- 

пражненіями. Дитина  сидить  у  запічку — 
обкалялась.  Драг.   14. 

Обкапати    См.  Обкапувати. 
Обкапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  обки- 

пати, пан»,  еш,  и.  Окапывать,  окапать, 
закапать.  Обкапали  таки  мені  юпку  свіч- 

кою на  Страстях.  Харьк. 
Обквацятнся,  цяюся,  ешся,  іл.  Ис- 

пачкаться.   Обквацявся  як  порося.  Вх.  Зн.  24. 
Обквітчати,  чию,  еш,  и.  1)  Убрать 

цвітами,  надвть  вънокъ.  Ми  б  її  (дів- 
чину).... калиною  обквічали.  Нп. 

I.  Обкидати,  даю,  еш,  сов.  в.  обки- 

дати, даю,  еш,  іл.  1)  Обкидывать,  'обки- 
дать. 2)  Забрасывать  забросать.  Обкидали 

мене  болотом.  3)  Обметывать,  обметать. 
Обкидай  комір  заполоччу. 

II.  Обкидати,  даю,  еш,  сон.  в.  обкй- 
нути,  ну,  неш,  гл.  Откидать,  откинуть. 
Обкинь  снії  коло  кошари,  щоб  можна  було 
випустити  овечки  на  двір.  Васпльк.  у. 

Обкидатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  об- 
кидатися, даюся,  ешся,  іл.  Откидывать, 

откидать  отъ  себя.  Діла  не  обкидаєшся. 
Столько  діла,  что  не  усоіешь  всего  сде- 

лать. Мир.  Нов.  I.   128. 

Обкипати,  паю,  еш,  сов.  в.  обкипіти, 

плю,  пйш,  гл. — кров'ю.  Покрываться,  по- 
крыться кровью.  Нагайка-дротянка  з  кілка 

не  звисає,  люе  біле  тіло  кров'ю  обкипає. 
Чуб.  V.  621.  Що  наша  копійка?  Кров'ю 
обкипіла.  МВ.  (О.    1862.  III.   77). 

Обвивати,  саю,  вш,  сон.  в.  обкнонутн, 
■у,  неш,  іл.  Сильно  обмокать,  обмокнуть. 

Рибалка  обмокне,  обкисне.  Мнж.   172.  ' 
Обкілювати,  люю,  еш,  іл.  Зад-Ьлать, 

забрать  стіну  вертикально  поставленными 
жердями,  сдЬлать  стіну  изъ  такихъ  жер- 

дей- Каменец,  у. 
Обвіски,  ків,  м.  мн.  Празднвкъ  по 

окончавіи  косьбы.   Галиц. 
Обкіт,  кбту,  м.  Время  рожденія  овець- 

Александров,  у.  О.   1862.  V.  Кух.  32. 
Обклад,  ду,  м.  Дифтеритъ. 
Обкладати,  даю,  еш,  сов.  в.  обкласти, 

кладу\  деш,   гл.  Обкладывать,  обложить. 
Обкладатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 

обікдастися,  обкладися,  дешея,  гл.  1) 
Обкладываться,  обложиться.  2)  Ложиться, 
лечь  спать.  Обікл/ілись  ото  вже  люде  и 
спать,  а  в  моєї  хазяйки  горить  світло. 

Грин.  І.  60. Обкладки,  док,  ж.  их  =Обклад.  Харьк. 
Обкласти,  ду\  дбш,  и.=0бі класти. 
Обклеїти.  См.  Обклеювати. 

Обклеювати,  клеюю,  еш,  сов.  в.    об- 
клеїти,   клею,    їш,    гл.    Обклеивать,    об- 

клеить. 
Обкбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  обку- 

вати, кую,  ёш,  іл.  1)  Оковывать,  оковать 
кусокъ  металла,  обділать  ковкою  Я  його 
(залізо)  сам  буду  на  горен  класти,  а  ви 
тільки  мо.ютом  обковуйте.  Чуб.  II.  239. 
2)  Оковывать,  оковать.  Обкували  себе  зо- 

лотом. Левиц.  I  299.  3)  Куковать,  поку- 
ковать покругъ  чего.  Нехай  соловейко  гніздо 

в'є,  и  сива  зозумнька  обкує.  Нп. 
Обкбнати,  нею,  еш,  и.  Остричь  (овцу). 

Мнж.  182. 
Обколупати.  См.  Обколупувати. 

Обколупувати,  пую,  еш,  сов.  в.  об- 
колупати, паю,  еш,  гл.  Облупливать,  об- 

лупить, обковыривать,  обковырять.  Зане- 
хаяні і  обколупані  негодою  будинки-кам  я- 

ниці.  К.  (О.   1861.  II.  233). 
Обкопати,  ся.  См.  Обкопувати,  ся. 

Обкопувати,    пую,    еш,    сов.  н.  обко- 
пати, паю,  еш,  гл.  Окапывать,  окопать.  З 

неділі  будемо  леваду  обкопувати.  Харьк. 
Обкопуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 

обкопатися,  паюся,  ешся,  и.  Окапывать- 
ся, окопаться. 
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Обкорятн,  рю,  ржш,  м.=Обкоруватн. 
Вх.  Зн.  42. 

Обноруватн,  рую,  вш,  гл.  Очистіть 
оть  коры  (дерево)  Обкорувати  колоду.  Рк. 
Леанц. 

Обкоси тм.  См-  Обкошувати. 

Обкоситися,  втуся,  спим,  и.  Окон- 
чить косьбу. 

Обкошувати,  пгую,  ей,  сов.  в.  обко- 
сити, шу\  сип,  14.  Скашивать,  скосить 

іюкругь.  Траву  коси,  а  пеньки  обкошуй. 
Обкотити,  кочу\  тиш,  и.— отару.  По- 

заботиться о  стаді  овецъ  во  время  ягяе- 
нія.  Обкотили  отару,  постригли;  тепер 
щитаютъ  старих  особе,  а  ягнята  особе-  О. 
1862.  V.  Кух.  33. 

Обкрадати,  дію,  ею,  сов.  в.  обкрасти 

и  обікрасти,  краду.  Двш-  '*•  Обворовы- 
вать, обворовать,  обокрасть  В  тім  лісі 

жили  розбійники  г  давно  нахвалялись 
батька  її  обікрасти.  Рудч.  Ск.  І.  202. 

Обкрутити,  си.  См.  Обкручувати,  си. 

Обкрутнути,  си.  См.  Обкручувати,  си. 

Обкручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  обкру- 
тити, чу\  тиш.  одн.  в.  обкрутнути, 

жу,  нош.  гл.  Окручивать,  окрутить,  окрут- 
нуть  вокругь  чего,  обвертывать,  обвернуть, 
обмотать,  кругомъ  обвязать.  Йою  вхопив 
страшний  камінь  Крутько  (на  дніпрових 
порогах)  й  обкрутив  круюм  себе.  Левиц. 
Пов.  351.  Показуючи  застромлену  в  ру- 

каві голку,  обкручену  ниткою.  Стор.  І.  183. 
Обкручуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 

обкрутитися,  чуся,  тншси,  одн.  в.  об- 
крутнутися, и^ся,  нешся,  и.  І)  Окру- 

чиваться, окрутиться  вокругь  чего,  кру- 
житься. Танцюючи,  вони  разів  двадиять  сб- 

крутятіґя  по  покоях.  Ком.  І.  27.  2)  Об- 
матываться, обмотаться  твмъ. 

Обкувати.  Си.  Обковувати. 
Обкурити,  си.  См.  Обкурювати,  ся. 

Обкурювати,  рюю.  вш.  гов.  в.  обку- 
рити, рю,  рнш,  ы.  Окуривать,  окурить. 

Чою  ж  він  не  при  собі?  Хиба  обкурили  або 
обпоїли  чим  вражі  дочки?  Мир.  Нов.  І.  163. 

Обкурюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

обкуритися,  рюся,  ришси,  и.  Окуривать- 
ся, скуриться.  Обсіявся  маком  свяченим, 

обкурився  ладаном.  Рудч.  Ск.  II.  31. 
Обкусати.  Ся.  Обкушувати. 
Обкатати.  Си.  Обкутувати. 
Обкутувати,  тую,  сщ,  сов.  в.  обку- 

тати, таю,  вш,  и.  Окутывать,  окутать, 
плотво  завернуть.    Рудч.  Ск.  І.   193. 

Обкушувати,  нгую,  вш,  спи  в.  обку- 
сати, сяю,  «а,  и.  Обкусывать,  обкусать. 

Облав,  ву,  м.  1>=0блава.  2)  Облава. 
Вх.  Зн.  42. 

Об  ліва,  ви.  ж-  Толпа,  окружающая 

что-либо.  Поперед  себе  вражих  ляхів  обла- 
вою пруть.  Нп.  Ходить  по  хатах,  а  жінки 

облавою  йоло  обступим*.  Г.  Барв.  325. 

Облавок,  вка.  м.  Борть  (судна).  IV 
%ді  козаки  у  клюки  скакали,  тую  галеру  з* 
мальовані  облавки  брали  та  на  пристань 
стяіали.  АД.  І.  218. 

Облавой,  нар.  Сплошной  массой.  Як 

ПОЧО.Ю  роставати,  то  вода  йшла  рівчачка- 

ми, а  тепер,  як  дуже  ростам, — йде  обло- 
вом. Волч.  у. 

Облігодити,  джу,  днш,  и.  1)  Попра- 
вить, починить.  2)  Приготовить.  Вже  й 

сани  облагодив,  а  снігу  й  досі  нема. 

Облагодитися,  джуся,  дншся,  и. 
Устроиться;  поправить,  починить.  Повітка 
похилилась  на  бік,  покрівля  світиться, 

стріхи  обсмикані,  огорожа  сиплеться.  Нема 
за  що  облагодитися  московці.  Левнц-  І.  57. 

Обліда,  ди.  ж.  Недвижимое  имущество, 
имівіе.  Жити  на  своїй  обладі. 

Обладуватн,  дую,  вш,  гл.  Владіть, 
обладать.  МВ.  І.  137.  Мій  брат  буде  об- 
ладувати  полем.  Рк  Левиц.  Володимир 
князь  царством  всім  обладуе.  Драг.  249. 

Обладувіти,  дую,  вш,  и.  Приготовить, 
снарядить.  Обладували  юм   ,  дорогу. 

Облав,  ау,  м.  С.ремннна,  крутизна, 
обрывистая  скала,  обрынь.  Угор.  Шух.  1. 79. 

Облааитн,  жу,  зиш,  сов.  в.  облівтн, 

ву,  авш,  >4.  1)  Облізать,  обдізть,  слізать, 
слізть.  Чогось  шерсть  на  собаці  облізла. 

2)  Лупиться,  облупиться.  Рудч.  Ск.  II.  53. 
Од  сонця  шкура  на  носі  облазить.  Харьк. 

Облаанити,  ню,  ниш,  м.  Одурачить, 

оставить  въ  дуракахъ.  Вх.  Уг.  254. 

Облай,  ка,  м.  1)=Оболок  1.  У  гор. 
2)=0болои  2.  Вилетів  він  трохи ,  не  під  самі 

облаки.  Грин.  II.  12 — 13.  Ум.  Облачок.  Гол 
III.  409.  Сам  сідает  під  облачок,  меч  сі 
кладе  на  столичок.  Гол.   1.   172. 

Облатати,  маю,  вш,  и.  Обломить.  Як 

сів  комар  на  маковчі,  ввесь  мак  обламав. 

Чуб.  Ш.    173. 
Облапати.  См.  Облапувати. 
Облапування,  ня,  с  Ощупьіваніе. 

Облапувати,  пую.  вш,  сов.  в.  обла- 
пати, паю,  вш.  и.  Ощупывать,  ощупать. 

Став  він  облапувати  (к|  уг  себе).  Мнж. 
130.  Треба  тебе  скрізь  оИгапати,  бо  мені 
здається,   що  гроші  в  тебе. 

Облатати,  ся.  См.  Облатувати,  ся. 
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Облатування,  ня,  с  Чинка  чьей-либо 
одежды. 

Облатувати,  тую,  вш,  сов.  в.  облата- 
ти, таю,  вш,  гл.  1)  Класть,  положить  за- 

платы, починять,  починить,  положивъ  за- 
плату. 2) — когб.  Постоянно  чинить  чью- 

либо  одежду,  починить  чьи-либо  одежду  и 
білье  (все),  положить  заплаты  на  чьи-либо 
одежду  и  білье.  Нема  кому  ні  обіпрать, 
ні  облатать  —  треба  женитися.  Нон. 
№  8845.  Та  їх  (діти)  треби  обшить,  тре- 

ба й  облатать.  Мил.  222.  3)  Дт.лать  срубъ 
въ  колодці?  обгородить  латами?  Ой  у  полі 

криниченька  та  й  облатаная.  Чуб.  V*. ЯП.  4)  Облатати  ббни.  Отколотить.  Мене 
ииганяють,  кийом  боки  облатають.  Грин. 
III.   159. 

Облатуватися,  туюея,  вшся,  сов.  в. 
облататися,  таюся,  вшся,  гл.  Чинить,  по- 

чинить свою  одежду,  білье.  Попереду  було 
мене  обминає,  знать  соромиться  свою  дран- 

тя; а  як  обмтався,  обшився,  став  на 
панка  схожий,  тоді  почав  до  мене  підсту- 

пати. Левиц.  І.   143. 
Облачок,  чка,  м.  Ум.  оть  облав. 

Облаяти,  лаю,  вш,  іл.  Разругать. 

Облаятися,  лаюся,   вшся,    іл.   Разру- 
гаться. Він  облаявся  зо  вами.  Васвльк.  у. 

Облежати,    я.  у,    ікнпі,    гл.  Пролежать 
дольше  чімь  слідуегь.    Як  облежит  .ген, 
то  насіня  облетит.  Вх.  Лем.  441. 

Облевшйтн,  шу\  шиш,  гл.  Облегчить. 
Желех. 

Облесливий,  а,  в.  Льстивый.  Там  та- 
кий хитрий  та.  облесливий  чоловік,  що 

лестками  і  душу  з  тебе  вийме.  Берд.  у. 
Лащився  мов  облеслива  собака.  Полт. 

Облесливість,  вости,  ж.  Льстивость. 
Желех. 

Облесливо,  нар.  Льстиво.    Ласкаво  та 
облесливо  говорила  з  ним.  Левиц.  Пов.  263. 

Облесний,    а,    є— Облесливий.  Мнж. 
187.  Подобалась   вона    Люборацькій,  бо  об- 

лесна була.  Св.  Л.  83. 
Облесник,  ка,  м.  Льстецъ. 
Облесність,  ности,  ж.- Облесливість. 

Желех. 
Облесно.  ка^=Облесливо. 
Облестяти.  См.  Облещувати. 
Облетіти,  лечу\  тйш,  гл.  1)  Облетіть 

(вокругь);  переносно:  быстро  обіжать.  Мов 
сизая  голубонька  село  склепила.  Шевч.  2) 
Обсыпаться.  Щось  її  (грушу)  трусить: 
вже  грушки  обсипались  і  лисая  облетіло- 
Рудч.  Ск.  І.  66. 

Облечй,  чу\  чбш,  гл.  Надіть.  Облечу 
я  жупан.  Вх.  Лем.  441. 

Облещувати,  щую,  вш,  сов.  в.  обле- 
стнти,  щу\  стиш,  гл.  Льстить,  прельщать, 

прельстить. 
Обливальннк,  ка,    м.    Парень,    обли- 

пающій  водой  вь  обливаний  понеділок.Желех. 
Обливаний  понеділок.  ЦонедКльникъ 

праздника  Пасхи,  когда  существуетъ  обы- 
чай обливать  другъ  друга  водой.  Желех. 
Обливання,  ня,  с.  Облнваніе. 
Обливати,  ваю,   вш,   сов.    в.  облйти, 

обіллю,  ллвш,  гл.    Обливать,    облить.  Як 
згадаю  миленькою,  обливають  сльози-    Чуб. 
У.  327. 

Обливатися,  ваюея,  вшся,  сов.  и.  об- 
литися, обіллюся,  ллчшся,  ід.  Обливать- 

ся, облиться.  Там  дівчина  та  полощеться, 
полощеться,  обливається.  Мет.  118- 

Облйгати.  См.  Об лигу вати. 

Облйгувати,  гую,  вш,  сов.  в.  обля- 
гати, гаю,  вш,  гл.  Обманывать,  обмануть. 

Хто  більш  і  не  облічує  наиюю  братчика, 
як  не  ця  жидова.  Лохв.  у.  А  цс  вже  об- 
лигав  йою.  Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Нварн. 

Облизати,  ся.  См.  Облизувати,  ся. 

Облизень,  зня,  м.  Первоначально:  об- 
лизьіваніе  себя.  Ззісти  облизни  говорилось 
сперва  о  собакі:  раэсчитывала  .получить 

іду,  но  ничего  не  получила,  лишь  облиза- 
лась. Отсюда  уже  о  людяхъ:  піймати,  вхо- 
пити, ззісти  облизни.  Получить  отказъ,  по- 

терпіть неудачу.  Котл.  НИ.  352.  Ріпиця, 
як  той  цуиик,  вхопивши  обгизня-.  Сим. 
231.  От  же  той  жевжик  піймав  у  вас 
облизня:  мое  тертою  хріну  понюхав.  Харьк. 

у.  Дати  бблизня.  Отказать  кому.  См.  Обли- 

зуватися. Облизування,  ня,  с.  Облизывание. 

Облизувати,  вую,  вш,  сов.  к.  облива- 
ти, жу\  жеш, ,  гл.    Облизывать,  облизать. 

Облизати  макогін.    Потерпіть  неудачу.  Св. 

Л.  240. 
Облизуватися,  зуюся,  вшся,  сов.  в. 

облизатися,  ж^ся,  жешся,  гл.  Облизывать- 
ся, облизаться.  Собака  облизується:  мабуть 

шось  украв  уже  та  ззів.  Харьк.  Потоць- 
кий  притулився  в  куточку  і  слуха  (собі 
хвалу), — аж  облизується,— такъ  пріятно 
ему  было  слышать  похвалы  собственной 
особі.  Стор.  I.  188.  Усі  їдять,  а  він  тільки 
облизується— первоначально  о  собакі,  а 
загЬмъ  и  о  людяхъ  и  не  только  о  іді, 

а  о  всякомъ  положеній,  при  которомъ  кто- 
либо  не  можетъ  получить  желаемаго  и 
иміющатосл     у     другихъ.    Йому    довелось 
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тількгі  облизатися,  бачивши,  як  той  купив 
собі  землю.  Отсюда — облизни  піймати.  (СмЛ 

Облннути,  ну,  неш,  іл.  Облетіть. 
Облипати,  паю,  вш,  сов.  в.  обляпіну)- 

тн,  ну,  нош.  и.  Облипать,  облипнуть. 
Одежа  коло  вас  облипла.  Котл.  Ен 

Облити,  ся.  Си.  Обливати,  се. 

Облихословити,  влю,  виш,  и.  Очер- 
нить, обнести,  лілословить.  Та  бодай  їх 

путь  заклекотіла,  як  вони  мене  отак  об- 
ли.ісісловили,  хто  його  зна  за  віщо  і  про 
що.  Богодух.  у. 

Обличчя,  чи,  с.  Л  В  ДО.  Прийняв  він 
(янголь)  на  себе  обличчя  пара.  Рудч.  Ск. 
II.   160.  На  обличчя  був  препоганий. 

Облишити,  шу,  шиш,  ід.  Оставить, 

бросить.  Ні  вже,  облиште  з  кожухом,  те- 
пер шити  ніколи:  треба  молотити.  Кобел. 

у.  Облиш  уже,  не  займай  йою.  Констан- 
тниогр.  у.  Пене  облишила  любая  дівчина. 
Чуб.  V.    107. 

Облишитися,  шуся,  шишся,  и.  Не 
стать,  не  хватить.  Снакииіє:  вже  й  одежі 
й  харчу  облишився.  О-  1 862.  VI.  54.  У 
йою  вода  мабуть  скоро  облишиться. 
Валк.  у. 

Обліг,  логу.  м.  Давно  непаханное 
поле.  А  в  моєї  родини  пшениці  ланами,  в 
мене  молодої  лежить  облогами.  Гол.  І.  239. 

Ой  куди  були  ярії  ішениці,  тепер  туди 
обмін.  Чуб.  V.  468.  См.  Обліжок.  Упав  сні- 

жок на  обліжок.  Чуб.  V.  401. 
Обліжний,    а,    в.    1;=0блоговзй    1. 

2)=Облоговий  2.  Обліжна  хороба;  обліж- 
ний дощ. 

„     Обліжбв,  жкі,  м.  Ум.  оть  обліг. 
Облізвбвий.  а,  е=Обапольний.  06- 

лізкові  дамки.  Кобел.  у. 
Облівок.  вка,  .к.=Облполок.  Кобел.  у. 
Облізти.  См.  Облазити. 
Облій.  лбю,  м.  Иротаявтій,  покрытый 

ВОДОЮ    СНІТЬ. 

Облікувати,  к^ю,  вш,  и.  Признать, 
счесть.  Йою  ні  за  що  мають,  облікували 
за  ледащо.  Васвльк.  у.  Йою  ще  за  панів 
усе  село  облікувало  за  всьоюсвітньою  з.ходія. 
Васильк    у. 

Облімок.  мка,  м.  У  гребевшиковъ: 
нижняя  часть  рога  оть  основанія  его.  Вас. 
163. 

Обліпити.  См.  Обліплювати. 
Обліплювання,  ня,  с.  Обльплиьаніе, 

облъпкя,  окл*-пваніе.  оклейка. 
Обліплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  об- 

ліпити, плю,  пиш,  м.  1)  Обліплять,  об- 
ліпить, оклеивать,  окліить.  2)  Тісно  окру- 

жать, окружать,  обсісхь.  ̂ Дівчата  та  мо- 
лодиці обліпили.  Левиц.  ПЙО.  І.  486. 

Облітати,  таю,  вш,  и.  Облетать,  об- 
летіть. Я  ж  би  тую  Україну  круюм  об- 
літали. Чуб.  V.  5. 

Облітку.  нар.  Лт.томь.  Це  було  саме 
облітку.  Хирьк. 

Облічити,  чу\  чиш,  гл.  Счесть,  со- 
считать.  Облічив  усе  добро. 

Облічитися,  чуся,  чишся,  и.  Сділать 
разечеть.  Пив,  гуляв  цілий  тиждень,  а  як 
облічився  з  шинкарем,  то  й  нічим  за- платити. 

Облога,  гн,  ж.  1)  Осада.  Наливайкам 
козаки  з  облоги  визволллись.    К-    ЦН.  309. 
2)  Каждое  изъ  наклонно  идущихъ  бревенъ, 
изъ  которыхъ  еділань  желобъ  для  спус- 
канія  срубленныхъ  деревьевъ  съ  горы. 
См.  Ризи.  Шух.  I.  179.  3)  мн.  облоги. 
Оконная  рама.  Вх.  Зн.  42. 

Облоговий,  а,  6,  1)  Относя щійся  къ 

неиаханному  полю.  Облогове  сіно.  2)  Повсе- 
местный. Облогова  хороба  на  дітей — скрізь 

мруть.  О  дождь:  обложной,  затяжной. 
Облоговий  дощ.  Мнж.   148. 

Облогувати.  г^ю,  вш,  гл.  О  полі:  ле- 
;клть  неьоздьланнымъ.  Трете  ліпю  вже  оці 
дві  десятині  облогують.  Харьк. 

Обложенець,  нця,  м.  Осажденный. 
Обложити,  жу\  жнш,  хл.  1)— Обівластн. 

Пан  обложив  біля  себе  роботників.  Грин. 
І.  217.  2)  Уложить  (спать).  Я  обложив  її 
з    дітьми, — було    це    уночі.     Новомоск.  у. 
3)  Обложить,  осадить.  Ой  ні,  не  татари, — 
хргхстиянська  сила,  мов  хмарами  грімучнми 
табор  обложила.  К.  Досв.  7.  4)  без.*.  Його 
обложило.  У  него  распухла  шея — при  диф- 

териті, а  также  при  заушниць.  Екатерино- славск.  г. 

Обложитися,  Ж^СЯ,  жишея,  хл.  1)= 
Обікластися  1 .  Стань,  коже,  серед  церкви, 
обложись  вальками  і  возі  їй  з  собою  тор- 

бинку груш.  Рудч.  Ск.  II.  29.  Зе-іенілч  то 
там,  то  там.  обложившись  полями,  ху- 
тірьскі  сади.  Мир.  ХРВ.  8.  2)  Окружить 
себя.  Обложився  дітьми,  як  дід  онучами. 
Ном.  *   9185. 

Облбки,  вів,  м.  .кн.=0болоки.  Буй- 
ний вітер,  розгс.іь  хмари,  облоки  очисть. 

Чуб.  V.  2.  Сидить  Господь  Ісус  Христос 
на  святих  о?>локах.  Грин.  III.   148. 

Обломити,  млю,  ниш,  и.  Обломать, 
сломать.  Мій  кінь  стані  не  проепюїть,  моя 
зброя  кілка  не  обломить-  Чуб.  V.  151. 

Обломитися,  нлюся,  нишся,  >.і.  Обло- 
миться, сломаться.  Вісь  обломилась.  К.  І  48. 
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Облипатися,  паюся,  ешся,  и.  Обо- 
жраться. 

Облуд,  да,  м.  Названіе  злого  духа. 
Чуб.  І.  191. 

Облуда,  .ди,  ж.  1)  Лицеміріе,  при- 
творство, обманъ.  Хто  облудов  віддихає,  най 

нігди  щастя  не  має.  Гол.  І.  299.  2)  об. 

Лицемірі.,  лицемірка,  притворщикъ,  при- 
творщица. Гадалам  ся,  мій  миленький; 

втопити,  щоб  з  тобою,  облудою  не  жити. 
Гол.  І.  282.  Ой  не  жаль  же  мі  тою  вина 

й  меду,  же  'м  пив,  ой  но  мі  жаль,  же  'лі 
з  облудов  оженив.  Гол.  IV.  207.  3)  Нри- 
зракъ;  обманный  видь;  только  видъ  вніш- 
вій,  а  въ  действительности  того,  что  долж- 

но быть,  ніть  Мнж.  187.  Тремтів,  як  на 
дереві  облуда.  Полт.  Облуда  одна  стоїть, 
а  яка  хата  хороша  була.  Екатернносл.  г. 
Літав  до  однієї  жінки  змій,  та  так  її 

перевів,  шо  тілько  одна  у  неї  чоловіча  об- 
луда.  Мнж.  9.  Ум.  Облудна. 

Облудна,  ни,  ж.  1)  Ум.  оть  облуда. 

2)  Оболочка  верхняя,  кожица  (напр.,  ябло- 
ка). Як  положиш  кислиию  у  піч  спектись, 

то  шкура  їй  репне.  У  всякій  кислиці  у 

сеі>едині  є  сік  і  воздух;  од  тепла  сік  за- 
кипа  і  з  йою  робиться  пара,  а  воздух  роз- 

дається.... і  вони  розривають  облудку.  Дещо. 

Облудний,  а,  в.  Лицемірний,  при- 
творный. Який  тепер  світ  облудний.  Чуб. 

V.  4.   Облудна  мова. 

Облудник,  на,  м.  Лнцемірь,  при- 
творщикъ. 

Облудниця,  ці,  ж.  Лицемірка,  при- 
творщица. 

Облудність,  ностн,  ж.  Лицеміріе,  при- 
творство. 

Облудно,  нар.   Лицемірно,  притворно. 
Облизати,  заю,  еш,  іл   Ошелушить. 

Облук,  на,  .м.  1)  Согнутый  пруть,  дуга 
(отдільно  и  какъ  часть  снарядовъ).  Шух. 
I.  224.  225.  2)  Лука  сідла.  Шух.  I.  252. 

Облупати,  ся   См.  Облупуватн,  ся. 
Облупйтн,  ся.  См.  Облуплювати,  ся. 

Облуплений,  а,  е.  Ободранный.  Зна- 
ють ян  облупленого  (кого).  Превосходно  зна- 
ють, насквозь  видитъ.  Мнж.   168. 

Облуплювати,  плюю,  еш,  сов.  в.  об- 
лупити, плю,  пиш,  и.  1)  Обдирать,  обо- 

драть, очистить,  снять  кожу,  шелуху.  Дав 
яєчко  та  ще  й  облупи.  Ном.  .V  2700.  Йому 
облупи  та  ще  і  в  рот  положи.  Ном.  №  2700. 

Бодай  вас  луп  облупив.  Харьк.  г.  2)  Обо- 
брать, ограбить. 

Облуплюватися,  лююся,  ешся,  сов.  п. 

облупитися,    плюса,    пишся,    и.    Обди- 

раться, ободраться,  облупиться,  обвалиться. 
Хати  не  обмаже:  облупиться,  обсиплеться. 

Г.  Барв.  224. 

Облапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  облу- 
патн, паю,  еш,  ід.  Обковыривать,  обко- 

вырять, отрывать,  отбивать,  отбить  обмаз- 
ку. Щоб  не  облупувало  доищем  огради,  за- 

лізом покрили.  Харьк.  г.  Облупала  стіну, — 
буду  значу  мазати,  бо  погано  було.  Харьк. 

Облапуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
облупитися,  паюся.  ешся,  гл.  Обь  обмаз- 
кі:  отставь,  отпадать,  отпасть.  Стіна  об- 

лупилася. 
Облюбйтн,  близ,  бнш,  и.  Полюбить. 

Ой  як  би  я  учинив  зраду  над  тобою, 
коль  я  собі  облюбив  тебе  ще  змолоду. 
Гол.  II.  413. 

Облюдніти,  нію,  еш,  гл  =Вилюднітк, 
Лубен,  у. 

Облягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  облягти, 

ляжу,  жеш,  гл.  1)  Ложиться,  лечь,  рас- 
положиться вокругь.  Облягли  собаки  кру- 

гом стерва.  2)  Окружать,  окружить.  Ой 

уже  ж  наші  славні  запорожці  та  й  неве- 
селі стали:  ой  облягли  їх,  облягли  москалі 

та  всіма  сторонами.  ЗОЮР.  II.  256.  3) 
Осаждать,  осадить.  Турки,  татари  брами 
облягли  і  вже  патриарсі  голову  з  плеч 
зняли.  Чуб.  І.  160.  4)  Ложиться,  лечь, 

улечься.  Люде  саме  облягли — поснули  кріпко, 
не  достукаєшся.  Г.  Барв.  99.  Вороженьки 

спать  обляжуть, — піду  погуляю.  Чуб.  5. 
557.  5)  Только  сов.  в  Слечь.  Обліг  мій 
братчик,  лежить.  6)  О  ночи:  наступать, 

наступить.  Як  облягла  ніч, — вік  і  виїхав- 
Мнж.  31.  Отто  йдуть  та  йдуть,  і  об- 

лягла їх  ніч, — т.  є.  застигла  ихъ  ночь. 
Мнж.  42. 

Обляги.  гів,  м.  мн.  Время,  когда  ло- 
жатся спать.  Як  бачилась,  так  і  бачуся 

з  Лавлусем  в  старечі  обляги.  Г.  Барв.  233. 
Облита,  облягома,  нар.  Въто  время, 

когда  ложатся  спать.  Л  вона  вернулась 
уже  додому  дуже  облягома,  а  на  другий 
день  і  захворі.га.  Кобел.  у. 

Облягти.  См.  Облягати. 

Облягтнся,  лижуся,  жешся,  м.  Лечь 
(спать).  Як  вернулась,  уже  батько  й  мати 
обляглися.  Г.  Барм.  236. 

Облямівка,  ки,  ж.  Кайма,  обшивка. 
Вас.  155. 

Облямка,  ки,  ж.=Обдямівка.  Вх. 
Лем.  441. 

Обляибвуватн,  вую,  еш,  сов.  в.  об- 
лямувати, ную,  еш,  и.  Окаймлять,  окай- 

мить. КС.    1898.  XII.    449.    Лице    кругом 
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облямоване  кучерявою    білою    чуприно-    та 
хвилястою  бородою.  Г.  Барв.  251. 

Облямуватися .  жуюся,  ешся.  іл.  Окайм- 
ляться. Облямувалось  берегами  широке  озеро. 

Щог.  Ся.    102. 
Обляпати,  ся.  См.  Обляпувати,  ся. 

Обляпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  обля- 
пати, паю,  вш.  гл.  Забрызгивать,  забрыз- 

гать крупный»  большими  брызгами. 
Обляпуватися,  пуюся,  вкс~,  сов.  в. 

обляпатися,  лаюся,  ешся,  гл.  Обрывгв- 
ваться,  обрызгаться  большими,  крупными 

брызгами. 
Об  ляскати,  каю.  аш,  и.=Обляпати. 

Я  ток  обляскала  у  віск  запаску.  Кролев.  у. 
Обличи,  лажу,  жеш,  м.=Облягтн 

Желех. 
Облишити    ся.    См.  Обляшувати,  ся. 

Облатувати,  шую,  вш,  сов.  в.  обли- 
шити, шу,  шиш,  и.  Ополячивать,  оиоля- 

чкть.  Ти  кажеш,  що  жінка  мене  обля- 
шила.  К.  ЧР.  217. 

Облатуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
облишитися,  шуся,  шився,  и.  Ополя- 

чиваться, ополячиться. 
Обнааатн,  ся.  См.  Обмаяуватн.  ся. 

Обмазувати,  вую,  вш,  сов.  в.  обма- 
аатн,  мажу.  жвш.  гл.  1)  Обмазывать,  обма- 

зать. Замісила  їлину,  полізла  в  тч,  обчис- 
тила, обмазала.  Рудч.  Ск.  II.  56.  2)  Пач- 

кать, выпачкать. 
Обмазуватися,  ауюся,  ешся,  соп.  в. 

обмазатися,  жуся,  жешся,  м.  1)  Быть 
обмазываемымъ,  обмазаннымъ.  Поки  ще 
та  хата  обмажеться  до  краю,  то  її  тричи 
дощі  обполощуть.  Небо  сірими  хмарами 

обмазалось,— т.  «'.  покрылось.  Мир.  ХРВ- 
60.  2)  Вьшачкнваться,  выпачкаться. 

Обиаїтн.  См.  Обнаюватя. 

Обнаногбнятж,  ию,  ииш,  м.=Обмв- 

котнрнтн.  Добре  обмакоюнили  дитину — 
неначе  бритвою.  Харьк. 

Обмакотйжнтн.  жу,  жиш,  м.=Обма- 
вотиритн.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Зварн. 

Обмакотйритл,  рю,  риш,  гл.  Остричь 

очень  низко  при  самомт»  тбл-Ь.  Оце  обма- 
котирили  хлопця,  що  й  тіло  світиться. 
Харьк.  у. 

06  мал  к  у  вато,  нор.=Обиаяь.  Та  воно 
тахи  бач  съою  борошна  обмалкувато  буде, 

нічого  вже  тут  казати.  Новомоск-  у. 
Обмаль-  нар.  Маловато.  Пшениці  у  нас 

тепер  обмаль,  не  вродила,  йавлогр.  у. 
Обмальовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  обма- 

лювати, люю,  вш,  гл.  Окрашивать,  окра- 
сить,   расписывать,     расписать    красками. 

Труну  збудувати  ще  и  обмалювати.  Чуб. 
III.  155.  2)  Обрисовывать,  обрисовать. 

Обмальовуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
обмалюватися,  лтоюся,  ешся.  и.  1)  Быть 

окрашиваемым',,  расписаннымъ  (красками) 
2)  Обрисовываться,  обрисоваться.  Богиня 
Сонце  (в  колядках)  обмальовується  такими 

блискучими  фарбами.  Левиц.  Світ.    10. 

Обмана,  ни,  ж.  1)  Обманъ;  надува- 
тельство. Як  будеш  посилати  обманок,  то 

будеш  в  сирій  землі  пропадати.  Грин.  III. 
237.  Це  вже  світова  обмана  та  й  годі: 

учора  осьмушечка  бу.га  півкопи,  а  сьо- 
годні три  гривні.  Лебед.  у.  2)  об.  Обман- 

щнкъ,  обманщица.  Дівчино-рибчино,  яка  ж 
ти    обмана!    Грин.    Ш.    209.    Ум.    Обиа- 
Н0НЫШ. 

Обманити    См.  Обманювати. 

Обманний,  а,  е.  Обманный,  обманчи- 
вый, лживый.  Смерте  ж  моя  возбраннах, 

ой  яка  ж  ти  обманная,— чом  ти  мене  не 
звістила,  як  до  мене  приходила?  Грив. 

III.   144. 
Обманний,  ка,  м.  Обманщикъ.  А  ти 

зрадник,  ти  об.чанник  і  тись  мя  обманив. 

Чуб. Обианняця,  ці,  ж.  Обманщица. 

Обманювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  обма- 
нити, ню,  ниш.  гл.  Обманывать,  обма- 

нуть. Оттак  наші  сіромахи  жидів  обма- 
нюють: виніс  сім  мішків  із  погріба  глини 

та  шажка  й  луп.'  Ном.  #  10595.  На- 
талка обманювала  вас,  коли  казала,  щп  ви 

їй  не  рівня.  Котл.  НП.  355. 
Обмарити,  рю,  риш,  м.  Произвести 

галлюни націю,  обмануть,  обморочить.  Зда- 
валося шкапа,  аж  ослін! — аже  ж  обмарило. 

Це  він  не  приходив,  а  так  мене  щось  обма- 
рило. Лебед.  у.  Блукаю  в  .гісі:  відкіля  не 

вийду,  знову  на  те  ж  місце,  неначе  не- 
чиста сила  обмари.<а  мене.  Канев.  у. 

Обмаслити,  лю,  лиш  и  обмасльбнн- 
ти,  ню,  ииш,  іл.  Обмаслить,  помаслить. 

Обмастити.  См.  Обмащувати. 
Обмах,  ту,  м.  Обхвать.  Дуби  утовшки 

на  обмах.  Харьк.  у. 

Обмахало,  яа,  с  Опахало,  которымъ 
отгоняють  мухъ.  Стэрожъ  бахчи  иронично 
о  себъ:  На  баштані  стій  обмахалом  ці- 

лісінький день:  птикя  клює,  дітвора  краде. 
Лебед.  у. 

Обиахляруватн,  рую,  вш,  м.  Обмо- 
шенничать. 

Обмахнути,  ся.   См.  Обмахувати,  ся. 

Обмахбрити,  рю,  риш,  м.=06иахля- 
руватн.  Він  мене  зовсім  обмахорив-  Кіев. 
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Обкатувати,  хук»,  еш,  сов.  в.  обмах- 
нути, ну,  наш.  и.  Обмахивать,  обмах- 

нуть, смахнуть. 
Обмахуватися,  хуюся,  еілея,  сов.  в. 

обмахнутися,  нУся,  нешгя,  іл.  Обмахи- 
ваться, обмахнуться,  отмахнуться.  Обма- 

хувався, оборонявся  пуками.  Левид.  Пов. 
165. 

Обкапати,  ся.    См.    Обмацувати,   ся. 
Обмацки,   нар.  Ощупью. 
Обмацуваная,  ня,  с.  Оїдуаьіваніе. 
Обмацувати,  цую,  еш,  сов.  в.  обма- 

цати, цаю,  еш,  іл.  Ощуиынать,  ощупать. 
Драг.  48.  Він  обмацав  її  скрізь 

Обмацуватися,  цуюся,  ешся,  сов.  в. 
обмацатися,  цаюся,  ешся,  іл.  Ощупы- 

вать, ощупать  себя  или  вокругь  себя.  06"- 
мацавсъ — шило  коло  мене.  Грин.  II.  ЗЗо. 

Обмащувати,  щуи>,  еш,  сов.  в.  обма- 
стити, щУ  стиш,  м.  1)  Обмасливать,  об- 

маслить, обсаливать,  обсалить.  2)  Обмазы- 
вать, обмазать  глиной.  Піч  до  неї  і  гово- 

рить: „Дівко,  дівко,  обмасіки  мене!"  Чуб. 
П.  67. 

Обмаювати,  манно,  еш,  сов.  в.  обмоіти, 
маюїш,  іл.  Украсить  зеленью.  (Од  кле- 

чання) в  хаті  стало  як  у  садочку:  і  зе- 
лено, і  запашно...  Отак  обмаївши,  раділа 

стара,  позираючи  на  прибрану  хату.  Св. 
Л.  273. 

Обмежити.  См.  Обмежувати. 

Обмежувати,  жую.  еш,  сов.  в.  обме- 
жити, жу,  жнш,  іл.  Проводить,  провести 

межу  вокругь,  обмежевать,  ограничивать, 
ограничить. 

Обмерзати,  ааю,  еш,  сов.  в.  обмерзти, 
8ну.  неш,  іл.  Обмерзать,  обмерзнуть.  Прийде 
марень,  то  обмерзне  старцю  палець-  Ном. 
№  413.  Сірий  вовк  тут  опинився,  обмерз, 
забовтався.  Греб.  385. 

Обмерлий,  а,  є.  Обмершій,  впавшій  въ 
обморокъ.  її  принесли  додому  обмерлу.  Мир. 
Пов.  І.    171. 

Обмертвіти,  вію,  еш,  ии  Лишиться 
сознанія,  обмереть.  МБ.  II.  109. 

Обмерти.  См.  Обміуати. 
Обмёстй.  См.  Обмітати. 
Обметиця,  ці,  ж.  1)  Остатки  муки  на 

жерчовахъ  и  ящик*,  покрываю щемъ  ихъ, 
обыкновенно  обметаемые.  Ухопив  як  собака 
обметиці.  ПотерпЬлъ  неудачу.  Ном.  №  12156. 
2)  Родъ  вышивки.  (Пух.  I  155,  156. 

Обмивання,  ня,  с  Обмываше,  омове- 
ніе.  Це  обмивання  треба  зробити  по  за- 

ході юнця:  Чуб.  І.   123. 
Обмивати,    ваю,  еш,   сов.  в.  обмити, 

мню,  еш,  м.  Обмывать,  обмыть.  Узяв  чо- 
біт, пішс<е  обмивать  до  ставка.  Рудч.  Ск. 

І.  67.  Значить  еще:  мыть,  обмывать  кого 
либо  постоянно,  обмыть.  Треба  иіти)  м 

обіпрать,  треба  й  обчесать,  треба  й  об- 
мивать. Мил.  222.  Жінка  обшиє,  обмиє, 

наюдуе,  ще  и  поськае.  О.  1862.  IV.  77. 
Обмиватися,  вамся,  вшся,  сов.  в. 

обмитися,  мйюся,  ешся,  іл.  Обмываться, 
обмыться,  омываться,  омыться. 

Обмяла,  ли,  ж.  1)=Помидка.  Обмила 
не  заплата.  Ном.  Л*  13271.  2)  Раст.  Оме- 

ла. Шух.  I.  18. 
Обмилитися.  См.  Обинлятнся. 
Обмилитися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

обмилитися,  люся,  лишся,  и.  Ошибаться, 
ошибиться.  Це  він  обмигився:  треба  дві 
копійки,  а  він  дав  три  Пирят.  у.  Слу- 

хайте, тату:  у  вас,  чи  пак  у  мене,  буде 
синок, — сказала  я,  обмилившися  з  радощів. 
Г.  Барв.  279.  Я  бачу,  гцо  тута  добре  об- 

миливсь. Греб.  349. 
Обминати,  наю,  еш,  сов.  в.  обминути, 

н^,  нбш,  іл.  Обходить,  обойти,  пропускать, 
пропустить.  Обминав  Ганна  великі  биті 
ш.іяхи,  іде  вона  ярами  та  долинами.  Ле- 
внц.  І.  62.  Еруюм  тебе  живуть  воріжень- 

ки, та  нікуди  обминути.  Мет.  60. 
Обмиї  "віїв,  н^ю,  еш,  м.=0бмину- 

тн.  Ввесь  мак  обламав,  тільки  одну  да  ма- 
ківку да  й  обминував-  Чуб    III.   173. 

Обминути.  См.  Обминати. 

Обминутися,  нУся,  нешся,  іл.  Разъ- 
ехаться съ  к-вмъ  въ  дорога. 

Обмислити,  елю,  лиш,  іл.  Снабдить. 
Ми  тебе  і  хлібом,  і  одежою  обмислимо. 
К.  ЧР.  264.  На  попа  за  се  козацтво  на- 

рікало... Роковщиною  йсю  не  обмисляло.  К. 
МБ    X.  3. 

Обмити,  ся.  См.  Обмивати,  ся. 

Обмйтитн,  чу,  тиш,  и.  Обложить  та- 
моженной пошлиной. 

Обмінний,  а,  6,  Клеветническій.  Же- 

лех. Обмівннв,  ка,  м.  Клеветникъ.  Желех. 
Обмівнйця,  ці,  ж.  Клеветница.  Желех. 

Обліжний,  а,  є  Пограничный,  ме- 
жевой. 

Обміжок,  жва,  м.  Узкая  полоса  зе- 
мли между  нивами.  Харьк.  г. 

Обміна  ни,  ж.=Відмін&.  Звенигор.  у. 
Обмінити,  ню,  ниш.  іл.  1)  Обмінить. 

Рудч.  Ск.  II.  130.  Хліб  обмінити.  При  сва- 
товстве обрядовый  обычай:  обмінять  хл4бъ 

сватовъ  на  хлібг  родителей  нев-Ьсты.  Г. 
Барв.    257.    Обмінили  хліб,    а  в  неділю   й 
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весілля.  Мир.  ХРВ.  14.  2)  Купить  свічу 

вь  церкви,  (вічну  обмінить,  старця.ч  гро- 
шенят роздасть.  Кь.  От  тобі  гиажок, — 

свічку  обміниш  Божі  Матері.  Сим.  179. 
8.  Напінить.  То  Совка  р^ду  обмінив.  Мкр. 
Г.   бо. 

Обмінок  нкд.  .«.=Відміпок.  Рк.  Левин- 
Одмінча.  чати.  с.=Відмінча.  Рк.  Л  евиц. 
Обмінювати,  яюю.  єш.  сов.  в.  обмі- 

нити, няю.  вш,  и.  Обменивать,  обмін.чть. 
Обмішоватяся,  нююся,  ешся.  сов.  в. 

обмінятися,  няюся.  ешся,  і.:.  (.Смани- 
ваться, обміняться  Самими  писанками 

бу.і-і  обмінююсь,  як  христосуюсь  із  подру- 
гами. V.  Бари.  64. 

Обміняная,  ня,  с.  Обмінь.   77. 

вінець  до  вінчання,  срібний  перстінь  до  об- 
міняних. Гол    IV.  548. 

Обмінити,  ся  См.  Обмінювати,  ся. 

Обміряння,  ня,  с  Летаргія. 
Обміряти,  раю,  вш,  сов-  в.  обмерти, 

обімру\  реш,  і.і.  1)  Обмирать,  обмереть; 
впадать,  впасть  вь  летаргію.  Нривсгм  до 

неї  о* ту  нашу  таки  бабу,  стару  щіеста' 
]>енезну,  гио  недавно  об  міра.:  а  і  на  тім 
світі  Ггула.  ЗОЮР.  І.  304.  2)  Впадать, 

нпасть  вь  обморокь.  Як  почне  пані  обми- 

рати та  стогнати,  та  в  крик  викрику- 
вати:.. НВ.  (О.    1862.  III-  00). 

Домірковувати,  вую,  вш.    сов.  в.  об- 
міркувати, кую,  вш,  ід.  Обдумывать,  об- 

думать.   Вона    м   зробить  усе,  і  доіледить 
МВ.  II.    1У. 

Обміркуватися,  куюся,  ешся,  іл.  Раз- 
будить, отсудить,  размыслить.     Обміркуйся 

І.  МВ'  II    112. 
Обмірок,  рка.  .«.  Не;озрівшее,  засох - 

ияо.  С.м  Запірок. 

Обмірити,    ряю,  вш,    сов.  в.   обміря- 
ти, ряю,  еш.   и.   \)  Измерять,   измерить. 
їмірввать,  обмірить. 

Обмітати,  таю.  еш,    сов.  в     обнести, 

■оту,  тёш,    .;.  Обметать,  обместь.    1  кри- 
чні.,   і  василгчкам    обмете. 

Чуб.   III.    150.    Шзгли  вінок  та  облети  бі- 
ля хами.  Харьк. 
Обмітка,  кн.  сг.=Обметиця   і.  Штх. 

Обміть.  ті,  ж.  Стремнина  или  *одово- 
роп.    съ   быстрым*   теченіїмь.    Вас.  4  73. 

Обмішка,  ки,  ж.  С>трубв  или  мука, 
подмішиваемня  ігь  корму  домапінихь  жи- 
воіньїхь    Кіев.  г. 

Обмова,  ви,  ж.  Злословіе,  клевета,  яа- 
говорь.    Най  же  нас    обо  с  т, ховаю» 
хай  же  людські  обмтм   усгг'їнуть.    Гол.  І. 

202.  Я  гордував  обмовою  людською,  К.ЦН. 
859.  Ум.  Обмовоньна.  обновочка. 

Обнбвнти.  Ся.  Обмовляти. 

Обмовляти,  дяю  вся.  сов,  в.  обмови- 

ти, влю.  внш.  и.  Наговаривать,  нагово- 
рить, обговаривать,  обговорить,  злословить, 

оклеветать.  Не  любить  мене  свекруха,  об- 
мовляє, мене.  МВ-  І.  Не  по  правді  мене 

обмовляєте!  Я  не  з.годійка,  пані.  МВ.  (О- 

1862.  ІІТ.   " Обибвонька,  обибвочка.  кн.  ж.  Ум. 
оть  обмова. 

Обмокати,  каго,  еш.  сов.  в.  обмбкну- 
ти.  ну,  неш,  ».«.  Обмокать,  обмокнуть,  на- 

мокать намокнуть  Тозсохлась  була  діжка, 
а  налив  води,  то  й  обмокла.  Сидів  горобець 
на  к)*ікві,  в  його  крильця  обмокли.  Грнн. 
III.  663. 

Обмолйтвуватн.  вую,  еш,  м.  Дать 

молитву  роженпді.  Рк.  Левнц. 

Обмолодь,  ді,  ж.  Молодые  побіги.  Ра- 
дом, у. 

Обмолот,  ту,    м.  Окончаніе   молотьбы. 
Обмолоти,    мелю,  леш,    і.і.  Обмолоть. 

Обмолотини,  тин,  ж.  мн.  Окончаніе 

молотьбы  и  угощеніе  по  этому  случаю. 
Всі  обмо.ютини  попши,  а  вдова  іке  й  не 
починала  молотити.  Г.  Барв.  263  Таких 

обмолотин  ще  ніхто  не  справляв  молотни- 
кам.  Г.  Бари.  ?>27. 

ОбМОЛбтНСЯ,        МеЛЮСЯ,        ЛЄШСЯ,       1.1. 

1)  Обмолоться.  Игмінь  у  млині  вже  обмо- 
ловся. Васильк.  у.  2)  Окончить  молоть. 

Обмолотити   См.  Обмолочувати. 

Обмолотитися,  чуся,  тншся.  и.  Окон- 
чить молотьбу. 

Обмолочувати,  чую,  еш,  сов.  обмо- 
лотити, чу\  тнш,  и.  Обмолачивать,  обмо- 

лотить, смолотить.  Треба  увесь  овес  обмолег 
тмині.  Як  би  навіть  обмолотив  тою  озе- 

реі\г,  иц  ь  кортів  зо  два  жита  віяв.  Драг.  3. 

Обморок,  ку,  м. — бере  кого.  Дурно 
кому  Мене  обморок  бера,  так  і  М.ІІІО...  Ру- 

ки, ноги  труяться.  Г.  Барв.  212. 
Обморока,  ки.  ж\=Морока. 
Обморочити.  См.  Обморочувати. 

Обморбчувати.  чую.  еш.  сов.  з.  обмо- 
рочити, чу.  чнш,  ід.  Одурять,  одурить. 

лишить  созпашя. 

Обмоекалити.  ся.  См.  Обмоскалюва- 
ти.  ся. 

Обмоскалюватн.  люю.  еш.  сов.  в.  об- 
москалптн.  лю.  лиш.  м.  Обрусять, 

сить.    ІІ«ЄЛ<Х. 
Обмоскалюватися.  лююся.  ешся,  сов. 
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в.  обмоскалнтися,  дюся,  лишся,  иг.  Ру- 
гвть,  обрусіть. 

Обмостити.  См.  Обмощувати. 
Обмотати,  ся.  См.  Обмотувати,  ся. 

Обмбтуваїв.  тую,  вш,  сов.  в.  обмо- 
тати, таю,  вш,  гл.  Обматывать,  обмотать. 

То  росплете,  то  круг  шиї  тричи  обмотає 
(косі).  Шевч. 

Обкц?уваівся,  туюся,  вшся,  сов.  в. 
обмоталися,  таюся,  вшся,  гл.  Обматы- 

ваться, обмотаться. 
Обмочити.  См.  Обмочувати 

Обмочитися,  ч^ся,  чяшся,  ?.«.  Зама- 
чиваться, замочиться.  Хоч  по  шию  а  воду 

та  до  свою  роду,  хоча  й  обмочуся— а  роду 
обсушуся.  Чуб.  V  474. 

Обмбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  обмо- 
чити, чу\  чвш,  и.  Обмачивать,  обмочить. 

Обмощувати,  щую,  вш,  сов.  в.  обмо- 
стити, щу\  стиш,  г.%.  Обкладывать,  обло- 

жить чъмъ.  Посадив  у  возик,  обмостив 

подушками.  Грин.  II.  225. 
Обмурзаний,  а,  в.  =  Заиурзанвй. 

Лохв    у- 

Обмурзатися,  гаюся,  вшся, — і'..=8а- 
мурватися.  Лохв.  у. 

Обиурбвуватв,  вую,  вш,  сов.  в.  обму- 
рувати, р^ю,  вш,  іл.  Обводить,  обвести 

каменной  стіной.  Шмурував  двір  білим 
каменем;  а  ворітечка  з  жовтої  меді.  Мет. 
338. 

Обмуровуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 

обмуруватися,  руюся,  вшся,  гл.  Ограж- 
даться, оградиться  каменной  стї>ной. 

Обнат^жнти,  ся.  См.  Обнатужува- 
тв,  ся. 

Об  натужувати,  жую,  вш,  сов.  в.  об- 
натужити,  жу,  жвш,  гл.  Обременять, 
обременить.  Обнатужили  йою  роботою. 

Харьк.  г. 
Обнатужуватнся,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

обнатужнтися,  жуся,  жишся,  м.  Обре- 
меняться, обремениться,  быть  обременен- 

нымъ.   Обнатужитися  роботою.    Зміев.  у. 
Обнести.  См.  Обносити. 

Обнизати.  См.  Обниауватя. 

Обнйвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  обви- 
вати, жу.  жвш,  гл.  Увизывать,  унизать. 

Усі  іриди  так  і  обнизала  намистом  з  чер- 
вінцями. Кіев.  г. 

Обникати,  каю,  вш,  гл.  Обойти,  вездв 

заглядывая.  Він  там  обникає  і  по  сусідсь- 
кії х  хатах,  і  по  огородах,  і  скрізь.  Сим. 

198.  Мов  собака  обникав  усе  село,  загля- 
отпчи  в  кожен  двір. 

Обніж,  жі,  лс.=Обніжжя    Вже  бжо.иі 

за  обніжжу  летіли,  гудучи.  МВ.  (О.  1862. 

І.  72).  : 
Обніжжя,  жя,  с  1)  Часть  стола  подъ 

крышкой,  въ  которой  находятся  вкдвиа,- 
ные  ящики.  Вх.  Зн.  42.  2)  Цветочная 
пыль  у  пчелы  на  ногахъ,  Липов.  у. 

Обніжок,  жкв,  м.  1)=Обміжок.  Ном. 
Ле  10172.  Упав  сніжок  на  обміжок.  Мял. 

65.  2)  мн.  Шерсть  съ  онечьихъ  ногъ.  О. 
1861.  IX.  178.  Вас.  198.  3.  мн.)  Перекла- 

дины между  ножками  стола  или  стула. 

Обнімання,  ня,  с— Обіймання.  Котл. 
Ен.    На  хвилину  з  милим  обнімання,  довгі 

роки  юряюрюванля.  К-  Досв.  121. 
Обнімати,  ся,  и.=Обіймати.  ся. 
Обнімчитн.  См.  Обиімчуватн. 

Обнімчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  обнім- 
читн, чу,  чиш,    гл.  Онемечивать,  оніме- 

чить. 
Обнбва,  ви,  ж.  І)  Обнова,  обновка.  Чого 

се  тобі  так  треба  сорочки  тії?— Обнови 

заманулось.  МВ.  (О,  1862.  І.  89).  2)  От- 
кидной воротник  шубы..  Гол.  Од.  17,  76. 

Обновець,  вця,  м.  Первый  сньгъ.  Вх. 

Уг.  255. Обновити,  ся.  См.  Обновляти,  ся. 

Обновляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  обно- 
вити, вліо.  вйш,  г.%.  Обновлять,  обновить. 

Обновлятися,  лйюся,  вшся,  сов.  в. 

обновитися,  вліося.  вйшея,  гл.  Обнов- 
ляться, обновиться.  Діла  добрих  обнов- 

ляться, дію  злих  загинуть.  Шевч. 
Обносити,  шу,  сиш,  сов.  в.  обнести, 

несу\  сеш.  гл.  1)  Обносить,  обнести.  Він 
так  щиро  всіх  обносить  горілкою.  2)  Зло- 

словить на  кого,  клеветать,  оклеветать. 
Вх.  Зн.   42. 

Обносити,  ся.  См.  Обношувати,  ся 

Обношувати,  тую,  вш,  сов.  в.  обно- 
сити, шу,  сиш,  гл.  1)  Обнашивать,  обно- 
сить. Обноси  мої  чоботи,  бо  на  мене  вони 

тісні.  2)  Обрывать,  оборвать  украдкой, 

фрукты  съ  деревьевъ.  Дітвора  всі  груші 
обносила. 

Обнбшуватися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 

обноситися,  шуся,  сишея,  гл.  Обнаши- 
ваться, обноситься.  Звісно,  у  дорозі  трош- 

ки обносивсь.  Стор.  I.  205.  За  дорогу  при- 
пала пилом,  обносилась,  обтопталась.  Г. 

Барв.  241. 
Обночувати,  ч^ю,  еш,  ы.  Переноче- 

вать. Рідні — крий  Божа  Мати,  та  ні  в 
кою  обночувати.   Ном.  .V  9338. 

Обночуватися,  чуюся,  вшся,  м.  Стать 
на  ночлегь. 

Обнюхати.  См.  Обнюхувати. 
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Обнюхувати,  тую,  вш,  сов.  в.  обню- 
хати, хаго.  вш,  и.  Обнюхивать,  обнюхать. 

Обняти,  ся.  Сн.  Обіймати,  ся. 

Обобічний,  а,  е.  Находя  щійся  по  обі- 
вмъ  сторонамъ  ріки. 

Обов'язатн.  ся.  См.  Обов'йэувати,  ся. 
Обовязкбвий,  а,  є.  Обязательний. 

Желех. 

Обов'йвои,  вку,  м.  Обязательство;  обя- 
занность, долгъ. 

Обов'йзуватн,  зую,  вш,  сов.  в.  обо- 
в'язатн, жу,  жеш,  гл.  Обязывать,  обязать. 

Обов'йэуватися,  ауюся,  вшся,  еов.  в. 
обов'яяатнся,  жуся,  жешся,  гл.  Обязы- 
ватьиі,  обязаться. 

Ободйстнй,  а,  е.  Согнутый,  дугообраз- 
ный. В  ободистих  юлоблях  коняка  краще 

везе  як  у  рівних.   Рк.  Левиц. 
Ободняк,  на,  м.  Чедовікг,  ділающіч 

ободья.  Радом. 

Ободуватн,  дую,  вш,  іл.  Выгинатьск 
ободомъ.  Мнж.   187. 

Ободйк,  на*,  м.  Колесо  съ  цільньїмь ободомъ    Подляс. 

Ободярятяся,  рюоя,  рншся,  *.».  Опра- 
виться, окріпнуть.  Іинь  був  плохий,  та 

замучений,  а  тепер  ободярився.    Харг.к. 
Обоє,  обох,  оббм,  обома,  числ.  Обоє. 

Въ  приложении  къ  людямъ  обоє  употре- 
бляется только  въ  томъ  случаі,  если  го- 
ворится 0  МУЖЧИНЕ  И  ЖЄНІЦИНІ  ВМІСТІ. 

Є  в  мене  криниця  край  перелазу,  та  вми- 
ємось, милесенький,  обоє  разом.  Чуб.  V.  54. 

Уч.  Обойко. 

Обов,  ву,  .«.  Лагерь,  станъ  Сина  по- 
силав до  військовою  обозу,  а  сам  знав  одну 

церкву.  К.  ЧР.  14.  Пусти  мене,  комен- 
данте, з  обозу  до  дому.  Чуб.  V.  332. 

Оббиннй,  ного,  «.  Въ  старомъ  козацкомъ 

войске:  вьісшій  военный  чиновникъ,  заві- 

дьівающій  обозомъ  п  аргиллеріей,  началь- 
никъ  штаба.  Забрали  гетьмана  Остря- 
ниию,  обозною  Сурлика.  Стор.  М.  Пр.  161. 

Оббйно,  числ.  Ум.  отъ  обоє.  Хлопець 

і  дычинка,  обойко  як  з  воску  вилились  у 
матір.  ЗОЮР.  II.  33. 

Оболби,  на,  м.  1)  Окно.  По  під  мій 
оболок  до  друюї  ходить.  Гол.  III.  389. 
2)  мн.  Оболони.  Лазурь  небесная.  Це,  що 
ми  :1ачим  над  собою  сине,  до  ие  и(е  не 
небо,  а  ие  оболоки,  а  те,  ию  ходить  по 
під  оболоками,  до  то  хмара.  Чуб.  I.  2.  Ом. 
Облай. 

Оболбна.  ни,  ж  I)  Кожа,  оболочка. 

Вх.  Лем.  441.  2)  Окойное  стекло.  3)  Двер- 
ца кареты.  ЗОЮР.  II.  54.    Ум.    Оболбнка. 

МВ.  (О.  1862.  I.  92).  А  з  оболонками  вікно 
в  садочок  літом  одчинялось.  Шевч. 

Оболонь,  ні,  ж.  Низменное  луговое 

пространство.  Мкр.  Н.  23.  В  чистім  полі 
на  оболоні  там  іграв  коник  вороненький. 
Нп.  Приїхав  гість  та  й  став  на  поміст, 
роспустив  коні  по  всій  оболоні.  Ном.  стр. 
291,  .V  32. 

Обомліти,  млію,  вш,  гл.  Обомліть. 

То  удова,  старая  жона,  коня  уздріла, — вся 

обомліла.  '  Макс. 
Обопільний,  а,  в.  Взаимный,  обоюд- 

ный. Чуб.  VI.  339. 
Обопільність,  иости,  ж.  Взаимность. 

Чуб.  I.  276. 
Обопільно,  нар.  Взаимно.  Не  долюбляв 

тільки  батько  удови,  що  така  вона  свое- 
умка,  непокірлива;  не  долюбляла  і  вона  його 
обопільно.  МВ.  II.  79. 

Оббра,  рн,  ж.  1)  Загонъ  (загорожен- 
ное місто  для .  скота).  Сімсот  овець  на 

оборі-  Нп.  Тобі,  мати,  новії  обори,  мені 
давай  рябії  корови.  Мет.  2)  Желобокъ  въ 
виді  круга,  сділанньїй  циркулемъ  или 

подобнымъ  инструментомъ  въ  дереві — 
напр.,  чтобы  вирізать  дно  кругдаго  со- 

суда в  ли  для  инкрустированія  предмета 
втискиваемымъ  въ  желобокъ  металломъ. 

Шух.  I.  250,  277,  281.  3)  Круглая  дыра 
въ  обуви,  сквозь  которую  протягиваются 
волоки.  Шух.  I.  12.1. 

Оборати,  рю,  реш,  гл.  Обойти  пдугомъ. 
Оборатися,  рюся,  решен,  гл.  Окончить запашку. , 

Оборіг,  рбга,  м.  Крыша  на  четы- 
рехъ  столбахъ,  педъ  которой  склады  внютъ 
сіво  или  разный  хлібь;  она  опускается 
по  мірі  убыли  находящегося  подъ  пей. 
Гол.  Од.  35.  Шух.  I.  108.  Ой  литу  я 
косу  в  стозі,  граблі  в  оборозі.  Гол.  II.  418. 

Як  жито  в  обоцюзі,  то  наді."  ^^зі.  Ном. 
X:  10130.  Ходити  оборога.  Святочная  игра 

(на  ираздникъ  Пасхи);  въ  церковной  ог- 
раді  четыре  человіка  соединяются  внизу, 
а  два  стоять  у  нихъ  на  плечахъ  и  такъ 
ходять.  То  же  ем.  Вежа,  Дзвіниця.  МУЕ. 
III.  44.  Ум.  Оборошок. 

Обороватий,  а,  е.  Круговидный.  Шух. 
I.  284. 

О'бор6жень,жня,  .и.=0борожина.  Ж«-лех. 
Оборбжина,  ни,  ж.  Столбъ  въ  оборозі. 

Вх.  Зн.  .42.  Желех. 

Оболбна,  ни,  ж.  Защита,  оборона  '  Со- 
рока в  ворони  просить  оборони.  Ном.  Лг  1566. 

Оборонець,  нця,  м.  Защитникъ,'  за- стуиникъ.    Мали    пани    на  Вкраїні    іюбрі 
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оборонні,    звіршися    сотникові    уманському 
Ґонті.  Нп. 

Оборонити,  ся.  См.  Обороняти,  ся. 
Оборонний,  а,  є.  Защвтвтельний.    Не 

бійсь,    каже  батько,  оборонна  рука  є!  Він 

тебе  т*А'є,  то  й  йому  не  минеться.    Чер- 
ни г.  г. 

Оборбнннк,  Ев,  л.- -Оборонець.  Ум. 
Оборбнничок.  Батечку,  мій  голубчику,  мій 
оборонничку,  моя  затулочко,  оборони  мене 
від  лихої  години,  від  невірної  дружини.  Г. 

Барв.  274. 

Обороняти,  няю,  еш.  сов.  в.  оборо- 
нити,  ню,  ннш,  і.і.  Защищать,  защитить. 

Він  од  вовків  обо]юнить.  Чуб.  Оборони  ме- 
не й  мою  матінку  од  лютого  ворога-  Стор. 

І.  '77.  Як  би  одда.иг  дочку  заміж,  то  й 
мала  б,  хто  вас  обороі<  ге  би.  Котл.  НП. 
367. 

Оборонятися,  няюея.  ешся,  сов.  в. 

оборонитися,  нюся,  нишся.  и.  Защи- 
щаться, защититься.  Сей  і  втікав,  і  обо- 
ронявся. Стор.  М.  Пр.  84. 

Оборбтатн,  таю,  еш,  іл.  Ошелушить 

зерно.  Ячмінь  оборотають  на  лоюзу.  Тов- 
чуть у  ступі  два  рази,  раз  оборотають, 

другий  раз  гладять  на  чисто.  Вх.  Зн.  42. 

Та  оборотай  лучче,  легше  буде  після  г.га- 
дгти.  { 

Оборбтяиипя,  щ,  ж.  Пшено  оборо- 
нене, но  еще   не  віяне  и  не  глажене. 

Оборсати,  сам,  еш,  ».і.  Обвязать,  пе- 
репутывая веревки.  Оборсай  ко  мені  пос- 

толи. Вх.  Зн.  17. 

Оббруч,  жу>.=0біруч.  Підняв  його  обо- 
руч.  О.   18С2.   УШ.  9. 

Обосбніж,  нар.  —  Босоніж.  Цілу  зіму 
проходять  обосоніж  і  <,нучон  не  знають. 
О.   1861.  X,  39. 

Обочини,  чин,  ж.  .кн.  Боковая  часть 

дороги. 
Обпадати,    даю,    еш.    с    в.    обпасти, 

паду\  деш,    іл.  1)  Опадать,  опасть.    Вже 
лист  обтідає  з  дерева.  2)  —  ногб.  Навад&ТЬ, 
напасть  со  всЬхъ  сторолъ. 

Обпалити.  См.  Обпалювати 

Обпилювати,  люю,  еш,    сов.  в.  обпа- 
лити, лю,  лиш.    и.  Обжигать,  обжечь. 

Обпарити.  См.  Обпарювати. 

Обпарювати,  рюю,   єш,  сов.  в.    обпа- 
рити, рю,    риш,    ).і.  Онаривать,    опарить. 

Обпг,  ати,    саю,   еш.   сов.  в.  обпасти, 

пасу\  сеш.  гл.  Выпасать,  выпасть  хорошо. 

Обпасіть    же,    х.юниі,    до'ре    коні,    бо  як 
руїиимо,    до  тогді   їм  буде  ш  до  їжі.    Ва- 
СИЛЬК.    V. 

Об  пісникувати,  кую,  еш,  гл.  Обло- 
жить побіпі  на  стебляхъ  табаку,  куку- 

рузы и  пр. Обпаскуджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
обпаскудити,  джу,  диш,  и.  Опачкиаать, 
опачкать,  огадить. 

Обпаскуджуватися,  джтюся,  ешся, 
сов.  в.  обпаскудитися,  джуся,  дншся, 

гл.  Обмарываться,  обмараться,  огадитьгя. 

Дитина   обпаскудилась. 
Обпасти.  См.  Обпадати,  обпасати. 

Обпатрати.  См.  Обпатрювати. 

Обпатрювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  обпа- 
трати, раю,  еш,  гл.  1)  Обмывать,  обмыть, 

заботиться  о  чистоті  чьего  тіла.  Вена 

їх  обмггвае,  обпатрює,  обшиває,  задяїоє. 

2)  Ощипывать  перья  у  птидъ,  предвари- 
тельно опаривъ  кипяткомъ. 

Обперти,  ся.  См.  І.  Обпірати,  ся. 
Обпивало,  да.  м.  Много  пьющій.  Рудч. 

Ск.  II.  84. 
Обпивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  обпйти, 

обіп'ю,  еш,  гл.  Опивать,  опить.  Чи  може 

його  обпили,  або  об'їли!' 
Обпиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  к.  об- 

питися, обіп'юся,  ешся,  ід.  Опинаться, 
опиться.  Обпивсь  та  й  заснув  у  трихтгцп. 

Мнж.   142. 

Обпинати,  наю,  еш,  сов.  в.  обіп'ясти, 
пну,  неш,  і*.  Опяливать,  опалить,  обтяги- 

вать, обтянуть,  покрывать,  покрить. — хвар- 
тух.  попередник.  Надівать,  надіть  перед- 

никъ.  Ой  фарпушок  обіп'яла,  чоботонькгі 
вбу.га.  Гол.  І.  59. 

Обпинатися,  наюся,  єшся.  сов.  в. 

обіп'ястися,  пн^ся,  нешся,  і.і.  Покры- 

ваться, покрыться,  опялиться.  Обіп'явся 

рядно». Обпйнка,  «на,  ж.=Обгортка  1.  Гол. 

Од.  71. Обписати.  См.  Обписувати. 

Обписувати,   с^ю,   еш,    сов.  в.  обпи- 
сати,   шу\  шеш,    гл.  Описывать,    описать. 

Приїхали    комисаргі,  ввесь    світ    обписали. 

Ном.  стр    291.  №  37. 

Обпитати,  таю,  еш,  гл.  Спросить (исіх-ь). 
Оббігав,  обпитав  усе  село.  Васильк.  у. 

Обпйти,  ся.  См.  Обпивати,  ся 

I.  Обпірати,  раю,  еш,  сов.  в.  обперти 
и  обіперта,  обіпру\  реш,  гл.  Опирать, 
опереть.  Обпер  драбину  на  стіну. 

II.  Обпірати,  раю,  еш,  соп.  в.  обі- 
прати. обперу\  реш,  м. — кого.  Стирать, 

постирать  білье  чье.  Діти  мої,  дітснята, 
і  зіма  буде,  а  хто  менг,  г  тару  матір, 

обпірати  буде?    Н.  и.   Та  їх    (діти)  треба 
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обшить,    треба    облатать,    треба    її   обі- 
прать. Мил.  222. 

I.  Обпіратнся,  раюся,  вшся,  сов.  в. 
обпертися  и  обіпертися,  обіприся,  решся, 

гл.  Опираться,  опереться,  упираться,  упе- 
реться. 

II.  Обпіратнся,  раюся,  вшся,  сов.  в. 
обіпратися,  обперися,  решся,  гл.  Мыть, 
помыть  ссОЪ  білье. 

Обплескати,  плещу,  щеш,  ід.  1)  По- 
хлопать кругомъ  рукою.  Обплескала  хліб 

долонею,  а  тоді  і  в  піч  посадим.  2)  Окле- 
ветать, обнести. 

Обплести,  ся.  Си.  Обплітати,  ся. 

Обпливати,  вію,  еш,  сов.  в.  обплив- 
ти и  обплисти,  ву\  веш,  гл.  Отплывать, 

обплыть. 
Обплітати,  таю.  еш,  сов.  в.  обплести, 

плет^,  теш.  м.  1)  Оплетать,  оплести.  І 
васи.гечком  обмете,  і  барвіночком  обплете. 
Чуб.  III.  150.   2)  Огораживать,  огородить. 

Обплітатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

обплестися,  т^ся,  тешся,  и.  І)  Опле- 
таться, сіілесться,  обвиться.  2)  Огоражи- 
ваться, огородиться.  (Максим)  обплівся  ви- 

сочезною густою  лісою  з  острішком.  Мир. 
ХРВ.  168. 

Обплутати.  См.  Обплутувати. 

Обплутувати,  тую,  еш,  сов.  в.  обплу- 
тати, таю,  еш,  гл.  Опутывать,  опутать. 

Обпльовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  обплю- 
вати, плюю,  еш,  и.  Оплевывать,  опле- 

вать. Пху,  пху!  та  й  обплює  свою  погану 
морду.  Леииц.  Пов.  337. 

Обплямити,  илю,  мяш,  іл.  Запятнать, 
покрыть  пятнами. 

Обповаати,  ааю,  еш,  сов.  в.  обповатн. 
ву\  аеш,  гл.  Оползать,  оползти. 

Обповивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  .обно- 

вити, в'ю,  ёш.  м.  1)  Обвивать,  обвить. 
Дивлюсь,  аж  приятель  (хнідь)  за  гілку  за- 
чеиився,  а  трохи  згодом  глядь — всю  рооїсу 
обновив.  ГреО.  371.  2)  Пеленать,  спеленать. 

Облоганитя.  ся.  См.  Обпоганюватн.ся. 

Обпоганювати,  вюю,  еш,  сон.  в.  обпо- 
гянити,  ню,  ниш*  и.  Осквернять,  осквер- 

нить, обгадить. 
Обпогаяюватися,  нююся,  вшся,  сов.  в. 

обпоганитися,  нюся.  нишся.  ?.«.  Обга- 

живаться, обгадиться,  оскверняться,  осквер- 
ниться. 

Обпоїти.  См.  Обпоювати. 
Обпоювати,  пбюю,  еш.  сов.  п.  обпоїти, 

пою,  Іш,  іл.  Чош  ж  він  не  при  собі?  Хиба 
обкурили,  або  обпоїли  чим.  вражі  Сочки. 
Мир.  Пов.  І.  163. 

Обполіскувати,  жую.  еш,  сов.  в.  обпо- 
лоскати, щу\  щеш,  и.  Ополаскивать,  опо- 

лоскать. 
Обполіскуватися,  куюся,  вшся.  сон.  в. 

обполоскатися,  шуся,  щешся,  м.  Обмы- 
ваться, омыться  слегка.  У  воду  вскочив, 

обполоскавсь,  убравсь.  ЗОЮР.  II.  61. 
Обполота.  См.  Обполювати. 

Обпилювати,  лют,  еш,  сов.  в.  обко- 
лоти, лю  леш,  и.  Опалывать,  ополоть, 

срезать  или  повырывать  сорныя  травы 

около  деревьевъ,  овощей.  Діддоа  дочка' эа~ 
коти.га  рукава,  обполола,  обхннючила  і  пі- 

сочком обсипала  (яблуньку).  Рудч.  Ск.  II.  55. 

Обпояявати,  нею,  еш  и.  Помянуть 

за  упокой.  Трсг"  (покійника)  обпоминати. 
Мнж.   161,  54. 

Обпрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  обіпряс- 
ти,  обпряду\  деш,  гл.  -ного.  Прясть, 
спрясть  для  кого  все  ему  нужное.  Инсді 

іі  дівка  стара  буває  досвітчаною  матір- 
рю...  п  і  обпрядуть,  і  обсвітять.  Г.  Барв.  57. 

Обпухати,  хаю,  еш,  сов.  в.  обпухтн, 
хну,  иеш,  и.  Оиухать,  опухнуть. 

Обп'ясти,  ся.  См.  Обпивати,  ся. 
Обгабовуваїн,  ббвую.  еш,  сол.  в.  обра- 

бувати,  б^ю,  еш,  и.  Грабить,  ограбить. 
А  диви,  як  тя  обрабовув.  Каченец.  у. 

Обрада.  ди.  ж.  Обсужденіе.  совт.ща- 
ніе:  совіть.  ЗЮЗО.  І-  Верес.  29.  Ум.  Обра- 
доньна.  Немі  мені  обраддньки  од  мою  не- 

люба. Мет.  255  ̂ 

Обрадітн,  дію,  еш,  і.і.  Обрадоваться. 
Обрадіє:  тоді  співав,  всміхається,  червоніє. 
МВ.  II.  07. 

Обрадованна,  ної,  ж.  ?  Не  мине  Рябка 

обраддванна.  І'.-Арт.  (О    1861.  III.  81). 
Обрадонька,  кн,  ж.    Ум.  оть  обрада. 

Ображати,  жаю,  еш,  сов.  в.  обраяктн, 

жу,  виш,  й  Оскорблять,  оскорбить.  Сли-м 
кою  образив,  то  перспрашаю.  Гол.  III.  509. 

Ображатися,  жаюся,  вшся,  сов.  в. 

образитися,  жуся,  вишся,  и.  Оскорблять- 
ся, оскорбиться,  обижіться,  обидт.ться. 

Обрав,  зу,  м.  1)  Изображеніе.  7  перед 
образим  Вонери  юрить  кадило  золоте.  Шенч. 
2)  Картина.  3^  Образь,  икона.  Щоб  на 
тебе  образи  падали.  4)  Образь,  подобіе. 

Умийтеся,  образ  Божий  багном  не  сквер- 
ніте. Шевч.  5)  Лицо.  Не  бачив  Марусень- 

ки в  образ.  Нп.  Хоч  не  бачила  вас  у  образ, 

та  чула  й  знаю  вас.  Харьк.  у.  Ум  Обра- 
зок, образочок,  образёць.  Не  Лічила  м  ми- 

ленькою вже  третій  Оеньочок;  не  чоі.хи  ся 
шиїивитн,  як  на  образочок.  Грнн.  III.   162. 
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Обраэсцъ  у  нъею  такий,    %ио  він  (пан)  на 
жида  схожий.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварц. 

Образа,  зн.  ж.  Окорблевіе.  Даруйте 
образи,  які  котрий  має.  Гол.  III.  509. 

Обраведь,  вцй,  я.  Ум.  огь  обрав. 

Образити,  ся.  См.  Ображати,  ся. 

Образливий,  а,  в.  1)  Оскорбительный. 
2)  Обидчивый. 

Образливість,  вести,  ж.  1)  Оскорби- 
тельность. 2)  Обидчивость. 

Образливо,  нар.  1)  Оскорбительно.  2) 
Обидчиво.  Чого  ви  пристали  до  мене?  геть- 

те.'- об^хізливо  одказала  Христя.  Мир. 
Нов.  II.  64 

Образник,  ка,  ж.=Вожнин.  Шух.  І  59. 

Образбк.  вка.  м.  1)  Уи.  оть  образ- 
2)  ям.  Обра'кй.  Раст.  Саііа  раїизіт  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  115.  Ум.  Образочок. 

Обранка,  ви,  ж.—  Облямівка. 

Обрамбвуватв,  вую,  вш.  сов.  в.  обра- 
мувати, м^ю.  вш,  и— Облямозуватв, 

облямуватв.  'Кептар  обрамований.  Шух І.  122. 

Обранити,  ню,  ниш,  гл.  Ранить.  То 

мене  таї:  підюродяне  обранили,  -сказав,  як 
я  спитав  його,  чого  він  закровлений.  Ново- 
моок.  у. 

Обранка,  ки,  ж.  Оторочка  верхней 
одежды  снуркоми.  Гол.  Од.  75. 

Обрання,  ня,  с  Избрапіе. 
Обрати.  См.  Сбіратн. 

Обратися,  оберися,  решся,  и.  Най- 
тись Нехай  між  вами  оберстгєя  хто  смі- 

ливий та  пії'їде  вночі  на  грішну  могилу. 
Г.  Барв.  459. 

Обрахбвуватв,  вун>,  вш,  сов.  в.  обра- 
хувати, х^ю,  вш,  гл.  1)  Рагсчитывать,  раз- 

считать,  сосчитывать,  сосчитать,  вычислить. 

Обрахуй  лишені,  усе,  щоб  завтра  було  го- 
тове їхати  у  Корсун  на  ярмарок.  Канев. 

у.  2)  Обдумывать,  обдумать.  Не  обраху- 
вавши діла  сього  як  слід,  ми  і  Бога  зне- 

важаєм. О    1862.  III.  35. 

Обрахбвуватвся,  вуюся.  ешся,  сов.  в. 

обрахуватися,  хуюся,  ешся,  гл.  1)  Раз- 
ечнтыватьел,  рассчитаться.  2)  =  Обрахо- 
вувати. 

Обреавляй,  а,  є.  Опухшій,  брюзглый. 

Нони  усі  такі  збрезклі  затим,  що  кар- 
топлею живуть.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Обректй,  ся.  См.  Обрікьтя,  оя. 
Обревці,  ців,  .п.  мн.  Въ  мельничной 

шестерив:  два  деревянные,  желъзомъ  око- 
ванные круга,  въ  которые  вставлены  дъв- 

ви.  Черниг.  у.  (Седневъ). 

Об  ре  пати  ся,  паюся,  вшея,  М.=Об(вП- 
катнея. 

Обровкатися,  каюся,  елея,  гл.  Обо- жраться. і 

Обреніжвти,  жу,  жиш,  гл.  Сильно 

ударить  кнутомъ. 
Обрёпшитпся,  шуся,  шишея,  м.= 

Обрвпкатися.  Желех. 
Обрив,  ва,  .«•  Обрывъ.  Із  хма]т  тихо 

виступають:  обрив  високий,  хай,  байрак. 
Шепч. 

Обривання,  ия,  с.  Обрнваніе. 
Обривати,  ваю.  вш,  сов.  в.  обірвати, 

рву\  веш,  гл.  Обрывать,  оборвать.  Терен, 
терен  коло  хати,  та  нікому  обірвати.  Ни. 

Обриватися,  віюся,  вшзя,  сов.  в.  обір- 
ватися, рвУся,  вешея,  и.  Розмова  все 

обривилася.  Ленин.  Нов.  314. 
Обривок,  вва,  м.  Обрынокъ,  кусокъ 

веревки.  Ум.  Обривочои.  Не  будь,  бичку, 

на  об/швачку.  Пом.  №  13250. 

Обрйда,  ди,  ж.  Отвращеніе,  омерзе- 
віе.  Не  згадуй  тії  халепи  людям  на  обри- 

ду.  Полт. 
Обрядальний,  а,  е.=Обридлввый  I. 

Мнж.   1Н7. 

Обридати,  даю,  вш,  сов.  в.  обрйд- 
вутв,  ну,  веш,  гл.  Надоідать,  вадоість. 
Тоді  обридати,  бо  все  однако  не  віддам. 
Полт.  Тепер  уже  не.  обридатимуть  мені, 
щоб  прийшов.  Стор.  МПр.    134. 

Обрйдлвввй,  а,  є.  1)  Надоьдливнй. 
2)  Противный.  Сякий  такий  обридливий, 
да  й  той  до  балачки.  Не 

Обридливість,  востн,  аг.=Обрнда. 
Обридливо,  нар.  1)  Надоедливо.  2) 

Противно. 
Обридлий,  а,  є.  Опротивівшій,  про- 

тивный. Радіючи  кинула  б  вона  сей  світ: 
такий  він  їй  гіркий  та  обридлий.  Мир. 
Пов.  І.  117. 

Обрид  ний.  а,  о. = Обридливий 
Обридннв,  ка,  .«.  Гадкій,  противный 

человт>кт>.  Ти  сам  негідник,  ти  сам  обрид- 
ник,  що  жінки  не  маєш.  Гол.  І.  262. 

Обрйдно,  тр.— Обридливо. 
Обрвдвути.  См.  Обридати. 

Обривати,  паю,  вш,  іл.  Оббить,  обва- 
лить. Обрипав  стіну.  Вх.  Лем.  441. 

Обриватися,  паюся,  ешся,  гл.  Оббить- 
ся, обвалиться.  Обрипався  мур.  Вх.  Лем. 

441. 

Обрис,  оу,  м.  Силузть.  На  темному 
небі  чорним  обрисом  виявлявся  з  боку  Мар- 

ків вил.  Стор.  МПр.    16. 

Обриштбвуватв,     вую,     вш.     сов.    в. 
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обриштувати,  т^ю,  вш,  гл.  І)  Обставлять, 
обставать  лісами  зданіе  при  постройке. 

2) — гарматами.  Обставлять,  обставить,  во- 
оружить пушками.  Скавиню  гарматами 

кругом  обриштував.  К-  ІІС.    101. 
Обрівняти,  нию,  вш,  и.  Обровнять. 
Обрідйтн,  джу,  днш,  и.  Разрї.дить, 

сделать  ріже,— напр.  лісь,  вьірубиігь  ні- 
которыя  деревья  въ  густо  растушемъ  лісу. 
Рк.  Левиц. 

Обрідкуватия,  а,  е.  Ръдковатый.  Де 

хліб  обрідкуцатий,  тс":  на  зерно  кращий, 
а  о>  густий,  там  ні.  Полт.  г. 

Обрідчаствй,  а,  е.  =»  Обрідкуватий. 

Оця  ишениця  іуста  та  хороша,  а  ця  обрід- 
часта.  Кобел.  у. 

Обріжкл,  кн,  ж.  Ременная  или  вере- 
вочная часть  кнута.  Вх    Уг.  255. 

Обріван,  ні,  м.  Обрезанный  еврей. 
Рк.  Левиц. 

Обрізанець,  иди,  м.  Серебряный  рубль, 
обрезанный  съ  пілью  украсть  серебра. 

Карбованці  -  не  жидівські  обрізанні,  а  повні. 
Сим.   84. 

Обрізати,  ясу,  жвш,  гл.  Обрізать. 

Обрізок.  8ка,  м.  І)  Обрізокь.  Ум. 
Обрізочон.  Що  й  обрізочки,  то  на  квіточка, 
а  окравочки,  то  на  хрестики.  Чуб.  III.  395. 
2)  Говорити  без  обрізків.  Говорить  не  сте- 

сняясь, съ  полной  резкостью.  Шух.  I.  34. 

Обрій,  рію,  м.  Горизонть. 

Обрік,  року,  м.  1)  Обіть.  Обрік  даю 
більше  цъвю  не  робити.  Константиногр.  у. 
Обреклись  оброком  нищити  краї  турецькі. 
К.  МБ.  III.  247.  Святому  Юру  обрік  себе 
оброком.  2)  Овесъ  съ  рубленной  соломой 
для  корма  лошадямъ.  Горе  мені  козакові, 
нема  сіна  лошакові,  нема  сіна  і  оброку 
Чуб.  У.  054. 

Обріка,  кн,  ж.  Обіть,  обіиіаніе.  Коки 

вже  я  дала  обріку,  то  мушу  йти  пішки 
до  Киіеа,  а  не  їхати.  Ковельск.   у. 

Обрікатн,  каю,  вш,  сов.  в.  обректя, 
речу\  чеш,  іл.  Обіщать,  пообішать.  На 
заручинах...  обрікають  молодятам  пода- 

рунки. О.    1862.  IV.  7. 
Обрікатяся,  каюся,  вшоя,  сов.  в. 

обректяся,  ч^ся,  чешся,  и.  Давать,  дать 
обіть.  Старий  обрікавгя  у  Київ,  одже  і 
не  довелось  йому.  Харьк.  См.  Обрік  1. 

Обрікуватяся,  куюся,  вшоя,  «».= 
Обрікатися.  Обрікувалась  почепити  руш- 

ник на  хрест.  Ковел.  у. 
Обрітення,  ни,  г.  Ираздникь  Обрі- 

тенія  главы    Іоанна    Крестителя  (24  фев- 

раля). На  Обрітення  обертаються  птиці 
до  гнізда,  хлібороби  до  плугів.  Ном.  №  523. 

Обрбба,  би,  ж.—  Обробка. 
Обробити,  ся.  См.  Обробляти,  ся. 
Обробка,  кн,  ж.  Обработка,  отділка. 

Желех. 

Обробляти,  бляю.  вш,  сов.  в.  обро- 
бити, бдю,  биш,  м.  Обрабатывать,  обра- 

ботать, отдільївать,  отділнть. 

ОброблЯтиоя,  лиюоя,  вшоя,  сов.  в. 

обробитися,  блюоя,  бишся,  гл.  1)  Окан- 
чивать, окончить  работы,  покончить  съ 

работами.  Помолилась,  що  в  йолі  оброби- 
лось.  Чуб.  III.  234. 

Обродитися,  джуся,  дишся,  м.  Раз- 
решиться отъ  бремени.  Да  як  вона  обро- 

дилася, то  найшлось  трое  діток — х.гопці. 

Рудч.  Ск    II.  90. 
Обрбсднй,  а,  е.  Обросшій. 
Обростати,  таю,  вш,  сов.  в  обрости, 

сту\  стеш,  гл.  Обростать,  обрости  Коло 

жпчої  кости  м'ясом  мусить  обрости-  Ном. 
Обрбсть,  *и.  ж.  Побіги.  Обрость  на 

дереві.  Кролев.  у.  У  нашою  роду  обрости 
мало,  рід  щось  не  плодовитий.  Г.  Барв. 
275. 

Оброть,  ті,  ж.  Недоуздокъ,  веревоч- 
ная узда  безъ  удилъ.  Чуб.  І.  201.  Ном. 

Л;  11207.  Бодай  же  тії  коні  воронії  да  й 

обротей  не  зносили.  Грин.  III.  281.  Ум. 
Обротька. 

Оброчник,  ка,  м.  Давшій  обіть  сді- 
лать  что  либо  во  искупленіе  гріха.  Ко- 

лись спокутую  (гріх)  або  крівавою  войною, 

або  роботою  на  монастырь  важкою  Хва- 
лити Бою,  задержались  ігце  в  нас  мона- 
стирі благочестиві:  є  де  оброчникові  взій 

оброк  з'оброкувати.  К.  ЦН.  220. 
Оброчннкувати,  к^ю,  вш,  м.  Исиол- 

нять  обіть.  Не  вперше  нам  оброчнику  вати, 

не  вперше  й  покуту  одбувати    К  ЦН.  283. 

Обр^б,  ба,  м.  1)  Отдельный  кусокь 
земли,  участокь.  Моя  земля  в  однім  обрубі. 

2)  Въ  водяной  мельниці:  небольшая  воз- 
вышенность на  поду,  на  которой  лежать 

жернова.  Черни  г.  у. 

Обрубати,  си.  См.  Обрубувати,  ся. 
Обр^бина,  ян,  ж.  1)  Въ  деревянной 

стї.ні  хаты:  верхнее  бревно,  которымъ 

заканчивается  стіна.  Шух.  I.  91.  2)  Каж- 
дый изъ  бртсьевъ,  въ  которьгхъ  въ  мень- 

ниці  укріплень  нижній  жерновъ.  Лебед. 

у.  (Залюб).  Мик.  481. 
Обрубка,  кн,  ас.  Опушка  ттлтпа. 

Мнж.   187. 

Обрубляння,    ня,    с.     Кожаныя    или 
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сафьянныя  украшенія  въ  вид*  бордюровъ 
или  кантовъ  по  краямъ  еЬдедки.  Вас.  160. 

Обрубувати,  бую,  еш,  сон.  в.  обру- 
бати, баю,  еш,  ід.  1)  Обрубать,  обрубить. 

Треба  обрубати  кригу  на  колодязі,  бач  як 
здоро..о  намерзло.  2) — криницю.  Вставить 
срубъ  въ  родникъ.  Чуб.  III.  150.  Ой  у 
полі  криниченька  обрубжная.  Чуб.  111.  149. 

Обрубуватися,  буюся,  вшся,  сон.  в. 
обрубатися,  баюся,  вшся,  іл.  Ділать, 
едълать  бревенчатую  ограду.  (Гайдамаки) 
кругом  обрубались  лісом.  ЗОЮР.  І.  207. 

ббрус,  са,  м.  Скатерть.  Левицк.  І.  492. 
МУЕ.  III.  39.  Грин.  III.  512.  Житті 
обруси  на  столі.  О-  1862.  IV.  21.  Нехай 
застилає  тісовії  столи,  нехай  застилає 
кружчатії  обруси.  Рк.  Макс. 

Обруч,  ча,  ч  1)  Обручъ  на  кадкі, 
бочкБ  и  проч.,  въ  рыболовномъ  снаряді 
назын.  ятір  и  пр.  Шух.  I.  227.  См.  также 
решітна  5.  Шух.  I.  167. 

Обруч,  нар.  Рядомъ  ,съ  кт^мъ.  ПгЛдс 
обруч  із  паніматкою.  К.  ДО  7. 

Обруч&ти,  чаю,  еш,  сов.  в.  обручити, 
чу\  чяш,  іл.  Обручать,  обручить. 

Обручатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 
обручитися,  ч^ся,  чашся,  іл.  Обручать- 

ся, обручиться.  Як  би  дав  Бої,  гцоб  я  з  нею 
шлюбом  обручився.  Чуб-  V.  25. 

Обручка,  ки,  ж.  1)  Кольцо.  Грин.  I. 
109.  Дівчино-рибчино,  куплю,  серце,  обруч- 

ку, подай,  подан  крізь  кватирочку  ручну 
Мет.  7.  2)  Браслетъ.  Сквир    у. 

Обрушати,  шаю,  еш,   сов.  н.  обруши- 
ти,  шу,   шиш,    гл.    Потрясать,    потрясти, 
поколебать;  обваливать,  обвалить.    Ти  нам 
чисто  всю  хату  обрушив.    Мирг.  у.    Слов. 

.Д.  Эварн. 

Обру'шитнея,  шуся,  шишея,  (.1-  1) 
Взволноваться.  Народ  ворушився.  Волын.  г. 
Уся  ватага  його  обрушилась  та  збунтува- 

лась. Ком.  I.  54.  2)  Двинуться  въ  путь. 
Новомоск.  у.  (Залюб). 

Обрьохкатися.  каюся,  вшся,  и.= 
Обрепатися. 

ОбрЯд,  ду,  м.  Обрядъ.  Чумакування 

що'Ґ  Се  не  козацтво,  у  чумаків  тільки 
обряд  козацький.  Г.  Барв.   142. 

Обрядити.  См.  Обряжати. 
Ображати,  жаю,  еш,  сов.  в  обряди- 
ти, джу,  диш,  іл.  Снаряжать,  снарядить, 

устраивать,  устроить.  Обряжати  покійника. 
Обмывать  и  одъвать  покойника.-  Ново- 

моск. у. 

Обрядно,  нар.  Иодрядъ.  Мнж.   187. 

Обрямувати,  мую,  еш,  и.— Обляму- 
вати. Лоб,  обрямований  густим  чорним  во- 

лоссям. Леннц.  Пов.  54. 

Обрятовуватн,  в^ю,  еш,  сов.  в.  обря- 
тувати,  т?ю,  еш,  гл.  Спасать,  спасти,  обо- 

ронять, оборонить.  Харьк.  у. 
Обсаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  обса- 

дити, джу,  диш,  гл.  Обсаживать,  обса- 
дить. „Ой  обсади,  мила,  вишеньками  двір". 

— пОй  обсаджу,  'милий,  половину  двори*. 
Чуб.  V.  80. 

Обсаджуватися,  джуюся,  вшся,  сов.  в. 
обсадитися,  джуся,  дишея,  гл.  Окружать, 

окружить  <-.ебя,  посадить  вокругъ  себя.  Чу- 
макова жінка— молода  удова  за  чумаком 

зажуримся,  а  набрала  меду,  набрала  го- 
рілки, чумаками  обсадилася.  Чуб.  V.  1032. 

Обсадися  садом,  садом  виноградом.  Гол. 
Обсапати.  См.  Обсапувати. 

Обсіпувати,  пую,  еш,  сов.  в.  обса- пати, паю,  еш.  >л.  Опалывать,  ополоть  и 

окучить. 
Обсвідчитися.  чуся,  чишея,  гл.  Об- 

выкнуть, привыкнуть,  освоиться.  Славлять, 
що  як  обсиідчупш:я ,  гпо  живуть  і  в  само- 

му пеклі.  МВ.  (КС.   Ц?02.  X.   149). 
Обсвітйти    См.  Обсвічувати 

Обсвічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  обсві- 
тйти,  чу,  тиш,  гл.  Доставлять,  доставить 
кому  осн-Ьщеніе.  Иноді  й  дівка  старо,  бу- 

ває досвітчаною  матір'ю...  її  і  обпрядуть, 
і  обсвітять.  Г.  Барв.  57. 

Обсолити,  ся.  См.  Обселяти,  ся. 
Обсолити,  ляю,  еш,  сов.  в.  обсолити, 

ЛЮ,  лиш,  гл.  Поселять,  поселить.  Жона- 
тих стали  обселять  слободами.  О-  1862. 

II.  62. 
Обсолитися  лаюся,  вшся,  гов.  о. 

обсолитися,  люся,  лишся,  іл.  1)  Засе- 
ляться, заселиться.  Степ,  обселився.  2)  Се- 
литься, поселиться,  поселяться.  Люде  (все- 

лилися над  річкою.  Як  том  сватались,  же- 
нились наші  чорноморці,  обселялись,  вою- 

вали. Шевч.  (О.    1861.  X.  4). 
Обсилати,  лаю,  еш,  <ов.  в.  обіслати, 

шлю,  шлеш,  и.  Обсылать.  обослать. 
Обсилатися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

обіслатися,  шлюся,  шлешся,  м  Посы- 

лать другь  другу.  Обидва  Ж  вони  політи- 
куються,  подарунками  обсилаються,  а  нши- ко.»  один  на  одного  чигають.  К.  ЧР.  16. 

Обсилкуватн,  кую,  еш,  іл.  Изнасвло- 
вить.  Він  и  обсилхувш...  зроби»  гріх,  хоч 
вона  й  кричат.  Новомоск.  (Залюбовск.). 

Обсипати,  паю,  еш.  сов.  в.  обсипати, 
плю,  плеш,  і.і.  Осыпать,  осыпать. 
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Обсипатися,  паюся,  8ШСЯ,  сов.  в. 

обсипатися,  плюся,  плется,  ы.  I)  Быть 

осыпаемымъ,  осыпаннымъ.  Обсипатися  слізь- 
ми. Облиться  слезами.  2)  Очіїаться,  осы- 

паться. Рже  грушки  обсигллись.  Рудч.  Ск. 

I.  66.  Листячко  на  йому  (дубкові)  обси- 
палось. Грин.  І.  148.  3)  Окапываться,  око- 
паться (валомъ).  Високи.ч  валом  воно  (село) 

обсипалось.  К.  Хм.  97. 
Обсихати,  хаю.  еш.  сов.  в.  обсохти, 

хну,  неш,  іл.  Обсыхать,  обсохнуть.  За- 
плакані очі  трохи  обсохли.  Левиц.  Пов. 

127. 

Обсів,  ву,  м.  Незасеянное  по  недо- 
смотру місто  въ  полі.  Лохв.  у. 

Обсівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  обсіяти, 

сію,  еш,  ы.  1)  Обсівать,  обсіять.  Вам 
дай  Боже  дочекати  обсівати,  а  нам  до- 

жинати- Гол.  Город  скопай,  обсій.  МВ. 
(О.  1862.  III  62).  2)  Обсыпать,  обсыпать. 

По]губка  до  себе  принадити, —  то....  маком 
всяченим  на  Великдень  обсіяти  парубка. 
КС.  1883.  XII.  399.  Обсівати  иолодбго  і 

поізжан.  Свадебный  обряда:  обсыпать  но- 
вобрачнаго  и  свадебныхъ  гостей  изъ  полы 
шубы  смісью  овса,  пряннковъ,  оріховь, 

подсолнсчвыхъ  и  тыквенныхъ  зеревъ,  су- 
хихъ  грушъ,  сливъ  и  хміля.  МУЕ.  III.  113: 

Обсівне,  нйго.  с.  То,  чімг  обсівають 
молодого  и  поївжан.  См.  Обсівати.  МУЕ 
III.  ИЗ. 

Обсідати,  даю,  еш,  сов.  в.  обсісти, 
сяду,  двш,  и.  1)  Обсідать,  обсість,  сість 

нокругь.  Обсіли  мене,  як  дрібні  пташеня- 
та. МВ.  2)  Нападать,  напасть,  тіснить 

со  нсіхь  сторонъ.  Ледве  я  в  хату,  а  мене 
так  усі  м  обсіли:  куди  та  й  куди  ходила? 
Брацл-  У-  Мене  ж,  старою,  вороги  обсіли, 
як  у  болоті  з  дітоньками  качку.  К.  ЦН. 
253.  Важкі  думи  обсіли  голову.  Голова 
была  полна  тяжелыхъ  мыслей.  Мир.  Пов. 
I.   117., 

Обсікати,  ваю.  еш,  сов.  в.  обсік- 
ти, січу,  чеш,  и.  1)  Обсікать,  обсічь. 

2)=Обполювати,  обполоти.  Обсітют  бульбу. 
Вх.  Зв.,42. 

Обсіктися,  чуся,  ешся,  гл.  1)  Ли- 
шиться всего.  Обсікся,  нічою  нема.  Ном. 

К  1852.  2)  Ноні  обсіклися.  Лошади  оббили 
ноги. 

Обсіпати.  См.  Обсіпувати. 
Обсіпувати,  пую,  еш,  сов.  в.  обсіпа- 
ти, паю,  еш,    гл.  Обдергивать,    обдергать. 
ОбсЬтн.  См.  Обсідати. 

Обсіч,  нар.  Сразу,  вдруге..  А  еони  до 
неї  обсіч:  хто  зробив  та  й  хто.  Уман.  у. 

Обсіяти.  См., Обсівати. 

Обсіятися,  сіюся,  ешся,  гл.  1)  Окон- 
чить сіяніе.  2)  Обсыпаться  вокругь.  Об- 

ложився вальками,  обсіявся  маком  свяче- 
ним. Рудч.  СК.  II.  31. 

Обскакати    См.  Обскакувати. 

Обскакувати,  кую.  еш,  сов.  в.  обска- 
кати, каю,  еш,  і.і.  Обскакивать,  обска- 

кать. 
Обскбчити.  чу,  чиш,  гл.  1)  Подско- 

чить со  векхъ  сторонъ.  Обскочили  мене 

кругом  ляхи.  К.  ЧР.  112.  2)  Отстать,  от- 
скочить. Хто  од  слова  одекочитъ,  коло 

тою  шкура  обскочить.   Ном.  &  10670. 
Обскребти   Си.  Обскрібати. 

Обскрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  обскреб- 
ти, бу\  беш,  и.  Оскребать,  оскресть. 

Обскубати,  баю,  еш,  сов.  в.  обскуб- 

ти, бу\  ббш,  м.  1)  Ошипывать,  ощи- 
пать (перья,  волоса).  Задрипаний  такий 

(півень),  обскублений,  гребінь  на  йому  по- 
кльований, крила  мов  деркачі.  Сим.  211. 

2)  Обрывать,  оборвать,  обдергать.  Обскубли 
йому  таки  добре  чуба. 

Обскубатися,  баюся,  ешся,  сов.  в. 
обскубтися,  буся,  бешся,  м.  О  птицахъ: 
клювомъ  расправлять,  расправить  перья, 
клюпомъ   чиститься. 

Обскубувати,  бую,  еш,  гл.=  Обску- 
бати. 

Обслухати.  См.  Обслухувати. 

Обслухувати,  хую,  еш,  сов.  в.  обслу- 
хати, хаю,  еш,  '.-.  Выслушивать,  выслу- 
шать (больного).  Лікарь  його  обслухував. 

Лохн.  у. 

Осмажнтя.  См.  Обсмажувати. 

Обсмажувати,  жую,  еш.  сов.  в.  об- 
смажити, жу,  жчш,  г.».  Обжаривать,  обжа- 

рить. 

Обсмалити.  См.  Обсмалювати. 

Обсмалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  об- 
смалити, ли.  лиш,  гл.  Опалять,  опалить. 

Не  нагинайся  над  свічкою,  обсмалиш  чуба- 

Обсмалюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 
обсмалитися,  лвэся,  лишен,  гл.  Опаляться, 
опалиться. 

Обсмикати,  ся.  См.  Обсмикувати,  ся. 

Обсмикувати,  кую.  еш,  сов.  в.  об- 
смикати, каю,  еш  и  обсмйчу,  чеш,  одн. 

в.  обсмикнути,  ну,  неш,  і.і.  Обдергиавть, 
обдергать,  обдервуть.  Обсмич  мені  свиту 
ззаду!  Васильк.  у. 

Обсмикуватися,  куюся,  ешся,  сой.  в. 
обсмикатися,  каюся,  ешся  и  обсмйчуся, 

чешся.  одн.  в.  обсмикнутися,  нуся,  неш- 
ся,  и.  Обдергиваться,    обдернуться,  оира- 



32 Обсміьіватн  —  Обсушувати. 

виться.  Панночка  вертілась  та  обсмикува- 
лась, як  пташка.  Лепиц.  I.  235. 

Обсміювати,  ніюю.  вш,  сов.  в.  обсмі- 
яти, смію,  еш,  гл.  Осміивать,  осміять. 

Супили,  хвалили,  трохи  обсміювали.  Левиц. 
І.  464. 

Обсмоктати.  См.  Обсмоктувати. 

Обсмбктуватн,  тую,  еш,  сов.  в.  об- 
смоктати, кчу\  чвш,  і».  Обсасывать,  об- 

сосаті..   Обсмоктав  сахарь  та  й  кинув. 
Обсмолити,  си  См.  Обсмолювати,  ся. 

Обсмолювати,  люю,  еш,  сов.  в.  обсмо- 
лити, лю,  лиш,  и.  Осмаливать,  осмолить. 

Обсмалюватися,  лююся,  вшся,  соп.  в. 

обсмолитися,  дюся,  лишен,  іл.  Осмали- 
ваться, осмолиться 

Обснувати,  сную,  ёш,  гл.  Засновать. 
Павук  обснував  усі  кутки.  О,  я  двір  свій 
обсную  і  дорогу  вам  зі.хлям  переллю.  Левиц. 
Пов.  17:; 

ОбснуЧи,  сну^  неш,  гл.  Заснуть  Люде 
об.іяжуть,  обснуть,  первий  сон  заснуть, 
то  й  не  чують  нічою.  Пирятвн.  у. 

Обсоиотати,  кочу,  тйш,  гл.— що.  О 
курнці:  везді  покудахтать  въ  даньомъ 

Місті.  Куріпочка  ж  ряба  ввесь  рай  обсо- 
котам.  К.  ДЗ.   164. 

Обсорбнити,  маю,  миш,  гл.  Осрамить. 

Вона  так  відріже,  так  обсоромить  уся- 
кою, що  не  знатиме,  на  яку  ступити. 

Кв.  І.   164. 

Обсбх(ну)ти.  См.  Обсихати 
Обстаза,  ви,  ж.=Обстанова.  Левиц.  І. 

237.  Обстанови  юродського  життя-  Мир. 
ХРВ    70. 

Обставати,  стаю,  еш,  сов.  в.  обстати, 

стану,  неш,  г.*.  І)  Становиться,  стать  во- 
кругь,  обступить.  Сто  тисяч  турків  і  та- 

тар обстало  окопи  .хядські,  мов  дітвора 

дучку.  КЦН.  208.  2)  Заступаться,  засту- 
питься за  кого,  стать  за  кого,  защищать, 

защитить.  Старшина  обстане  за  ним.  Мо- 
гил, у.  3)  Остаться.  Тверда  зіма  впала, 

постіль  непрана  обстала.    Гол.  IV.  406. 

Обставини,  вин,  ж.  мн.  Обстоятель- 
ства. К.  XII.  22.  При  таких  обставинах 

наступила....    Хмсльнигцина.  К.  Кр.   20. 
Обставити,  ся.    См.    Обставляти,  ся. 
ОбставдЯти,  дЯю,  еш,  сов.  в.  обста- 

вити, влю,  виш,  м.  1)  Обставлять,  обста- 
вить. Склав  собі  капличку  і  обсіпаєш  її 

хрестиками..  Стор.  М.  Пр.  167.  :.')  Окру- 
жать, окружить.  Хату  своїм  військом  у 

три  ряди  навкруги  обстаєш.  Ртдч  Ск.  І. 
151. 

Обставлятися,  вляюся,  вшся,  сов.  в. 

обставитися,  влюся,  вишоя,  м.  Окру- 

жать, окружить  себя. 
Обстанбва,  ви,  ж.  Обстановка.  Обста- 

нова  (на  сцені)  показує  з  середини  хату. 
О.   1861.  XI.  Кух.  6. 

Обстанови  ти,  влю,  виш,  м  —  Обста- 
вити. Мет.   146. 

Обстати.  См.  Обставати. 
Обстелити.  См.  Обстилати. 

Обстилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  обсте- 
лити, лю,  леш,  м.  Устилать,  устлать. 

Ой  обстели,  м^я  мила,  хусточками  двір. 
Мет.  68.  Барвінком  обстелила.  Грин.  III. 
272.  Обстовпйти,  плю,  пйш,  м.  Обставить 
столбами.  Обстовпили  землю  землеміри. 

Волч.  у.  (Лобод.). 

Оботрелюватн,  люю,  еш,  сов.  в.  об- 
стрелйти,  лЯю,  еш,  гл.  Обстріли вать, 

обстрілять. 
Обстригати,  гаю,  еш,  сов.  в.  обстрйг- 

ти,жу,  жеш,  гл.  Остригать,  остричь.  До 

прийому  лиш  привезли,  зараз  юловку  об- 
стригли. Чуб.  V.  997. 

Обстригатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 

обстригтися,  жУсн,  жешся,  гл.  Остри- 
гаться, остричься. 

Обстрйжчини,  чин,  ж.  мн.  Обрядо- 
вая первая  стрижка  ребенка  по  истеченіи 

перваго  года  его  жизни.  Мил.  ЗІ. 
Обструтатя.  См.  Обстругувати 

Обстругувати,  тую,  еш,  сов.  в.  обстру- 
гати, гаю.  еш,  гл.  Обстрагивать,  обстро- 
гать. Золоту  кору  (на  яворі)  обстругала, 

срібну  росу  обтрусгіла.  Чуб.  III.   471. 

Обсаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
обстудйти,  джу\  диш,  гл.  Обдувать,  об- 

дуть, сдуть  съ  чего  (пыль).  Мабуть  не 

можна  ганчіркою  обтирати, — я  краще  об- 
студжу  пил  та  й  годі.    Пирят.  у. 

Обступати,  паю,  еш,  сов.  в.  обсту- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Обступать,  обсту- 

пить, окружать,  окружить.  Обступили  су- 
сідоньки наоколо  хату,  Чуб.  V  375.  А  ко- 

заки як  ти  хмара  ляхів  обступили.  Шевч. 

Кабанів  я  охотниками  обступлю  і  поб'ю. 
Чуб.   II.  205. Обс^дливий,  а,  є.  Сплетничающій, 
любящій  сплетни.  Вх.  Зн.  42. 

Обсувати,  ваго,  еш,  сов.  н.  обсунутн, 
ну,  неш,  ід.  Осопывать,  осунуть. 

Обсуватися,  ваюся,  ешся  сон.  в.  об- 
сунутися, нуся,  нешся,  гл.  Осовываться, 

осунуться,  обвалиться. 
Обсушити,  ся.    См.   Обсушувати,  ся. 

Обсушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  обсу- 
шити, шу\  шиш,  гл.  Осушивать,  осушать. 
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Свіжий  вітрець  швидко  обсушив  сльози  мо- 
лодої. Левнц.  І.  187. 

Обсушуватися,  шуюся.  вшся,  сов.  в. 

обсушитися,  ш^ся,  шишся,  и.  Обсуши- 
ваться, обсушиться.  Запрошує  йою  в  хату 

обсушиться  і  спочить.  Стор.  І.  73.  ХС. 
II.   192. 

Обсьнаватн,  вію,  вш,  сов.  в.  обісь- 
кіти,  каю,  вш,  ід.  1)  Находить,  найти. 
Грин.  НІ.  449.  2)  Искать,  поискать  въ 

головф.  Хто  ж  їм  буде  ю.*овочки  обська- 
ваптУ  Мил.  222.  Хто  ж  мені  обіськае 

люк  головочку.  Грин.  III.  690. 

СІбсяг,  гу,  м.  Объенъ.-  Желех. 
Обсягяти,  гаю,  вш,  ід.  Охватывать. 

Жедеі. 
Обтавати,  таю,  вш,  сов.  в.  обтати, 

тану,  ваш,  ід.  Обтаивать,  обтаять..  І 
став  він  обставать,  аж  пара  з  шерсті 

Ліс.  Греб.  385. 
Обталапатнся,  паюси,  вшся,  м.=8а- 

твдапатнся.  Брацл.  у. 

Обтарнтнся,  рюся,  ришся,  ід.  Выва- 
ляться, испачкаться  въ  грязи.  Кінь  обша- 

рився в  боміні.  Вх.  Зн.  42 
Обтекти.   Си.  Обтікати. 

Обтерти,  оя.  Си.  Обтирати,  ея. 
Обтесати,  ся.  Си.  Обтісувати,  ся. 
Обтинати,  каю,  вш,  сов.  в.  обтикати, 

чу,  чей,  ід.  Обтикать,  обтыкать.  1  бар- 
вінком обплете  і  руточкою  обтиче.  Чуб.  III. 

450.  Обтикала  всю  голову  квітками. 

Обтикатися,  каюся,  вшся.  сов.  в.  об- 
тикатися, чуся.  чешся,  ід.  Обтыкать, 

обпікать  себя;  украсить  себі  голову  цві- 
тали.  Взяв  наламав  колюхів,  обтикався  та 

й  сидить.  Рудч.  Си.  І.  159.  Та  нарвала 
хвіялочок  та  й  обтикалася.    Чуб.  У.  101. 

Обтинати,  наю,  чш,  сов.  в.  обтяти. 

обітжу\  наш,  ід.  Обрізьівать,  обрізать, 

обсівать,  обсьчь.  Обтинають  крильия  пта- 
шечкам, щоб  вони  не  позалітали.  Стор.  М. 

11р.  70.  Мечами  іілля  обтинали.  Ііе  їдному 
молодцеві  кучерики  обтяла.    Чуб.  V.   1000. 

Обтйньч,  ча,  м.  Кузнечный  ножъ  для 
ОбСБКЯЯІЯІЯ  копыть,  обсБчка. 

Обтирати,  раю,  «ш,  сов.  в.  обітертн, 
обітре,  реш,  и.  Отирать,  отереть.  Ісус 
почав  обтирати  нош  рушником.  Єв.  І. 
XIII.  5.  Ой  обтерла  чорні  очі  й  брови  як 
шнурочок.  Чуб.  V.  309.  Обітре  рукавом. 
Левип.  І.   107. 

Обтиратися,  раюся,  вшся,  сов.  в.  обі- 
тертися,  обітрися,  решся,  и.  Отираться, 
стереться,  утереться, 

в 

Обтік,  »оку,  м.  Островь,  небольшая 
часть  зеиди   временно  окруженная  водою. 

Обтікати,  каю,  вш,  сов.  в.  обтектй, 

течу,  чеш,  и.  1)  Обтекать,  обтечь.  Смо- 
трич  обтікає  юрод  кругом.  Св.  Л.  213. 
2)  Обнимать   обнять.  Шух.  I.  74. 

Обтіпати.   Си.  Обтіпувати. 

Обтіпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  обтіпа- 
ти, паю,  вш,  м.  Обтрепывать,  обтрепать. 

Шматок  засмальцьованою  пипіру  з  обті- 
паними краями.  Мир.  ХРВ.   13. 

Обтісувати,  сую,  вш.  сов.  в.  обтеса- 
ти, шу.  шеш,  м.  Обтесывать,  обтесать. 

Обтісуватися,  суюея,  вшся,  сов.  в. 

обтесатися,  шуся,  шешся,  гл.  Обтесы- 
ваться, обтесаться. 

Обтовкти,  вчу\  чеш;  ад.  Обтолочь. 

Обтопитися,  паюси,  пншся,  м.  Окон- чить топку 

Обтоптати,    пч^,  чеш,    гл.  Обтоптать. 
Обтоптатися,  пч^ся,  чешся.  гл.  За 

дорогу  припала  пилой,  обносилась,  обтоп- 
талась. Г.  Барв.  241. 

Обтбрганяж,  в,  е.  Обтрепанный.  Вх. 
Уг    255. 

Обточити.  Си.  Обточувати. 

Обтбчуватн,  чую,  вш,  сов.  в.  обто- 
чити, чу\  чиш,  гл.  1)  Обтачивать,  обто- 

чить. Токарь  обточив  ніжку.  2)  Очистить 
на  решеті.  Обточи  жито,  бо  з  горошком. 

3)=Оточйти.  Рейментарь  вколо  Луї  обто- 
чив. Гол.  I.   16. 

Обтріпати.  Си.  Обтріпувати. 

Обтріпувати,  пую,  вш,  сон.  в.  обтрі- 
пати, паю,  вш,  гл.  Отряхивать,  отрях- 

нуть. 
Обтрощвтв,  щу,  щйш,  м.  Обломать, 

полоиать.  Коли  зирк,  аж  тільки  один  мо- 
тузок теліпається  біля  пояса.  Мабуть  як 

задивився  на  ведмедів,  бісові  циганчата,  і 

бублики  обтроїцили.  Стор.  І   102. 
Обтрусити,  си.  Си.  Обтрушувати,  ся 

Обтрушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  об- 
трусити, шу\  сиш,  ід.  1)  Отряхивать, 

стряхнуть,  отрясти,  стряхнуть.  А  я  хлоп- 
ців не  просила,  сама  терен  обтрусили. 

Чуб.  V.  545.  Обтрусіть  і  порох  із  під  ніг 

ваших.  Єв.  Мр.  VI.  11.  2)  Обсыпать,  об- 
сыпать.  Обтрусив  табакою  сорочку. 

Обтрушуватися,  шуюся,  вшся.  сов.  в. 
обтруситися,  пгуся,  сишся,  гл.  Отряхи- 

ваться, отряхнуться.  Та  й  піймав  кигт  м 
ухо  та  й  витяг  на  сухо  (з  води):  оттут, 
кицю,  обсушись,  оттут,  кицю,  обтрусись. 

ХС.  II.   192. 
Обтужйтн,  жу,  жнш,  с*.  Оплакан,  съ 

2 
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првчвтаніями.  Оплакала  того  парня,  опла- 
кала, обтужила.  Чуб.  V.  268.  Обтужила 

мертвого.  Константиногр.  у. 
Обтулити.  См.  Обтулювати. 

Обтулювати,  люю,  вш,  сов.  в.  обту- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Плотно  окутывать, 

окутать. 

Обтягатя,  гаю,  вш,  сов.  в.  обтягти, 

гну\.  нвш,  гл.  Обтягивать,  обтявуть. 

Обтяж,  нар.  Тяжеловато.  Снопів  на- 
к.шв  обтяж,  насилу  вивіз  на  гору. 

Обтяжатн,  жаю,  вш,  сов.  в  обтяжи- 

ти, жу\  жйш,  гл.  Отятошать,  обреиевять, 

обременить. 

Обтяжний,  а,  е.    Тяжелый,   довольно 
тяжелый.  Вх.  Уг.  225. 

Обтяжно,  иор.=Обтяж. 
Обтяти.  См.  Обтинати. 

Обувания,    ня,    с    Надіваніе    обуви, 

обуваніе.     Чого   ти,   наймитку,    так  рано 

встаєш? — Та  я  то  обуванням,    то  одяган- 

ням надолужу.    Ном    *  10851.    Ум.    Обу- 
ваннячио. 

Обувати,  ваю,  вш,  сов.  в  обум,  бую, 
вш,  »*.  Надівать,  надіть  обувь,  обувать, 

обуть.  Червоні  чоботи  обу.иг.  Котл.  Ен. 
Він  мене  обував. 

Обуватися,  віюся,  вшоя,  сов.  в.  обу- 

тися,  обуюся,  вшоя,  гл.  Надівать,  на- 
діть на  себя  обувь,,  обуваться,  обуться. 

Об^в'я,  в'я,  с.' Обувь.  Не  достоен  .я 
розв'язати  ремінь  обув'я  його.  Єв.  М.  1.  7. 

Обудйти,  ся.  См.  Обужатн,  ся. 

Об  ужати,  жаю,  вш,  сов.  в.  обудйти, 

джу,  днш,  гл.  Будить,  разбудить.  МВ. 

(О.  1862.  І.  97).  Той  ще  спить.  Він  обу- 
жає  Пою.  Чуб.  II.  188.  Челядку  обудйти. 
Гол.  І.  84. 

Обужатися,  жаюея.  вшся,  сов.  в.  обу- 
дйтися,  дж^ся,  дишся,  гл.  Просыпаться, 

проснуться,  пробудиться. 
Обува,  ви,  ж.  Толпа.  Бач  якою  обузою 

дітвора  суне.  Кобел   у. 
Обурити,  ся.  См.  Обурювати,  ся. 

Обуртувати,  тую,  вш,  гл.  Напасть  со 

всвхъ  сторонъ.  Як  несла  я  кігику  в  міш- 

ку,— трохи  не  обуртували  собаки:  як  кав- 
кнула, а  собаки  як  за  мною!...  Черниг.  у. 

Обурювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  оббри- 

ти, рю,  риш,  м.  І)  Обрушивать,  обру- 
шить. Аж  гидко  дивитись  на  панський 

двір:  штахети  обурені,  хати  облуплені, 
тини  теж  повалились.  О.  1862.  V.  109 

Столи  і  ослона  не  бу.ю,  обурені  лавки  ле- 
жали долі.  О.  1862.  VII.  81.  .2)  Возму- 

тить, возбудить  негодовапіе. 

Обурюватися,  рююся,  вшоя,  сов.  в. 

обуритися,  рюся,  рншся,  гл.  1)  Обруши- 
ваться, обрушиться,  повалиться.  Упала 

крита,  так  і  засипало  сіни...  столя  обу- 
рилась. О.  1862.  VIII.  Ю.  2)  Возмутиться, 

вознегодовать. 

Обута,  ся.  См.  Обувати,  ся. 

Обутритиоя,  риться,  іл.  6е5м.=0бу- 
тріти.  До  снідання,  сказать,  тоді  ще  не 

дійшло,  4  вже  обутрклось  добре — зовсім  був 

уже  ранок.  Новомоск.  у.  Тоді  вже  зовсім 

обутрилось,  сонечно  вже  зійшло.  Алексан- 

ров.  у. 
Об^тріта,  рить,  г.%.  безл.  Наступить 

утру.  Вже  сонце  обутріло.  Борз.  у. 

Обуття,,  ти,  с.  Обувь. 
Обух,  ха,  м.  Обувъ  въ  топорі;  обух 

есть  также  въ  подобвыхъ  топору  ннстру- 
ментахъ.— см.  ҐельПв,  топірець.  Шух.  I. 

175,  289.  Мов  собаку  уб'ють  обухом.  Шевч. 
Ум.  Обушон. 

Обуч&тн,  чаю,  вш,  сов.  в.  обучзта, 

чу\  чнш,  гл.  Обучать,  обучить. 

Обучатнся,  чаюся,  вшся,  сов.  в.  обу- 

чился, чуся,  чншея,  гл.  Обучаться,  обу- 

читься. МВ.  (О.  1862.  III.  35).  'Ддав  у 

бурсу  в  Київ  обучатись.   Шевч. 

Обушннк.  кя,    м.  Кузнечный   молоть. 

Обушок,   шка,    м.    1)  Ум.    оть   обух. 

2)  Чеканъ.    Став  (козак)   з  під   опанчини 

рогожевої,    з   під    поясини    хмелевої  щиро- 

злотний обушок   виймати.    Мет.  379.    Зо- 

л&тий   обушок  усякі  двері  одчинить.   Ном. 
Обханючити.  См.  Обханючувата. 

Обханючувати  и  обхаючувата,  чую, 

вш,    сов.  в.   обханючита   и  обхаючити, 

чу,  чяш,   гл.  Чисто   прибирать,  прибрать, 

привести  въ  «ріятннй  видь.  Дівонько-юлу 
боні.ко,  обчисть  мене,  обханюч  мене.   Рудч. 

Ск.  II.  56.   Яблуня    каже:  „обхаюч  мене". 

Рудч.  Ск.  II.  55. 

Обхарчуватися,  чуюся,  вшся,  и.  При- 

выкнуть къ  харчамъ.  Обхарчувались  сол- 

дати у  нас:  десять  год  простояли.  Кон- стантиногр. у. 

Обхватити.  См.  Обхватувати. 

Обхватувата,  тую,  вш,  сов.  в.  обхва- 

тити,  чу,    тиш,    м.  Обхватывать,   обхва- 
тить.    Тонкого   полотна  сорочка    так  і  об- 

хватив пишне,  стегно.  Стор.  І.  208. 

Обхвіруватися,  р^юся,  вшся,  м.  Об- 
ходиться. У  нас  дуже  .чало  хліба,  не  зна- 

ємо як  їм  обхвіруватися.  Борз.  у. 

Обхистйти,  ш.у\  стиш,  гл.  Огородить. 
У  мере  -двір  нічим  не  обхищений.  Волч.  у. 
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Обхід,  ходу,    м.  Обхождеяіе,  обраще 

ніе,  движеніе  вокругь. 
Обхідній,  а,  б. — хіта.  Хата  состоящая 

изъ  хати,  світлиці,  хатини  в  хижі.  Вас.  195. 
Обхідно,  нар.  Въ  вираженій:  обхідно 

таи,  туди.  Обходъ,  крюкъ  на  этой  доро- 
гі- Туди  думе,  обхідно.  Если  туда  пойти, 

то  придется  сділать  большой  кругъ.  Вх. 
Зн.  42. 

Обхідчатжй,  в,  е.  Неогороженный  (о 
зданій). 

Обхітняй,  а,  е.  Охотный,  склонный  къ 

чему. — до  роботи.  Прилежный,  трудолюби- 
вый. Вх.  Уг.  255. 

Обхлюпати,  ся.  См.  Обхлюпувати,  ся. 

Обхлюпи^тн,  ся.  См.  Обхлюпува- 
ти, ся. 
Обхлюпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  об- 

хлюпати, паю,  вш,  одн.  в.  обхлюпн^тж, 
ну,  неш.  іл.  Оплескивать,  оплескать,  оп- 

леснуть, обдать  водой,  обрызгать. 
Обхлюпуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 

обхлюпатися,  паюся,  ешся,  одн.  в.  об- 
хлюпвутнся.  нуся,  нёшся,  м.  Оплески- 

ваться, оплескаться,  оплеснутый,  обдать 
себя  водой,  обрызгаться.  Увійшовши  в  во- 

ду, обхлюпнувся.  Харьк    у. 
Обходйсвітна,  ви,  ж.  Обходящая 

иірь — въ  загадкі  такъ  называется  вода. 
Біжить  обходйсвітна,  з  шумом  круте  кор- 
милюда  руки  (млин.)  ХС.  III.  65. 

Обхбднтн,  джу,  днш,  и.  Си.  Обіхо- 
дити.  1)  Обходить.  Що  день  Божий  обхо- 

дила село.  Шееч.  2)  Обь  одежі:  сходиться. 
Семи  аршин  поясина  коло  мене  не  обхо- 

дить. Г.  Барв.  481.  3)  Праздновать,  со- 
блюдать праздникъ.  Галвц.  4}  Касаться, 

кнтецесовать.  Мене  це  не  обходить.  Таращ. 
у.  5— його!  Ухаживать  за  кімь,  заботиться 
о  комъ.  Вх.  Лем.  441. 

Обходити,  лигу"  днш,  ;•«.  Исходить.  Всі 
заходеньки  обходила  і  смітнички,  і  су- 

точки. Гліб. 

Обхбднтнся,  джуоя,  дншся,  и.  1» 
Обіходнтвся  1.  Як  подадуть  їсти,  то  й 
ість,  а  не  подадуть,  то  й  так  обходиться. 
Рудч.  Ск.  П.  Цурається  іх  при  людях, 
хоч  дома  на  самоті  ще  сяк  так  обходиться 
з  ним.  Леввц.  І.  274. 

Обхопити.  Си.  Обхоплювати. 
Обхоплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  обхо- 

пити, плю.  пиш,  и.  Охватывать,  охва- 
тить. Обхопила  йою  руками.  Небо,  наче 

/юре,  землю  обхватило.  Щог.  Сл.  15. 
Обхрестйтн,  щу\  стиш,  іл.  Перекре- 

стить везді.    Усі  кутки   обхрестпла  баба. 

Обхрвстйтиоя,  щ^ся,  стишся,  и.  Пе- 
рекреститься   МВ.  (КС.  1902.  X.  155). 

Обхудннй,  а  е.  Довольно  худой,  до- 
вольно тощій.  Обхудні  воли.  Бх.  Лей.  441. 

Обцаркуватн,  к^ю,  вш,  іл.  Огородить. 
Наша  пасіка  стояла  ца  всі  боки  обпар- 
кована.   Федьк. 

Обцас,  су,  м.  Каблукь.  Гол  Од.  52. 
Ідея  чобіт  на  підкові,  другий  на  обн/кі. 

Чуб..  V.   1067. 
Обплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  обцві- 

отй.  ту;,  теш,  іл.  Повітать,  зацвісти. 
Обцвіла  вишня,  наче  сніюм  укрилася. 

Обцвяхуватн,  хую,  вш.  гл.  Обить 
гвоздиками. 

Обценьки,  вів,  м.  мн.  Родъ  клещей, 
щипцы  (для  вытаскввашя  гвоздей  в  т.  п. 
но  не  для  держаній  кующагося  металла). 
Вас.  161. 

Обцілувати,  лую,  вш,  и.  Расціло- 
вать.  Хоч  оплачу,  обцілую  мою  єдину  ди- 

тину.  Лекнц.  I.  61. 
Обпінка,  ил,  ж.  Оцінка.  Тому  мли- 

нові ми  обцінки  ніякої  не  робили,  а  так 
прямо  написав  пиеарь,  ию  він  стоїть  буть 
би  то  сімсот  рублів.  Екатериносл.  у. 

Обцірвяюватя,  люю,  вш,  и.  Обвести 

круть. Общрклюватнся,  лююоя,  ешся,  и. 
Обвести  вокругь  себя  кругъ.  Падай  на 
землю  і  обцірклюйся  тим  ножем-  Чуб-  І. 
202. 

Обчарувати,  рую,  вш,  и.  Очаровать. 
Ой  у  полі  криниченька  обчарованая.  Чуб. 
III.   149. 

Обчастувати,  тук>,  вш,  м.  Иоподчи- 
вать  (водкой).  Обчасшувавши,  хазяїн...  О. 
1862.  IV.  89.  Уже  всіх  багатших  обчасту- 

вали. Чуб.  II.  273. 
Обчеисатн,  сяю,  вш,  м.ь=Обчвихатн. 

Вх.  Зн.  43. 
Обчепйритя,  рю,  риш,  м.  Обхватить, 

Обчепири.ш  йою  руками  і  ну  просити 
та  молити.  Рудч.  Ск.  І.   136. 

Обчеплйти,  ляю,  вш.  іл.  Обвішать. 
Обчеплян  стария  торбами.  Васильк.  у. 

Обчеркатн.  Си.  Обчірвувати. 
Обчерхиути,  ся.  Ск.  Обчіркуватн,  ся. 
Обчорнити,  ню,  нйш,  и  --Обчорнити 
Обчерстн,  обчбрти.  Си.  Обчіратн. 
Обчесати.  Си.  Обчісувати. 
Обчествб,  ва,  с.  Общество,  мірь.  (Ва- сильк. у.). 

Обчеськйй,  6,  б.  Общественный,  иір- 
ской. 

Обчикрижити,    жу,    жиш,   ід.    Обрі- 
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зать,  подріаать.  Рукава  трохи  обчикрижу- Гліб. 

Обчимхатн,  хаю,  аш,  м.=Обчухра- 
тн.  Дуби...  обчимхані,  щ>  іїлля  на  вершку, 
мое  шапка  на  дрючку.  Св  Л.  306. 

Обчистити.  Си.  Обчищати 

Обчищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  обчисти- 
ти, щу,  стиш,  гл.  Обчищать,  обчистить. 

Криничка  і  говорить:  „дівчино  голубонько, 
обчисть  мене".  Рудч.  Ск.  II    55. 

Обчівувати,  вую,  аш, м=0чівуватн 
Гол.  II.  709. 

ОбчірДти,  раю,  еш,  сов.  в.  обчерсти 

и  обчертн,  обічру,  реш,  м-  Обдирать, -обо- 
драть, кору,  кожу.  Вх.  Зн.  43. 

Обчірвач,  ва,  м.  Цыркуль.  Вас.  147. 

Обчірвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  обчер- 
вати,  ваю,  аш  и  обчеркнутн,  ну,  неш, 

гл.  Очерчивать,  очертить,  очеркнуть,  про- 
вести черту  вокругь.  Обчеркнутъ  курячим 

зубом.  Нои.  №  13369.  Обчеркни  тим  при- 
кілком круг  себе,  скільки  зможеш.  Грин. 

I.  67.    ,  : 
Обчірвуватвоя,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

обчервнуЧнсн,  вн^ся,  иешея,  м.  Очер- 
чииять,  очертить  вокругь  себя  черту. 

Обчісувати,  сую,  аш,  сов.  в.  обче- 
сати, чешу,  шеш,  гл  —  ногб.  Расчесывать, 

чесать  кого-либо  постоянно.  Та  їх  (діти) 
треба  обшить,  треба  й  облатать,  треба  и 

обіпрать,  треба  и  обчесать,  треба  й  обми- вагт,.  Мил.  222. 
Обчовгати,  гаю,  аш,  и.  Обтереть, 

ободрать  треніемь  (обувь).  Обчовгав  зовсім 
ггідошт*  в  чоботях.  Васвльк.  у. 

Обчорнити,  ню.  ніш,  гл.  Очернить. 
Обчути,  чую,  еш,  гл.    Услышать-    Як 

го  сбчулгі    (що    співав),    так  го  обскочили. 
Гол.  II.  700. 

Обчухати,  хаю,  еш,  гл.  Почесать  вездЬ, 
вокругь  (когда  зудить,  чешется).  Сии.  197. 

Обчухрати,  раю,  еш,  гл.  1)  Обрезать, 
обломать,  очистить  (отъ  листьевъ  и  мел- 
кихъ  ьіітвєй).  Обчух}хгй  віник.  У  мене  діти 
обчухрали  всі  груші  в  саду.  Васильк.  у.  У 
Гребиыки  о  крыльяхъ:  оборвать.  Що  дядь- 

кові ггройїим,  ти  не  роби,  небоже,  гцоб 
крилець  хто  не  обчг}х))ав.  Греб.  381.  2) 
Отколотить.  Обчухраю  гпобі  оцією  пали- 

цею боки.  Левин-  Нов.    190. 
Обшарпанець,  нця,  м.  Оборванецъ. 
Обшарпати,    паю,    еш,    гл.    Изорвать, 

оборвать   (одежду).   ЗОЮР.  І.   133.    Про- 
ідлм...  усе  з  товаришами,  а  сам  завжди 
гт)ив  обшарпаний.  Грнн.  11  290.  Такий 

опірсаиий  от  обшарпаний.  Стор.  І.   '^04. 

Обшарпатися,  паюся,  білля,  и.  Обор- 
ваться, обноситься. 

Обшахрати,  р4и>,  ви,  м.  Обмошен- ничать. 
Обшеретуватк,  тую,  він,  гл.  Ободрать 

шелуху  на  зерні  передъ  поиолоиъ. 
Обшиванка,  ви,  ж-  Лодка,  обшитая 

шелевкани. 

Обшивання,  на,  є.  Обшивавіе- 
Обшивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  обшити, 

шйю.  вш,  гл.  1)  Обшивать,  обшить-  2) — 
ногб.  Шить,  пошить  для  кого  необходимое 
б*лье,  одежду.  Л  четверта  хусти  пере, 
а  п'ята  обшиє.  Гол.  Хто  мене  буде  обши- 

вать! Мил.  221.  3)  Покрывать,  покрыть, 
обшивать,  обшить  (кузовь  теліги  лубомъ, 
крышу  и  пр.).  Обшиті  вози.  Чуб.  VII.  404. 
Цергиіу  новим  іонтом  обшив.  МВ    І.  65. 

Обшиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

обшитися,  шиюся,  ешся,  гл.  Шить,  по- 
шить »а  себг  Облатався,  обшився,  став 

на  панка  схожий.  Левиц.  І.  143.  Ой  є  в 
гггебе  полотенце,  обшиємось,  серце.  Грин. 
III.  692. 

ббшявва,  ви,  ж.  1)  Обшивка.  Левиц. 
Пов.  242.  2)  Вороть  сорочки.  Гол.  Од  65, 
75.  Шух.  І.  120. 

Обшивчастнй,  а,  є.  Обшявчасті (^став- 
ки) Уставвн  особымъ  образомъ  вышитыя. 

КоІЬ.  І.  48. 

ббшярь,  рі,  ж.  1)  Пространство.  Зем- 
ля... ходить  кру.л  сонця  по  великій  обширі 

світу  Божою.  Дещо-  2)  Объеиъ.  Народню 

литі  ««  жарт  осягнуть  усю  в  її  обгигц». 
О.   1861.  IV.  34. 

Обшити,  оя.  См.  Обшивати,  оя. 

Обшкрябати,  баю,  еш,  и    Обскресть. 
Обшмагати,  гаю,  вш,  и.  Отстегать, 

исполосовать.  Усю  спину  обшмагали.  Ком. 
II.  37. 

Обшиалйтн,  лю,  лиш,  «.♦.  =  Обсма- 
лити. 

Обшиарувати,  рУю,  еш,  и.  1)  Обма- зать чім-ь-либо  мислянистымъ,  дегтемъ 

и  пр.  2)  Обмыть,  оббить  (дождемъ).  Сті- 
ни осінні  дощі  обшмарували, — юлими  реб- 

рами хата  світить.  Мир.  ХРВ-  174. 
Обшматувати,  тую,  еш,  и.  Оборвать, 

корнать  въ  куски  на  комъ  одежду.  Ввій- 

шов старий  у  хату  обгиматований  гюби- 
тий.  Грин.  II.  171.  Обцгвпний  та  обшма- 
тований  якиїї.  Мир.  ХРВ.  216. 

Обшморгати.  См.  Обшморгувати. 
Обшморгнути.  См.  Обшморгувати. 
Обшмбргувати,  гую,  еш,  сок,  в. 

обшморгати,  гаю,  еш,    одн.  в.    обшморг- 
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н^ти,  ну\  неш,  гл.  Обдирать,  ободрать, 
обтереть,  сділать  ссадину.  От  же  там 
є  пеньок  дубовий  обшморганий  колесами. 
ЗОЮР.  І.  134.  2)  Сжавъ  въ  рук*  стебель 
растенія,  оборвать  двнжешемъ  рухи  вдоль 
стебля  его  ЛИСТОЧКИ,  въточкн,  колосья. 
Хліба  високії,  колос  аж  до  землі,  а  Бої 

обшморгує  колос,  обшморгує.  Сим.  210. 
Обшпарити    См.  Обшпарювати. 

Обшпарювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  обшпа- 
рити, рю,  риш,  ід.  Отпаривать,  ошпа- 

рить, обжечь  горячей  жадностью.  Христя 
обшпарила  руку.  Мир.  Пов.  II.  52. 

Обшугати,  ся.  Си-  Обшугувати,  ся 

Обтягувати,  гую,  вш,  сов.  в.  обшу- 
гати, гаю,  вш,  и.  1)  Очищать,  очистить 

отъ  шелухи  (гречу).  Обшуіаю  гречку  на 

крупи.  2)  Обрывать,  оборвать  в-втромъ, 
оббить  (о  лнстьяхъ  дерева).  Найдуть  на 
тебе  буйнії  вітри  з  лютими  морозами, 

кору  обіб'ють...  листя  обшугають.  МУЕ. 
III.    132. 

Обшугуватися,  гуюся,  ешся,  сов.  в. 

обшугатися,  гаюся,  ешся,  гл.  1)  Очи- 
щаться, оббиваться,  отлетать.  Пил  обшу- 

гуеться,  як  товчуть  гречку.  Кіев.  у. 
2)  Истрачиваться,  истратиться,  издержаться, 
Обтугався  так,  що  й  шага  нема.  Борз.  у. 

Обшукати    См.  Обшукувати. 
Обшукування,  ня,  с  Обьіскнвавіе. 

Обшукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  обшу- 
кати, каю,  вш,  гл.  1)  Обыскивать,  обыс- 

кать, їсти  хочеться  (вовкові).  Обшукав  він 

скрізь  лисиччину  хатку, — нема  нічого.  Рудч. 

Ск.  II.  7.  Обшукав  його  та  й  найшов  п'ят- 
сот тисяч.  Рудч.  Ск.  І.  202.  2)  Искать, 

поискать.  Та  нехай  вони  та  громад/чо  воли 
обшукають.  Ни.  3)  Обманывать,  обмануть. 

Жид  як  не  обшукав,  то  навет  і  не  пообі- 
дає. Ном.  ̂   912. 

Общипати.  См.  Общипувати. 

Общипувати,  пую,  вш,  сов.  в.  общи- 
пати, паю,  вш,  гл.  Общипывать,  общи- 

пать. Я  ню  чеоешеньку  й  общипала.  КС 
1883.  Ц.  378. 

Общнтнти,  чу,  чнш.  и.  Защитить. 

Общубратн,  раю,  вш,  и.— Обскубти. 
Общубрати  чупер.  Вх.  Зн.  43. 

Об  юшити,  шу\  шиш,  гл.  Облить  кровью. 

Як  ударив  лев  у  камінь, — кохті  позлізали... 

Заревів  лев,  підняв  лапи,  лапи  об'юшило. 
Рудан.  І.  75. 

Об'явити,  ся.  См.  Об'являти,  ся. 
Об  явка,  ки,  ж.  1)  Сообщеніе,  обьяв- 

леніе  кому,  заявленіе.  Побачила  вона,  що 
невістка  її  в  ставку   мертва,    та  й  дала 

тоді  об '  явпу  старості,  а  він  і  мене  клик- 
нув у  поняті.  ВерхнеднБпр.  у.  Пішов  один 

'  чоловік  давать  об  явку  у  волость,  що  в  його 
вкрадено  кобилу.  Грин.  І.  97.  2)  Голосі- 
(при  баллотировке).  Паньку  дали  трх, 

об1  явки  більше,  як  Стелъенку,  то  через  те  й 
став  старшиною.  Золотой,  у. 

Об'являти,  ляю,  вш,  сов.  в.  об'яви- 
ти, вию,  виш,  гл.  1)  Объявлять,  объявить. 

Я  ж  тобі  всю  правду  об'являю.  Чуб.  У. 
825.  2)  Предъявлять,  предъявить.  Тоді 

зараз  його  зв'язали,  та  об'явивши  у  стам,  а 
там  уже  і  оддали  на  Сібір.  Рудч.  Се.  1. 209. 

Об'являтися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
об'явитися.,  влюся,  вишся,  и.  1)  Являть- 

ся, явиться,  появиться,  обнаруживаться, 

обнаружиться.  Вх.  Лем.  441.  Честь  і  сла- 

ва Кийову  й  Дніпрові,  коли  об'явиться  там 
новий  филозоф.  Левиц.  Пов.  89.  Святий 

Миколай  об'явивсь   до  його  стариком.  Чуб. 
2)  Представляться,  представиться,  явить- 

ся. Як  єсть  у  тій  хаті  відьма,  вона  тобі 
тії  ж  ночі  сама  об  явиться.  Мнж-  139. 

Він  пішов  у  те  село,  переночував  у  ідної 

баби  і  не  знає,  шо  то  його  село  і  на  дру- 
гий   день   об  явивсь   громаді.    Чуб.   І.    182. 

3)  Ділаться,  сделаться  явнынъ.  Нема  бо 
нічого  схованою,  щоб  не  об  явилось.  6в.  Мр. 

ІУ.  22. 
Об'явити,  ся   См.  Об'явувати,  ся. 

Об'явувати,  вую,  вш,  сов.  в.  об'явати, 
жу\  ягеш,  гл.  Обвязывать,  обвязать.  Об  я— 
зані  вірьовками.  Стор.  МПр.  131. 

Об'явуватнсл,  ауюся,  ешся,  сов.  в. 
об'явитися,  яг^ся,  жешся,  гл.  Обвязы- 

ваться, обвязаться. 

Об'якоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Твер- 
до стать,  укорениться.  (Уиан.  у.):  упе- 

реться. Мнж.   187: 
Об'яснйти,  ню,  ниш,  гл.  Освітить, 

еділать  свътлыиъ,  ясньгмъ.  Москалики 

степи  вкрили,  киверями  обяснили,  шабель- 
ками очорнили.  Грип.  ПІ.  261. 

Овад,  да,  ч.=0від.  Овад  роси  боїться. 
Ном.  №  14025. 

Овадний,  а,  в.      Іводннй.  Ироск,  у. 
Овак,  нар.  Иначе.  Єдному  Бог  дасть 

сяк,  а  другому  овак.  Ном.  Л;  16*97. 
Овалашяти,  шу,  шнш,  гл.  1)  Оско- 

пить. 2)  Украсть.  Прийде  та  овалашить 
що  небудь  та  й  піде.  ЗОЮР.  І.  10. 

Овва!  меж.  выражающее  удявленіе, 

сомнввіе,  нронію.  Эва!  какъ  бы  не  таль! 

Перевелись  тепер  рицарі  в  -Січі... — Овва! 
гукнув  туть  на  всю  свіпигицю  Кирило  Тур. 
К.  ЧР.  113. 
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Овдовілий,  а,  в.  Овдовгввшій.  Волч.  у. 

Овдовіти,  вію,  «ш,  м.   Овдовіть.  Су- 
хобрус   овдовів  і  Пою  дочки  хазяйнували  в 
господі.  Левиц.  Пов.  19. 

Оведян,  на,  м.  Раст.  Ргіпшіа  еіаііог. 
Лв-  101. 

Овершкк,  вів,  м.  мн.  Вершина  стога. 
Ленч.  10. 

Овее,  вівсі,  м.  Овесь,  Атепа  ваііта.— 
гбя*.  Атепа  писіа.  Вх.  Пч.  П.  29.  Овес  у 

трьох  кожухах,  та  вітру  боїться.  Нов. 
#  650.  Дає  ком»  сіна  й  вівса.  Мет.  75. 
Не  хоче,  як  кобила  вівса.  Нов.  X  5009. 

іШтв  на  овйс.  Шнть  крупными  стежками. 
Вас.  211.  У  в.  Овесець,  омсоя. 

Овесвовий,  а,  е.  Относя  пийся  кь 

овес-иу  2.  Овесибва  кривулька.  Въ  вшпявкв: 
зигзаговидная  линія.  (Залюб.).  Овееибві 

■лійці.  Половина  узора  овееоя.  (Залюб.). 

Овеобк,  ока,  м.  1)  Ув.  огь  овес.  2) 

Родъ  узора  въ  вышнваахъ.  (Залюб.). 
Овечі,  чати,  с.  Ягвенокъ;  овечка.  Вере 

(вовк)  чи  овеча,  чи  порося.  О-  1861.  VIII. 
96.  Пара  воликів  єсть  і  овечат  трохи. 
Рудч.  Ск.  І.  207. 

Овеченьва,  овечечка,  вя,  ж.  Ув.  оть 
вівця. 

Овечий,  а,  в.  Овечій.  Овеча  натура. 
Шевч. 

Овечина,  ни,  ж.  Овечье  нясо.  Вони 

не  ідять  курятини,  гусятини,  овечини,  ка- 
банятини,—нічого  тою  не  ідять.  Ново- 

восв.  у. 
Овечка,  кн,  ж.  1)  Ув.  огь  вівця. 

2)  Мокрвца,  Опі&сиз  тагагіав.  Вх.  Лев.  441. 
Овечник,  ка,  лі.  Хл4вь  для  овець, 

овчарвя.  Чуб.  VII.  394. 
Овййка,  кн,  ж.  Раст.  вьювокь,  Соп- 

уоЬиІие.  Вх.  Лев.  441. 

Овід,  овода,  м.  Оводь. 
Овін,  міьст  =Він.  Взяв  овін  княнейку 

попід  білі  бочки.  Гол.  І.  90. 
Овіяти,  він»,  вш,  гл.  Обвіять.  Вітер 

каже:  я  прийду,  твої  сили  овію.  Гол. 
Оводень,  дня,  лі.=Овід.  Грян.  І.  252. 

Оводнй,  ні,  ж.  соб.  Оводы.  Оводня  б'є, 
чероз  те  ховаємо  волів  у  курені.  Зніев.  у. 

Овощ,  щу,  м.  Плодъ.  Прцнесіть  же 
овощ,  достойний  покаяння.  6в.  М.  III.  8. 

Овощений,  а,  є.  Фруктовый. 
Оврах,  ха,  м.  Суслнкъ.  У  мсниюю 

(брата)  або  градом  виб'є  (хліб),  або  оврах 
понівечить.  Стор.  І.  18.  Ув.  Овражбк,  овра- 
шбк.  Стор.  МПр.  44. 

Оврашковий,  а,  є.   1)  Првнадлежащій 

суслику,  отноеящійся  кь  непу.   2)  ̂ -^ 
нові  хвости.  Раст.  Тгіїісшп  сгівіаішп5сЬгІ. 
ЗЮЗО.  1.  189. 

Оврамбк,  гака,  м.  Ув.  оть  оврах. 
Овсйнв,  ни,- ж.=Вівсина.  Тепер  треба 

не  в  овсину,  а  в  просину  иїить  (яе  рідко). 
Нов.  X  11138. 

Овеіщв,  вда,  е.=Вівевще. 
Овеі,  м<ф.=8овеіж.  Харьк. 
Овсіх,  нар.  —  Овеі.  Борщ  не  кислий 

овЫм.  Ував.  у. 

Овеют,  гу\  ж.=Вівеюг. 
Овсянйй,  і,  Є.  =  Вівсяний.  Нажала 

травиш  з  овсянйй  стіжок.   Чуб.  III.  266. 

Овсяник,  ка,  ч  м.—  Вівсяник,  Нон. 
X  122,  стр.  294. 

Овеянйця,  ці,  ас=Вівсяннци.  Нон. №  10185. 

Овсянка,  на,  де.  1)=Вівсяива.  2) Раст. 
Вгопшв  апгешгіз.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  114. 

Овчарнк,  ка,  лг.=Вінчврик.  Чуб.  V. 
689. 

Овчарь,  рй,  .«.— Вівчарь. 
Овчина,  нн,  ж.  1)  Овчива,  овечья 

шкура,  2)  мн.  Овечья  шуба.  Із  якої  се 

причини  вбралась  теща  у  овчини?  Нл. 

Огавияй,  а,  е.  Большой,  сильный.  Бо- 
гач огавний.  Вх.  Уг.  245.  Огавний  дожджь. Вх.  Уг,  255.  .     . 

Отавно,  нар.  Снльно,  очень.  Огавт  ся 
хвалил.  Вх.  Уг.  255. 

Огазнутн,  ну,  невл,  и.  =  Оилдіти. 
Цілий  ліс  огазке.  Вх.  Уг.  255. 

Огіна,  нн,  ж.  в  пр.=Обгана  в  пр. 

Оганйтноя,  нйюся,  ашоя,  гл.  Отго- 

нять стъ  себя  (вападающихъ).  Собаки  в'ї- 
даються, а  бояре  оганяються.  МУЕ.  III. 217. 

Огарь,  ри>,  лі.  1)  Обожаенный  пень. 
Так  як  огарь  обідрався.  Нон.  X  11236.  2) 
Нас.  Ое8Іпі8  Ьоуіз,  оводь  бьічій.  Вх.  Пч. 

І.  7.  Сн.  Овід.  3)  Порода  утокь.  Херс.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Отвара,  ри,  ж.  Что-либо  огромное, 
очень  большое.  Корова — огвара.  Вх.  Зн.  43. 

Огень,  огню,  л«.=Огонь.  Червона  ша- почка як  огень.  О.  1861.  IV.  29. 

Отер,  ра,  *.  Жеребець.  Дивися,  огерем 

яким  сам  пан  круг  тебе  похожае.  Шевч. 

Дід  їхав  навзаводи  на  вороному  арабському огеру.  Стор. 

Огида,  дн,  ж.  1)  Мерзость,  гадость. 

Лукаш.  148.  Вигоди,  паноньку,  до  нас,  ви- 
куп сі  вінець  у  нас...  Бо  як  не  вийдеш  до 

нас,   не  викупиш    вінця  у  нас,    до   корчми 
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понесемо,  юрівки  нан'вмо,  занесемо  до  жида, — 
буде,  пане,  огида.  Лунаш.  148.  Що  у  лю- 

дей високе,  те  огида  перед  Боюм.  вв.  Л. 
XVI.  15.  2)  Отвращеніе,  омерзеніе.  Аж 
огида  дивитися, — таке  погане.  8)  Против- 

ный человікь.  Лучне  б  мені,  моя  мати, 
гірку  редьку  їсти,  як  ледачу  жуінку  мати, 
гцо  гидко  и  присісти.  Погиов  би  я  поміж 
люде,  чи  Богу  .чалиться, — як  здумаю  про 
огиду,  забуду  и  хреститься.  Грив.  ПІ.  569. 

Огид  йти,  джу,  два,  и.  1)  Заголить. 
2)  Опорочить,  обезчестнть. 

Огйдітн,  дію,  вш,  ..і.=Огвднутн. 
Огидливий,  а.  є  —Огидний. 
Огидливість,  вости,  ж.=Огндність. 

Дмитренко  з  огидливостю  глянув  на  остан- 
ніх гласних.  Мир.  ХРВ.  374. 
Огидлий,  а,  е.=Огидний. 
Огндлість,  лостн,  ж  ̂ Огидність. 
Огидний,  а,  е.  Противный,  отврати- 

тельный, херзкій,  гнусный. 

Огидник,  ка,  ж.  Противный,  отврати- 
тельный человЪкъ.  Вх.  Зн.  43. 

Огидниця,  ці,  ж.  Противная,  отвра- 
тительная женщина.  Вх.  Зн.  43. 

Огидність,  ности,  ж.  Мерзость,  гнус- 
ность. 

Огідно,  нар.  Протвино,  отвратительно, 
мерзко. 

Огиднути,  ну,  нет,  гл.  Опротивіть, 

наловсть.'опостын'БТЬ.  Море  так  йому  огидло, що  бісом  на  його  дививсь.  Котл.  Ен.  І.   14. 

Огинатися,  наюся.  вшся,  гл.  Укло- 
няться, отвиливать  Він  де  кого  підмов.гяв 

до  себе  переїздити,  так  уа-  огинаються. 
Харьк.  г. 

Огнр,  ра,  л:=Огер.  Прискочив  перше 
до  Камилгг.  як  оіир  добрий  до  кобили.  Котл. 
Ен.  VI.  61. 

Огірковий,  а,  е.  Огуречный.  Напийсь 
огірковою  росолу,  то  може  по.гекшав-  Харьк. 

Огірок,  рва,  м.  1)  Огурецъ,  сіісішш 
ваІіЬив.  2)  Родъ  игры,  въ  которой  девуш- 

ки берутся  за  руки,  составляютъ  цъпь, 
вьющуюся  на  подобіе  стеблей  огурцовъ, 
и  поють  ПТ.СПИ.  Чуб.  III.  79.  3)  мн.  Родъ 
писанки.  КС.  1891.  VI.  376.  4)  мн.  Родъ 
вышивки.  Чуб.  VII.  427.  Ум.  Огірочок.  У  в. 
Огірчмще. 

Огірочник,  огірбшник,  ку,  м.  Раст: 
а)  Богато  оШсіпаїіз.  Мил.  35.  ЗЮЗО.  I. 
114.  б)  ТгнпНшп  апепве  Ь.  ЗЮЗО.  I. 
172.  в)  8рігаса  иішагіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  172. 
г)  Соломонова  печать,  Ро1у£Опатига  пш1М- 
Логшп.  Мнж.  187. 

Огірчнще,  ща,  с.  У  в.  оть  огірок- Лебед.  у. 

ОглАбдя,  ля,  с.  в  оглаблі,  дж.=Ого- 
лонн-  Желех.  Вх.  За.  43. 

Оглав.  ву,  м.  Уздечка,  недоуздокъ. 
Вх.  Лен.  442. 

Оглавець,  вця,  м.  Недоуздокъ.  Вх. 
Лем.,  442. 

От  ліс,  су,  м.  1)  Возвіщеніе,  оглаше- 
ніе;  также  перковное  оглашеніе  о  пред- 
стоящемъ  бракосочетаніи.  МУЕ.  Ш.  80. 
2)  Опубликованіе.  Багато  лежить  у  мене 
писання  українського  до  друку,  багато  я 
перечитав  його,  та  ось  тільки  кришечку 

до  огласу  вибрав.  К.  ''Хата,  2).  3)  Возгласа, 
крньъ.  Птиця  відтіля  з  веселим  огласом 
летіла.  Мкр.  Г.  11.  Брата  Лазаря  огла- 

сом спросив.  Гол.  III.  269. 
Отласітв,  ся.  См.  Оглашатв,  ся. 
Огдашатн,  шаю,  вш,  сов.  в.  огласвтв, 

вгу\  сйш,  м.— Оголошувати,  оголосвтв. 
1)  Кожне  стало  оілашатгі  звичний  пода- 

рунок. Мкр.  Н.  37.  2)  Огласив  я  друком 
не  одно  вже  своє  й  чуже  компонування.  К. 

(Хата,  1)°  3)  Огласили  запорожці  Брюхо- 
вецькою  гетьманом.  К    ЧР. 

Оглашатнся,  шаюся,  вшся,  сов.  в. 

огласйтвся,  шуся,  сйяея,  м  =Оголо- 
шуватнся,  оголоситися,  Огласився  дуже 
жіночий  плач,  народ  загомонів.  Оор.  І. 
253. 

Оглашён  ка,  кя,  ж.  Церковный  сіни 
между  церковью  п  колокольнею.  Ромен,  у. 

Оглашённнй,  а,  е.  Безумный.  Може 
ти,  оглашеннищ  і  дитину  її  задавив?  Стор. 
МПр.  35.  Крутяться,  як  оглауігнні.  Стор. 

МПр.   167. 
Огледітн,  джу,  днш,  и.=Оглядітн. 

Вийди,  матенько,  огледи,  гио  тобі  бояре 
привезли.  Л  у  каш.  96. 

Огледітвоя,  джуся,  днгася,  и.=Огля- 
дітнся.  Тепер  у  дворі  гості,  ніколи  й  оие~ 
діться  за  мною.  МВ.  І.  72. 

Оглобвльннй,  а,  в.  =  Голобельний 
Оглобельна  аж  брикає.  Котл.  Ен.  І.  28. 

Оглббля,  лі,  ж.=Голобля.  Чуб.  V. 
1074. 

Оглух,  ха,  м.  Дуракь.  Оглух  царя  не- 

бесною. Ном.  *  6306'. Оглух(ву)гв,  ву,  веш.  гл.  Оглохнуть. 
Всі  оглухли,  похилились.  Шевч.  Оглухли, 
не  чі/ють.  Шевч.  210. 

Огляд,  ду,  м.  1)  Осмотрь;  общгь; 
смотрь.  Вернувшись  після  огляду  козацької 
сотні.  Кв.  II.  69.  На  огляд  добрий.  На 
взглядъ  хорошій.   За  два  огляди.  Дважды 
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осмотрівь.  Харьк  у.  Купив  за  три  огляди. 

Укралъ.  Мнж.  166.  2)  жм.=Опіядини.  По- 
шел Ванічко  в  огляди  без  материной  по- 
ради. Гол.  II.  711. 

Оглядання,  вя,  с   Осматриваніе. 
Оглядати,  даю,  вш,  сов.  в.  оглядіти, 

джу,  диш,  гл.  1)  Осматривать,  осмотреть. 
Вийди,  матінко,  огляди,  гцо  тобі  бояре 

привезли.  Мет.  230.  Козаків  піджидає,  ко- 
заків оглядає.  Макс.  2)  Созерцать,  ви  діть. 

Сподоби  в  небі  .їй  і  ум  к  лицу  Бога  огля- 
дати. Чуб.  Одного  ранку,  бодай  такою 

ніхто  не  оглядав,  сказано  мені,  що  на  черзі 

Акдрійко  у  некрути.  МВ.  II.  71. 

Оглядатися,  |даюся,  ешся,  сов.  в. 
оглядітися,  джуся,  дишся,  гл.  І)  Огля- 

дываться, оглянуться,  осматриваться,  осмо- 
треться. Летить  орел  по  над  морем  та  й 

не  оглядається.  Мет.  64.  Оглядайся  на 

задні  колеса.  Нон.  .V  4305.  2)  Только  сов. 

в.  Хватиться.  Ог.гядівся  пан,  уранці  встав- 
ша, аж  у  його  покрали.  Рудч.  Ск.  1.  197. 

Візьми,  дурний,  та  й  застроми  два  сверд- 
ли... Коли  сьогодні  огляжуся,—  аж  і  сліду 

не  знать,  де  сшреміли.   Мир.  ХРВ.  267. 
Оглядач,  ча,  м.  Осматривающий. 
Оглядини,  дин,  ж.  мн.  1)  Осмотрь, 

осматриваніе.  2)  Оснотръ  жилья  и  хозяй- 
ства жениха,  ділаемьій  родителями,  не- 

вЬсты  послі;  сватовства  в  оканчивающейся 
ггоїцсніеиі.  См.  Розглядини.  ХС.  VII.  423. 

Оглянути,  ну,  неш,  гл  =0глядіти. 
Ісус,  оглянувши  все,  вийшов.  Єв.  Мр.  XI.  11. 

Оглянутися,  нуся,  нешея,  /).— Огля- 

дітися. „Соб,  тпру  до  ярма!" — оглянувся 
та  й  нема.  Ном.  №  1914.  2)  -  на  кого. 
Обратить  вниманіе,  сжалиться,  снизойти. 

Потім  оглянулись  і  люде  на  нас  і  драно- 
чок мені  назносили.  Г.  Барв.  355.  Огляньсь 

на  плач  дочки  своєї-  Котл.  Ен.  Оглянулась 

на  мої  старощі.  Г.  Барв.  2і >7. 
Огневий,  а,  6.  Огневой.  Стор.  МПр.  72. 
Огневиця,  ці,  ж.  Медиц.  горячка. 
Огнеднхатия,  а,  е.  Огнемъ  дьішащій. 

Дракон  оінедихитий.  К.  МХ.  35. 
Огневрилатий,  а,  є  Съ  огненными 

крыльями.  Дракон  тнекрилатий.  К.  МБ. 
II.  137.  Як  смерти  бурний  дух  огнекри- 
латий.  К.  ЦН.  246. 

Огненний,  а,  в.  1)  Огненный.  Чуб.  І. 
22.  Огненне  море.  Шевч.  2)  Пьілвій,  го- 

рячій. Він  до  роботи  огненний.  Лебед.  у. 
Огненний  чоловік.  Черк.  у.  3) — сусіда.  Со- 
съдъ,  постройки  котораго  весьма  близко. 
Харьк.  г. 

Огнёвво,  нар.   Горячо,  пылко. 

Огнепальний,  а,  в.  Горючій.  Огнепаль- 
на купина.  Левиц.  I.  289. 
Огниво,  ва,  с.  1)  Стальная  пластинка 

въ  замкъ  кремневаго  ружья,  стоящая  про- 
тивъ  курка, — въ  нее  бьетъ  кремень.  Шух. 
I.  230.  2)  Часть  токарнаго  станка.  Сн. 
Токарня.  Шух.  I.  305,  306.  3)  Въ  крыш* 

оборота:  каждая  изъ  четыр&хъ  горизон- 
тальные жердей,  составляющвхъ  четверо- 

угольникъ,  являющійся  основашемъ  кры- 
ши. Вх.  Зн.  42.  Ум.  Огнйвце. 

Огинице,  ця,  с.  1)  Ум.  отъ  огниво. 
2)  То-же,  что  и  песик  въ  ткапкомъ  станкт.. 
См.  Верстат.  МУЕ.  III.  24. 

Огнив,  ва,  м.  1)  Ум.  отъ  огонь,  ого- 
некъ.  2)  Медиц.  Пузырчатая  сыпь  на  лиц*, 
есхеша.  ХС.  VII.  416. 

Огнйиа,  ни,  ж.  Искра.  ХС  III.  53. 

Огнистий,  а,  е.  1)=  Огненний  1.  Сонце 
як  раз...  сідало;  червоне  огнисте  коло  його 
так  і  искрило  світом.  Мир.  Пов.  І.  158. 

1)=0гненний  2.    Серце  огнисте.  £.  МХ.  6. 
бгничов,  чва,  м.  Ум.  отъ  огонь. 

гнище,  ща,  с  1)  Костеръ.  Спасибі 

жіночкам,  на  городі  розіклали  огнище  і  вся- 
кої страви  понаготовляли.  ЗОЮР-  II.  286. 

В  огнище  вкинутися.  Вспылить.  Сердитий 

був  парубок,  так  у  огнище  і  вкинеться!  Як 
жар  стане.  Харьк.  г.  2)  Місто,  гдв  быль 
костеръ.  Пі  огнищі  не  швидко  виросте 
трава.  Волч.  у. 

Огнянець,  нця,  м.  Дьяволь,  чорть.  Бо 
ти  не  мій  младенец,  лем  ти  з  пекла  огня- 
нец.  Гол.  І.  210. 

Огняний,  а,  е.=Огненннй.  Левиц.  І. 
271.  Господь  вигнав  їх  з  раю  огняною  різ- 

кою. Мир  ХРВ.  32.  Широка  огняна  хвиля. 
Мир.  ХРВ.  272.  Огняна  жертва.  Всесож- 
женіе.  Єв.  Мр.  XII.  33. 

Огнянйв,  ва,  м.  Птица  Ьапііік  гиГі- 
серз.  Вх.  Ич.  II.  12. 

Огняниця,  ці.  ж.  Свътлякъ,  Ивановъ 
червякъ,  Ьагоругіз  посШиса.  Вх.  Лем.  442. 

Ого!  меж.  выражающее  удивленіе.  0:о, 
чудеса!  вербовиї  колеса.  Ном.  №  7831. 

Оговорюватися,  рююся,  ешся,  гл. 

Отговариваться.  Оговорюютыя,  що  їм  ба- 
гацько діла  робити-  Ном.  Лё  10064. 

Оговтатися,  таюся,  ешся,  гл.  Освоить- 
ся. Трохи  оговтавсь  і  не  боїться  німою. 

Рудч.  Ск.  І-  93. 
Оголити,  лю,  лиш,  і.и —  Обголити. 
Оголббля,  лі,  ж.  Оглобля.  Чуб.  VII. 

465. 

Оголодйти,  джу,  дйш  гл.  Сделать  го- 
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лоднымъ.  Поділи  ж  ти  нам  цю  курочку 
та  й  себе  не  ою.юди.   Мнж.  66. 

Оголбня,  нів,  м.  мн.  У  лошадей  на 

деснахъ  пузыри,  опухоли.  Вх.  Зн.  43. 

Оголосити,  ся.  См.  Оголошувати,  ся. 

Оголоси,  кя,  аг.  Объявление,  нзв-Ь- 
щеніе.  Оюлоски  оголошував  у  церкві-  Вх. 
Уг.   255. 

Оголбшення,  ня,  є.  Объявлеше. 

Оголбшувати.  шую,  еш,  сов.  в.  ого- 
лосити, шу,  ояш,  гл.  1)  Объявлять,  объ- 

явить; возвещать,  возвістить.  На  ввесь 
світ  оголосиш  свої  гріхи.  О.  1862.  IX.  25. 

Король  мене  банитою  -  вигнанцем  оголосив 
по  Польщі  і  Вкраїні.  К.  Бай.  69.  2)  Опу- 

бликовывать, опубликовать.  3)  Избирать, 

избрать  голосовашемъ. 
Оголошуватися,  шуюся,  вшея,  сов.  в. 

ОГОЛОСИТИСЯ,      Ш^СЯ,      СНШСЯ,     (Л.       1)    О 

звук!,:  Раздаваться,  раздаться.  2)  Быть 
объявляемымъ,  объявленнынъ,  объявлять- 

ся, объявиться.  3)  Опубликовываться,  опу- 
бликоваться. 

Огонь,  ОГНЯ),  м.  Огонь.  По  тім  боці 

огонь  горить,  по  сім  боці  видно.  Мет.  39. 

Огбнь  пускати.  Поджигать.  Огней  піти.  Сго- 
ръть.  Бодай  <іно  огнем  пішло  і  коса  з.го- 
милась  Чуб.  Який  то  він  собі  дом  коги- 
товний  збудував,— то  він  громовим  ,огнем 
пішов.  КС  1882.  XII.  503.  Ум.  Огнин, 
•гкмчок. 

Огбнь,  ні,  яг.=Огоня.  Борз.  у. 
Огбня,  ні,  ж.  1)  Обгонъ,  объвздъ 

плугомъ  или  ралоиъ  при  паханьъ  нивы 
отъ  периферіи  къ  серединной  линіи.  Кіев. 

г.  2-)  Участокъ  земли,  занимаемый  работ- 
нвкомъ  при  паханіи  такого  рода.  Орати 

в  огоню.  Як  доореш  цю  огоню,  то  випря- 
гай воли-   Кіев.  г. 

Огорнути.  См.  Огортати. 

Огорбд,  да,  м.  Огородъ.  Високії  ого- 
родгг, — капуста  не  родить.  Чуб.  V.  147. 
Ум.  Огорбдець.  См.  Город. 

Огорбда,  ди,  ж.  Ограда. 

Ого рбджу вати,  джую.  еш,  сов.  в.  ого- 
родити, дясу,  диат,  г. ».= Обгороджувати, 

обгородити.  Огородив  двір  щирим  залізом, 
зробив  ворітня  з  щирого  злітця.  Чуб.  НІ. 
295. 

Огородина,  ни,  ж.  Овощи,  огородный 
растенья.  Ганна  вггйшла  оглядати  огоро- 
дгіну.  Левиц.  І.  27.  См.  Городина. 

Огородити.  См.  Огороджувати. 
Огорбдник,  на,  м.  Огородни&ъ.  Чуб. 

І.  182. 

Огородкнкуватя,  кую,  еш,   и.   Зани- 

маться огородничеетвомъ.  А  гной  огород- 
ник навчив  його  огородникувать.  Чтб.  І. 

182. 

Огорбдній,  я,  е.  Огородный.  Левиц.  І. 
188. 

Огорожа,  жі,  ж.  Ограда,  плетень,  зп- 
борь.  Огорожа  кругом  нова,  висока,  ха- 

зяйська. Левиц.  І.  22. 

Огортати,  таю.  еш,  сов.  в.  огорнути, 

ну,  неш,  и.  =  Обгортати,  обгорнути. 
Візьме  її  та  й  огорне  в  ризу  зо.ютую. 

Шевч. Огорчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  огорчйтн, 

чу\  чйш,  гл.  Огорчать,  огорчить.  Чи  вам 
дочки,  ча  вам  синокки  гірке  слово  сказа.ггі? 
Чим  вони  вас  огорчилгі?  Мил.  200.  Думаю: 
як  його  й  огорчати  їх.   Г.  Барв.  202.         • 

Ограбувати,  б^ю,  еш,  и.  Ограбить. 

Ограда,  ди,  ж.=  Огорожа.  Єсть  золо- 
тггй  сад  і  зо.готою  оградою  огорожений. 

Рудч.  Ск.  II.  94. 
Огребки,  ків,  м.  мн.  Остатки  корма 

домашняго  скота.  Огребки  —  ті,  що  на  гряд- 
ки накладаюпгь.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Огребон,  нар. — брати.  Загребать,  обі- 
йми руками  брать.  Наш  титарь  так  огре- 

бом  і  бере  гроші  з  церкви.  Волч.  у. 
Огребтй,  ся.  См.  Огрібати,  ся. 
Огрнаати,  ааю,  еш,  гоп.  в.  огрйатн, 

8у\  8еш,  м.=0бгри8ати,  обгризти. 
Огрібати,  баю.  еш.  сов.  в.  огребтй, 

бу\  беш,  м.=Обгрібати,  обгребти.  Огню 
огреби.  Чуб.  V.  626.  Не  хотят  гості  їсти, 

треба  її  (капусту)  обливати, — будут  гості 
огрібати.  Гол.  II.   118. 

Огріватися,  баюся,  вшея,  сов.  в.  вгреб- 
тися, буся,  бешся,  !.і  —Обгрібатися,  об- 

гребтися. Сів  на  човен,  сів  на  човен,  а 
весельцем  огрібатись.  Чуб.  V.   163. 

Огрібач,  ча,  м.  іїалка,  которой  под- 
гребають  горящіе  угли.  Шух.  І.  97. 

Огрівати,  ваю,  еш.  сов.  в.  огріти,  рію, 
еш,  гл.  1)  Согрівать,  согріть,  обогрввать, 
обогрЬть.  Ірин.  III.  632.  Сонце  каже:  я 
зійду,  твої  егти  обігрію.  Гол.  І.  187. 

Огрійливий,  а,  є.  Согр'Бвающій,  теплый. 
Огрійлнво,  нар.  Тепло. 

Огріх,  ха,  м.  Пропущенное  м-всто  при 
паханьт»  поля-  Глядігпь  же,  щоб  оранка 
без  огріхів  бу.ш.  Харьк. 

Огрішйтнся,  пг^ся,  шйшея,  ід.  Нару- 
шить обрядъ,  обычай,  благопристойность 

Огрядненькнй,  а,  е.  Ум.  отъ  огрядний. 
Огрядний,  а,  е.  Дородный.  Огрядний 

високий  парубок.  МВ.  I.  У,ч.  Огряднёнький. 

Хоч     ни'эенька,     так    огрядненька.     Поел. 
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Стріла  нас  панночка  соке  доросла  й  огряд- 
ненъха  собі.  МВ.  І. 

Огрядність,  ностн,  ж.  Дородность.  Не 
вважаючи  на  свою...  огрядність,  суддя  садив 

тропака.  Левнц.  І.  351. 

Огуд,  ду,  *.=Огуджннв.  Соняшники, 
кущі,  огуа  всякий.  Сим.  225. 

Огуд»,  до,  ж.  Хула,  поношеніе.  Коб- 
зарю, не  дивись  ні  на  хвалу  темноти,  ні 

на  нисьжчницьку  огуду  за  пісні.  К.  Дз.  207. 

Огудина,  ня,  ж\=Огудняня. 
Огудннвя.  ня,  с.  Стебли  арбузонъ, 

дынь,  огурцовъ,  тыквъ.  Левиц.  I.  276. 

Ог^днтн,  джу,  днш,  гл.  Охулить,  осу- 
дить. Не  хлтять  на  гїою  к  глянуть,  а 

глянуть — огудять.  Шевч. 
е  Огузка,  вн,  ж.  Огузокъ,  задняя,  ниж- 

няя часть  чего-либо.  Там  то  мелник  хо- 
роший... ані  мірки  не  просить,  сам  огузку 

заносить.  Гол.  III.  358. 

Огудити,  лю,  лиш,  м.  Обношений- 
чать,  надуть.  Л/осжыь  комки  як  раз  огу- 
лить.  а  москаля  і  чорт  не  одурить.  Нои. 
.V  846. 

Оголитися,  лжся,  лишен,  и.  Оши- 
биться, дать  промахъ.  Та  и  пан  не  огу- 

лнвея,  гцо  полюбив  таку  кралю.  Лебед.  у. 
Ізроду  шкапи  не  купувавши  та  сам  заду 

мав  кугіувати,—  чи  бач  і  тулився.  Рудч- 
Ск.  II.  276. 

Огулом,  нар.  1)  Оптомъ,  гуртомъ.  Ба- 
чите, щоб  було  посходніш,  сторгуємось  огу- 

лом. Стор.  2)  Вообще.  Мовлячи  огулом, 
треба  сторожко  підступати. 

Огурнтися.  См.  Огурятнся. 
Огурнёнькнй,  а,  в.  Уи.  огь  огурннй. 

Огурннн,  а,  в.  1 )  Строптивый,  упор- 
ный, упрямый.  Огурни  дитина.  Брацл.  у. 

2)  Неприветливый,  не<  "оС-щительный.  Ну, 

та  і>  огьрниіі  народ  тут:  і  слова  не  доб'єш- 
ся. Брацл.  у.  Уы.  Огурнёнькнй. 
Ог^рність,  ности,  ж.  Строптивость, 

упорство,  упрямство. 
Ог^рно,  нар.  Строптиво,  упорно,  упрямо. 

Огурство,  ва,  с.=Огурність. 
Огурятнся,  ряюся,  вшея.  гов.  в.  огу- 

рнтися.  рюся,  ркшея,  и.  Упрямиться, 

заупрямиться,  противиться,  воспротивить- 

ся. Щоб  козак  в  віг'їсько  ходить  не  огу- 
ряв'я. 

Од,  ггред.  См.  Від. 

Одаль,  нар.  Вдали,  поодаль 

Оданашвбввй,  а,  є  в  пр.=Адаиаш- 
жовий  и  пр. 

Одая,  ода  І,  ж.  Загонь  для  рогатаго 
скота  вві  села.  Лития,  т. 

Одб...  Си.  слова  огь  Відбабуватн  до 
Відбуча. 

Одв...  См.  слова  оть  Відвага  до  Від- 
вявуватнея. 

Одвїр,  віру,  *.=Юдвірок.  МУЕ.  III.  45. 

Одвір,  нар.  Возді  дверей.  Гей  стань- 
те одвір,  щоб  лихі  собаки  не  повтікали. 

К.  ПС.,57. 

Одві'рець,  рця,  к.-Одвіров.  О.  1861. XI.  Св.;35. 

ОдЕірняв,  ва,  .«.  См.  Лапчастий  за- 
вом. Шух.  І.  93. 

Одвірок,  рва,  м.  Дверной  косяк.  Чу6. 

VII.  378.  КоІЬ.  І.  57.  Золотая  брама',  а срібні  одвірки-  На.  Уи:  Одвірочок. 

Одвувінь,  нар.  На  двухъ  дошадяхъ — 
поперемінно  то  на  одной,  то  на  другой. 
(Вістовець)  ланів  одвукінь  з  Ннзу  день  і 
ніч.  К.  ПС.  135. 

Одг...  См.  оть  Відгада  до  Відгусти. 

Одд...  См.  оть  Віддавання  до  Від- 

дячлнвнй. 
Одежа,  агі,  ж.  Одежда,  одежа.  Одежу 

всю  цвітну  порвала  Котл.  Ен.  VI.  81.  Як 
би  хліб  ти  одежа, — їв  би  уозак  лежа.  Нои. 
.V  1724.  Ум.  Одёженъка,  Чуб.  V.  719. 

Одежина,  ни.  ж.  1)  Что  либо  нзъ 

платья.  Г.  Барк.  190.  2)  0дёжина=0дежа. 

Жалувати  одёжину.  Беречь  платье.  Нехту- 
вати одёжину.  Не  жаліть,  ве  беречь  одеж- 
ды. Ном.  .V  11133.  Ум.  Одёжмнка.  Мир. 

Пов.  I.  123. 

бдека,  бдекн,  бдвльви.  нар.  Воть 
здісь.  Желех. 

Одев,  числ.  —  Один.  Подольск,  т. 

Одёнви  и  одёвьвв,  вів,  м.  мн.  1)  Днев- 
ное собраніе  заиужнихъ  женшинъ  зимою 

для  рукодБльныхъ  работь.  Балт.  у. 
2)  Остатки  на  дні,  подонки. 

Одёнов,  ива,  м.  Стоп,  сіна.  Ш\х.  I. 
76,  108. 

Оденутв,  ву\  нёш,  гл.  Одіть.  К. 

(Желех.). Оденутнся,  нуся,  нёшея,  гл.  Одіться. 
Оденулась  молодая  та  її  мелькнула  з  хеппгг. 

Мкр.  Н.  21. 
Одёячнчва,  вв,  ж.  Пришедшая  на 

оденки. 
Одёньвв.  См   Оденвв. 

Оде  речка,  вв,  ж.  Родъ  гребня,  кото- 
рымъ  расчесынаютъ  лень  послі  того  какъ 
очистять  его  отъ  кострики.  Вх.  Уг.  249. 

Одержати,  ея.  Си.  Одержувати,  ся. 
Одержування,  ня,  с.  1)  Полученіе. 

2)  Владініе  чімь,  обладаніе. 

Одержувати,  жую,  вш,   сов.  в.   одёр- 
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жатя,  ясу,  жжш.  іл.  Получать,  получить. 
Віруйте,  що  одержите  і  буде  вам.  6в. 

Мр.  XI.  24. 
Одержуватися,  жуюся,  вися,  сов.  в. 

одержатися.  жуоя,  жншся,  и.  1)  Полу- 
чаться, получиться.  2)  Удерживаться,  удер- 

жаться. Не  знаю,  де  в  мене  й  дух  одер- 
жався Гладка  така,  що  й  миш  не  одер- 

житься. Нон. 

Одернуватн,  вую,  вш,  и.  Обложіть 
дерном*. 

Одж...  См.  оть  Віджалуватн  до  Від- 
жухарнтнся. 

Одже,  ».=Отжв.  Чи  чорт  видав,  щоб 
ведмідь  щебетав,  одже  щебече.  Нон.  X  7909. 

Одввінви,  вів,  м.  мн.  Раст.  ТЬаІіс- 
Ігпш  ш}иіІе«іае£о1іиш.  Вх.  Пч.  І.  13. 

Одаьобатн.  См.  Одаьббуватн. 

Одаьббуватн,  бую,  аш,  сов.  в.  едвьб- 
батв.  баю,  еш,  и.=Обполюватн.  обво- 
лотв.  Вх.  Лем.  442. 

Одян.  одні,  одно,  числ.  Одннъ,  одна, 
одно.  З  одним  Боюм  на  сто  порог.  Ном 
X  12.  Одіи  бдного,  одно  днбго,  один  у 

одного,  один  на  бдного  н  пр,  Одннъ  дру- 
гого, другь  друга,  друга  у  друга,  друга 

на  друга  ■  пр.  Вони  один  одною  покохали. 
Стор.  МПр.  57.  Питали  один  в  одною- 
бв.  Мр.  І.  27.  Пастухи  казали  один  до 

'одною.  Єв.  Л.  II.  15.  Один  по  бдному. 
Одннъ  за  другимъ.  ЗОЮР.  І-  6.  Один  по 
одному  лист  у  хаї  осипається.  Дещо.  Один 
по  одному  спішать.  Щог.  В-  134.  Одним 
один.  Совершенно  одннъ;  единственный. 

Вона  була  хорошою  роду  і  одним  одна  доч- 
ка у  батька  дуже  баштою.  Кв.  Одно,  в 

ОДИ*.  Не  переставая.  Ледві  додому  вернувсь 

та  'дно  стоіне.  Грвн.  І.  285.  Я  її  пу- 
жалнЬм  лущу  в  одно.  Щог.  В.  71.  Все  одно. 
Все  равно.  Л  що  ж,  каже  царенко,  нам 
все  одно  пропадань.  Рудч.  Св.  Но  однб-де- 
сять.  Не  одннъ  десятокъ.  Не  одно-десять 

навчив  паі>убків  пісень  московських  співати- 
Кв.  Одиогб  разу.  Однажды.  Одного  ріниу. 
вечора.  Однажды  утромъ,  вечеромъ.  Одною 
ранку...  сказано  мені,  що  на  черзі  Андрій- 

ко у  некрути.  МВ  II.  4.  Ум.  Однёнький. 
Вона  у  мене  одненька.  Лох  в.  у. 

Одява,  нв,  аг.  Одиночество,  уедине- 

НІе.  Та  в  одгші-самотині  н  садочку  буду 
спочивати.  Шевч.  630. 

Одинадцятеро  числ.  Одинадцять.  Ди- 

виться— одинадцятеро  дочок.  ЗОЮР.  II.  71. 
Одинадцятий,  а,  е.  Одвнадцатыи.  Уже 

твої  хорти  одинадцяті  двері  гризуть  Ртдч. 
Ск.  І.  137. 

Одинадцяти*,  ви,  ж.  Полотно  вь  11 
паегь.  Лебед.  у.  (Залюб.). 

Одинадцять,  ти,  чий.  Одвнадцать. 

Було  вас  (бвшях)  одинадцять,  а  бех  два- 
надцятий. Чуб.  І.  116.  Сповістили  про 

все  се  одинадцятьох.  6в.  Л.  XXIV.  9. 

Одинак,  ва,  м. —Одинець. 
Одиначка,  вв,  ж.  1)  Единственная 

дочь.  Батько  й  мати  любили  мене,  оди- 
начну,  вельми.  Г.  Барв.  230.  Що  то  вже 

одиначка!  Ном.  #  9324.  2)  Рублевый  кре- 
дитный билеть.  Він  дав  мені  троячку,  а 

я  йому  здачі  одиначку,  а  мені,  осталось 
два  рублі.  Новомосковск,  у.  (Залюбов.). 

Одинець,  вця.  м.  1)  Единственный 
сыяъ.  Грин.  II.  306.  Оттепер  то  хоч 
і  вмерти,  одинця  женивши.  Мкр.  Н.  2)  Одииъ 
челов+.къ.  Г.  Барв.  326.  Вони  хоч  проміж 
себе  іуторять,  а  мені,  одинцеві,  та  н  ні 

і  кь*Г-  Барв.  202.  По  одинцю.  По  оді- 
ночкь,  по  одному.  Сіх  ляхів  дуків,  срібм- 
ників  по  одинцю  з  хати  вивождають.  ЗОЮР. 

І.  320.  3)  Дикій  кабанъ,  волкъ,  ходяїній 
вь  одиночку.  Кіев.  г.  Вх.  Пч.  Н.  7.  Ум. 
Одйнчии,  одинчмчои.  Чуб.  III.  273.  Тим  я 
тебе  полюбила,  що  вь  батька  одинчик. 

Грин.  III.  157. 
Одиниця,  ці,  ж.  1)  Единица.  На  пер- 

вому місці  вісім  одннииь,  на  друюму  чотн- 
рі  десятки,  значить — сорок  вісім.  1С  Грам. 
100.  2)=0динач*а.  Чи  я  в  шебе,  моя  ма- 

ти, та  одна  одиниця?  Чуб.  V.  569.  Ум. 

Одинична,  одинйченька.  Дівка  Галочка  в  сва- 
хо батенька  одинйченька  була.  Грин.  НІ.  470. 

Одинокий,  а,  0.  1)  Одинокій.  Він  ба- 
гатий, одинокий — будеш  панувати.  Шевч. 

Чи  ж  тобі  •  одиноке  життя  не  обридло?  О. 
1861.  XI.  К  ух.  37.  2)  Единственный.  Галац. 

Одинбцтио,  ва,  с.  Одиночество.  Се  ме- 
ні одиноцтво  та  убожество  так  вік  ско- 

ротило. Г.  Барв.  357. 
Одинчик,  ва,  одннчичок,  чка,  м.  Ум. 

оть  одинець. 
Одинюсінький,  а,  е.  Единственный, 

совершенно  одииъ.  Один  одинюсінький  був 
син — і  тою  узяли. 

Одичавітн,  вію,  еш,  гл.  Одичать  Ми- 
чавіи  кінь  у  табуні.  Міус,  овр- 

Одібрати  См.  Відібрати 

Одіва,  ви,  ас.  Одежда.  Е,  ні,  це  не 
той,  не  вь  такій  одіві,  як  той,  що  мене 

грабував.  ВерхнеднБпр.  у.  (Залюб.)  2)  Оді- 
ва. Одіваніе.  Купувала  собі  для  од  і  ви  сви- 

тину на  базарі.  Новомоско».  у.  (Залюб.) 
Одіваная,  вя,  —Одягання.  Ум. 

Одіваннячко.  Грин.  Ш.  441. 
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Одівати,  ваго,  вш,  сов.  в.  одітн, 
діну,  неш,  гл.  1)  =  Одягати,  одягти.  2) 

Укрывать,  укрыть  (од4яломъ)  Ой  м'кая 
постіль  твоя,  і  м'яко  ти  иослав  мені,  і 
легенько  одів  мене.  Грин.  III.  382. 

Одіватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
одітися,  дінуся,  нешся.  гл.=Одягатися, 
одягтися.  Красна  дівчина  полощиться,  по- 

лащиться, одівається.  Чуб.  V.  8. 
Одівець,  вця,  м.  Одіваючий-  По- 

дай, Петрику,  гребінець! — Я  тобі,  Маруш- 
ко,  не  одівець,  що  подам  тобі  гребінець. 
Грин.- III.  535. 

Одіво,  ва,  с.  Одежда,  одЬяніе.  Гро- 
шей треба  було  для  обуви,  для  одіва  і  так 

для  чого.  БерхнеднЬпр.  у. 
Одіг...  Кром*  иміющагося  здЬсь,  еще 

сы.  отъ  Відігнати  до  Відігратися. 
Одігати,  ся,  гаю,  ся,  вш,  ся,  гл.= 

Одягати,  ся.    Одігаться  стала.  Сим.  230. 
Одід.  .  См.  оть  Віді...  до  Відідратися. 
Одідйчення,  ня,  с.  Нас  лі.  дона  ні  є. 
Одідйчити,  чу,  чиш,  гл.  Получить  въ 

наследство,  у  наследовать. 
Одіж,  жі  ж.  Одежда.  Кутів  панові 

якоїсь  матерії  на  одіж.  Грин.  І.  99.  Ски- 
нув одіж.  Грин.  І.   104. 
Оді  ясний,  а,  в.  1)  Къ  одеждЬ  относя- 

ЩІйсл.  А  де  ж  той  прибуток?  Ні  керів- 
ною, ні  одіжного  прибутку.   Г.  Барв    277. 

2)  Одітни,  хорошо  одътый.  Пластун  не 
зна  росксші,  не  гаразд  одіжний.  О.  1862. 
II.  62.    Народ    одіжний.    ЗОЮР.    І.    162. 
3)  Хорошо  оперенный,  иїґбющій  густую 
шерсть.  Гуска  добре  одіжна,  то  їй  зімою 
не  холодно.  Міус.  окр. 

Одіа...  См.  Відізвати,  ся. 
Одій...  См.  отъ  Відіймати  до  Відійти. 
Одіи...  См.  отъ  Відімкнути  до  Відім- 

щення 
Одіння,  ня,  с  Одіяніе.  Воду  сь  мі 

пс}Уопила,  одіння  сь  мі  походила.  Гол.  Ум. 
Одіннячко. 

Одіи...  См.  отъ  Відіпнятя  до  Віді- 
п'яти. 

Одір...  См.  Відірвати,  ся. 
Одіржини,  жни,  ж.  мн.  Очески  ко- 

нопли, остающіеся  на  гребні  или  кр^ч- 
кахъ  при  расчесьіванін.-  Рк.  Левиц. 

Одіс...  См.  отъ  Відіслати  до  Відіслати. 
Одіт...  См.  отъ  Відіткнути  до  Відіт- 

хнути. 
Одіти,  ся.  См.  Одівати,  ся. 
Одітний,  а,  в.  =  Одіжний  2.  У  сім 

селі  дівки  горді,  а  у  другім  голі,  а  у  місті 
та  н  одітні,  але  бо  голодні.    Гол.  II.  299. 

О  дія,  і,  ж.  Одежда.  Як  зносив  еси  м'я- кую одію,  тоді  зложив  еси  на  Бога  надію- 

Чуб.  І.  177. 
Оді.     См.  оть  Від'їдати  до  Від'їхати. 
Одв...  См.  оть  Відвадити  до  Відку- 

шувати. Одл...  См.  оть  Віддавити  до  Відлясок. 
Одм   См.  оть  Віднага  до  Відм  ялити 

Одна  См.  Один. 
Одн...  См.  оть  Віднаджувати  до  Від- няти. 

Однак,  нар.  Однако.  Хоча  він  був  і 
вдовець,  однак  же  любив  закликати  до  се* 
бе  веселих  гостей.  Левиц.  І.  209. 

Однавий,  а,  є  —Однаковий.  Я  одна- 
кий,  мамо,  не  змінився.  Федьк. 

Однако,  нар.  Одинаково,  равно.  Не 
всім  однако  дане  оьному  ситце,  другому 
решітне.  Ном.  №  1690.  Все  однино.  Все 

равно. 
Однаковий,  а,  е.  Одинаковый,  тоть 

же,  такой  же  самый.  Б  одній  руці  пальці, 
та  не  одинакові.  Ном.  №  9221.  Усі  ста- 

нуть однакових  літ,  тргідцятилітками. 
Чуб.  І.  221.  г 

Однаковісінький,  а,  е.  Совершенно 
одинаковый. _ 

Однаковісінько,  нар.  Совершенно  оди- 
наково. Мені  однаково,  чи  буду  я  жишь  в 

Україні,  чи  ні,  чи  хто  згадає,  чи  забуде 
мене  вь  снігу  на  чужині — однаковісінько  ме- 

ні. Шепч.  389. 
Однаковість,  востн,  ж.  Одинаковость, 

тожество.  Не  одна  тільки  однаковість  уда- 
чі зводить  людей  до  купи.    Левиц.  І.  133. 

Однаково,  нар.  Все  равно,  безразлич- 
но. Вам  однаково,  що  тут,  що  там.  Гліб. 

Одначе,  нар-—  Однако.  Одначе  ми  не 
втечемо  г  тебе  не  ввеземо.  АД.  І.  114.  Та 
вже,  каже  чмелик,  чи  винесу,  чи  не  винесу, 
одначе  вам  пропадать.  Рудч.  Ск.  І.    118. 

Одненький,  а,  є.  Ум.  оть  один. 
Однісінький,  а,  є  Только  одинъ,  един- 

ственный. Плгіве  чоловік  день,  пливе  і  дру- 
гий —  не  видно  ні  однісінького  корабля.  Рудч. 

Ск.  II.  19. 
Одніський,    а,  е.— Однісінький.    Од- 

ніське  добре  слово  часом      имнрить  лютих' 
ворогів.  Млак.  60.  Всі  веселі,  лиш  сумнень- 

ко одніській-  дівчині.  Млак.  16. 
Однб.  См.  Один. 
Однобарвний,  я,  е-  Одноцветный. 

Желех. 
Однобожник,  ка,  м.  Монотеисть. 

Желех. 
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Однобокий,  а,  є.  Однобокій-  Однобока 
рмба=Однобочиа.  Чуб.  І.  76. 

Одноббрство,  ва,  с.  Единоборство.  Сто- 
яла все  мов  нежива  коло  Чорногорця,  див- 

лячись на  страшне  одноборство-  К-  ЧР.  169. 
Одноббчка,  ви,  ж.  Камбала  (рыба). 

Одновілити,  лю,  лиш,  и.  -  Ільнувати. 

Одновірець,  рця.  м.  Единовірньгй, 
той  же  самой  віри  человікь.  Желех. 

Одновірний,  а,  е.  Единоверный.  К. 

Краш.  21. 
Одновірство,  на,  с  Едвновіріе.  Желех. 
Одногніадкн,  вів.  м.  мн.  Изъ  одного 

гнізда. 
Одногбдвн.  вів,  м.  мн.  Ровесники. 

Ми  з  ним  одногодки.  Новомосковск,  у. 
Одноголосний,  а,  е.  Единогласный. 

Желех. 

Одноголосність,  ностн,  ж.  Единоглас- 
востьч  Желех. 

Одноголосно,  нар.  Единогласно. 
Одногорбий,  а,  е.  Одногорбый. 
Однодворець,  рця,  м.  Однодворець. 

Чи  не  з  міщан  ви  носом,  або  чи  не  з  од- 
нодворців. Левиц    Нов.  189. 

Однодвбрсьввй,  а,  є.  Однодворческій. 

Однодержавний,  а,  е.  Единодержав- 
ный. Башт.  91. 

Однодумець,  нця,  м.  Единомышлен- 
нвкъ. 

Одноденний,  а,  е.   Единомышленный. 

Однодомність,  ностн,  ж.  Еднномисліе. 
Нема  одностаііности,  однодумности  в  гро- 

маді. О.   1861.  І.  323. 

Однов,  числ.—  Одно.  Зви.*а  собі  гніз- 
дечко однеє,  вивела  діток  зо  двоє.  Грин. 

III.  584. 

Одножбнство,  ва,  с  Едвнобрачіе. 
Одноаемець.  нця,  м  Единоземець, 

соотечест  вен  н  ик*ь. 
Одноаср,  ра,  м.  Одноглазый.  Бог  дав 

чоловіка:  і  сопловий,  і  заїка,  однозор  і 
шульга,    перебита  нога.  Аф.  415. 

Однокінка,  ки,  ж.  Одноконка.  Левиц. 
Однокінний,  а,  в    Одноконный. 
Однокопитий,  а,  е.  Однокоаытый. 

Однокрилий,  а,  е.  Съ  однимъ  кры- 
ломъ.  Желех. 

Одноврбвник,  ва,  м.  Родствен  ни  къ, 
единокровный.  Зміев.  у. 

Однолйчній,  я,  е.  Одинаковый,  одно- 
го сорта,  вида,  рода.  Однолишня  трава 

на  оцій  десятині:  самий  перій.  Волч.  Т. 
(Лобод.). 

Однблітка,  кв,  ж.  Ровесница.  Мару- 
ся ..  однолітка  з  нами. 

Однолітній,  я,  я.  Однолітній. 
Одноліток,  тка,  м.  1)  Однолітокь,  ро- 

веснвкь.  Вінчай  діток  -  одноліток.  КС. 

1883.  II.  372.  2)  Иміюшій  годъ  отъ  ро- 
ду. 3)  Однолітнєє  растеніе.  (Сумск.  у) 

Як  ми,  серце,  зазнавались — сухі  дуби  роз- 
виваїись,  а  тепер,  як  перестали,  одноліт- 

ки повсихали.  Чуб.  Гнучкий  одноліток  ло- 
зи. Шевч. 
Одноманітний,  а,  е.  Однообразный. 

Кременчуг.  ,у. 
Одноманітно,  нар.  Однообразно. 

Одномасний,  а,  е.  Одноцветный,  од- 
ной насти.  Одномасна  зем.\я.  Любеч. 

Одномбвець,  вця,  ж.  Единоличный, 

одноплеменнвкъ,  соотечественникъ.  Одно- 

мовців  Боянських.  К.  Дз.   І""). Однонбгнй,  а,  е.  Съ  одной  ногой. 

Желех. 
Однонбжаний,  а,  е.  О  салогахъ:  ши- 

тый на  одну  колодку.  У  панів  все  одноно- 
жані  чоботи. 

Однобвнй,  а,  в  Одноглазый.  Лучне 
тобі  однооким  увійти  в  царство  Боже.  вв. 

Мр.  IX.  47. Одноплемінний,  а,  е.  Единоплеменный. 

Однбрав,  нар.  Сразу,  пдругь.  Пішов 
і  однораз  знайшов  його.  Борз. 

Однорааннй,  а,  є.  Однораані  коні. 

Лошади,  который,  будучи  впряжены  вм*- 
сті,  одинаково  хорошо  везуть.  Рк.  Левиц. 

Однорал,  ла,  м.  Генералі».  Де  мій  ми- 
лий ночує?  Ой  ці  з  одноїхілом  вь  чужім 

краю  на  залозі?  Голов.  І.  285. 
Одноралля.  ля,  с.  Пахота  одинъ  разъ. 

Кролев.  у. 
Одноральськнй,  а,  е.   Генеральскіи. 
Одноріг,  рога,  м  1)  Единорогъ.  В 

святою  Юра  з  буйною  тура  (труба),  в  1  о*-- 
пода  Бош  з  однорош.  Гол.  IV.  544.  2)  На- 

сік. Носорогь.  3)  Вилы  съ  однимъ  рож- 
комъ. 

Однбрілля,  ля,  с.  Разъ  испаханное 
поле;  поле  засіянное  послі  однократной 
вспашки.  Вас.  196. 

Однорбжок,  жка,  .«.  Насік.  Оіусіек 
паїісогпія.  Вх.  Пч.  I-  7. 

Однорук,  ка,  м.  1)  Человікь  съ  одной 
рукой.  2)  Небольшой  кузнечный  молоть. 

Сумск.  у. 
Однорукий,  а  е.  Однорукій* 
Однбруч,  нар.  Одной  рукой.  Чого  «і< 

дверима  грюкаєте? — Та  се  я  одноруч  зачи- 
няла. Черни  г.  у. 

Одноручка,  кя  об.  І)  Однорукій,  од- 
норукая.   2) — пилка.    Пила    съ  рукояткой 
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только  съ  одного  конца  (садовая  и  пр.) 
Вас.  149. 

Однорічний  аам6х=Бганнй  ааиов. 
Шух.  I.  94. 

Однооердяе,  нар.  Единодушно.  Одно- 
сердне  стати  за  євангелію  правди.  Шевч. 

Односердя,  дя,  с.  Единодушіе,  согласіе. 
Односкладовий,  а,  е.  Односложный. 

Желех. 
Однослбв,  ва,  «•  Согласный  въ  сло- 

ва хъ.  правдивый  человъкъ.  Богослов,  та 
не  однослов.  Ном. 

Однослбвний,  а,  е.  Согласный,  одного 
и  того  же   содержанія. 

Однословно,  нар.  Согласно. 
Одностайне,  нар.  —  Одностайно.  К. 

ЧР.  26. 

Одностайний,  а,  е.  1)  Единодушный, 
солидарный.  Будьмо  одностайні.  О.  1862. 
III.  25.  2)  Однородный,  весь,  вездъ  оди- 

наковый, цъльный.  Гол.  Од.  36.  Як  би 
земля  одностайна,  а  то  зверху  супіскува- 
та.  а  там  да.й  вглиб  солончакувата.  Но- 
вомоск.  у. 

Одностайність,  ности,  ж.  Единоду- 
шіе, солидарность.  Нема  одностайності!, 

однодушности  в  громаді.  О.  1861.  I.  323. 
К.  Гр.  40. 

Одностайно,  нар.  Единодушно.  Сгави- 
рииарства  козацькому  війську  доставати, 
за  віру  християнську  одностайно  стати. 
Дума.  Одгихтайно  бийтесь.   К    ЧР.  250. 

Однбсталь.  См.  8-односталь. 
Одностеблий,  а,  е.  Съ  однимъ  стеб- 

леыъ.  Пшениця  одностебла.  Міус.  окр. 
Одностеблнця,  ці,  ж.  Съ  однимъ 

стеблемъ.  Капусгпиця-одностеблиия.  Чуб. 
V.  1108.  Ум.  Одностёбличка.  Та  посіємо 
яру  пшеничку,  яру  пшеничку  одностеблий- 
ку.  КоІЬ.  І.  99. 

Односум,  на,  м.  1)  Сопечальникь. 
2)  Единомышленника  Черномор.  3)  Това- 

риші по  работї,  жилью  и  пр.  Инші  плас- 
туни чоловіка  по  два  й  по  три  живуть 

в  односумстві.  в  однім  курені,  то  отакі 
односуми  розіходяться  на  охоту  по  секту 
в  різні  сто)юни.  О.   1862.  Н.  63. 

Однос^иний,  а,  е.    Единомышленный. 
Односуиство.  ва,  с  1)  Единомьісліе. 

2)  Житье  вмъсгб.  О.  1862.  II.  63.  См. 
Односум  3. 

Одноцадьный,  а,  е.  Въ  одинъ  дюймъ. 
Однодольна  дошка. 

Одночасний,  а,  е.  1)  Одновременный. 
2)  Современный. 

Одночасний,  ка,  м.  Современникъ  (чей). 

Одночасно,  нар.  1)  Одновреиенво. 
2)  Современно  (съ  чъмъ). 

Однояй,  йя,  м.  Человзкь  съ  однимъ 
ядромъ.  Рк.  Левиц. 

Одо...  Еромъ  находя шихся  здесь  словъ 
смотри,  еще  отъ  В  і  до...  до  Відотіль. 

Ододівати,  ваш,  еш,  сов.  в.  одолітн, 
дію,  еш,  (л.  Одолъвать,  одолъть.  Турн 
тяжку  боль  одоліває-  Котл. 

Одомаш,  ша,  .к.=Могорич.  'Угорек.). 
Вх.  Зн.  43. 

Одорббало  и  одоробло,  да,  с.  1)  Гро- 
мадина, большой,  громоздкой  предметъ. 

2)  Високій  неповоротливый  человъкъ. 
Мамо! — говорила  Зося,  де  ви  взяли  таке 
одоробло,  а  не  наймичку?  Левиц.  I.  357. 

Употребляется'  какъ  бранное  слово  по- 
добно русскому:  чучело. 

Одп...  См.  отъ  Відпадати  до  Відпу- 

щення. Одр...  Кромъ  здъсь  находящихся  словъ 
см.  еще  отъ  Відрада  до  Відрятувати. 

Одробйна,  ни.  ж.  Кроха. 
Одружити,  ся.   См.  Одружувати,  ся. 
Одружувати,  ясую,  еш,  сов-  в.  одру- 

жити, жу,  жиш,  іл.  Женить,  оженить, 
выдавать,  выдать  замужъ.  0$  ожени,  ой 
одружи  мене  .молодою.  Ч]  .  У.  1005. 
Встаньте,  батьку,  не  лежіть,  візьміть, 
мене,   одружіть.  Чуб.  V.  324. 

Одружуватися,  жуюся,  ешся.  сов.  в. 
одружитися,  жуся,  жишся.  іі.  Вступать, 
вступить  въ  бракъ,  жениться,  выйти  за- 

мужъ. Треба  засвататься,  одружиться. 
ЗОЮР.  І.  70.  Удова,  гцо  бажає  вдруге 
одружиться,  надіва  червоний  очіпок.    Ном. 

Одрйпати.  См.  Одряпувати. 

Одрйпуватн,  пую.  еш.  сов.  в.  одря- 
пати,  паю,  еш,  м.=Оддряпувати,  оддрй- 
патя.  Зміевск.  у. 

Одс...  Кромъ  здъеь  находящагося,  еще 
см.  отъ  Відсаджувати  до  Відсунутися. 

Одсіч,  чі,  ж.  Отиоръ. 
Одт...  См.  отъ  Відтавати  до  Відтйти. 
Оду...  Кромъ  здъеь  находящагося,  см. 

еще  отъ  Відуиерщина  до  Відучитися. 

Одубеніти,  нію,  еш.  г.«.=Одубіти  1. 
Руки  його  зовсім  охолоділи  і  ввесь  одубенів. 
Стор.  МПр.  21. 

Одубйтися,  блюся,  бишся  =  Одубі- 
ти 2.  Чи  иівидко  твоя  .мати  одубитыя? 

Кіев.  г 
Одубіти,  бію,  еш  и  одубти,  бну,  неш, 

гл,  1)  Окоченъть,  замерзнуть.  Під  таку 

хвижу  не  одно  одубів  не  тілько  п'яне,  а  й 
тверезе.  О.  1861.  V.  72.  2)  Умереть,  око- 
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діть.  Був  батько,  та  одубів.  Ном.  стр.  39. 
Опівночі  нагайка  шуміла,  а  к  світові  мила 
одубіла.  Чуб.  V.  729. 

Одувая,  на,  м.  ІІазваніе  горшка  вь 

загадке.  Як  жив  одувая,  всіх  людей  году- 
вав, а  як  пропав  одуван, — ніхто  й  кісток 

не  сховав.  ХС.  III.  62. 

Одуд,  да,  м.  Птица  удодъ,  ирира 
Вх.  Пч.  П    15. 

Одудиця,  ці,  ж.  Самка  удода.  Каже 
одуд  до  Боїа:  „Коли  я  такий  гарний,  то 
зроби,  Боже,  так,  щоб  я  став  йогом,  а  моя 

одудиия  божицею".  Рк.  Леиии. 
Одудкуватий,  а,  е.  Трубчатый.  На 

городі  очерет  та  й  одудкуватий.  Нп.  Харьк. 

Одужання,  ни,  с.  Вьіздоровленіе.  По- 
вернуло на  одужання 

Одужати    Си.  Одужувати. 

Одужувати,  жую,  вш,  сов.  в.  одужа- 
ти, жаю,  вш.  и.  Выздоравливать,  выздо- 

роветь. ЗОЮР.  І.  14.  Нехай  одужає  і  буде 

жива.  йв.  Мр.  У.  23.  Хворого-недужого  як 
гюмас.госвятять,  та  як  оОужа,  то  тоді 
вже  неможна  йому  лихословити.  Харьк.  г. 

Одуковаянй.  а,  е-  Обученный,  воспи- 
танный. Та  й  то  та  панночка  одукована 

робитиме  в  моїй  мужицькій  хаті.  Шевч. 
(О.   1862.  VI.  9). 

Одуматися,  каюся,  вшея,  іл.  Оду- 
маться. От  кравець  як  одумав'ь,  як  побіг, 

та  на  дуба  й  сховавсь.  Рудч.  Ск.  І.  6. 

Одур,  ра,  м.  Одурь,  номраченіе  раз- 
судка.  Царицю  одур  взяв.  Котл.  £и. 

Одурити,  рю,  риш,  гл.  Провести,  обма- 
нуть. А  найкраще  б  зробив  св.  Петро,  як 

би  одурив  чорта,  бо  одурити  таку  погань 
нема  гріха.  Чуб.  І.   143. 

Одуріти,  рію,  вш,  іл.  Ошалтть,  обезу- 
мить. Всі  кинулись,  мов  одурівши.  Котл. 

Одутий,  а,  е.  Обрюзглый,  раздутый. 
Одутий,  аж  посинів.  Шевч. 

Одх...  Си.  отъ  Відханаркати  до  Від- 
хтітися. 

Одц...  Си.  отъ  Відцарювати  до  Від- 
чужуватися. 

Одч...  См.  отъ  Відчалити  до  Відчу- 
храти. 

Одш...  Си.  отъ  Відшахяутнси  до  Від- 
шумувати. 

Одщ...  Си.  отъ  Відщебетати  до  Від- 
щіпатися 

Одягало,  да,  е.  Одежда.  Лахматину 

де  найде,  приволоче, — тим  і  ирикриє  своє 
тіло.  А  то  нічого  нема,  неодягнені  ходять, 
одягала  того  у  орди  не  було.  О.  1862.  V.  86. 

Одяганий,  ня,  с  Одхваніе. 

Одягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  одягти, 

гну",  неш,  гл.  Одівать,  одіть.  Одягла  його 
в  червоний  в  окупай  дорогий.  Шевч. 

Одягатися,  гаюся,  вшея,  сов.  в.  одяг- 
тися, гн^ся,  нешся,  и.  Одіваться,  одіть- 

ся. Одягаєшся  як  попів  челядник.  Нои. 

стр.  218.  Один  чоловік  одягавсь  у  кармазин. 
Єв.  Л.  VI.   19. 

Одягненьвий,  а,  е.  Ум.  отъ  одягний. 
Одягайй,  а,  е  =  0діжннй  2.  І.  Барв. 

380,  104.  К.  ЧР.  223.  Червона  як  рожа 

та  таки  й  одяїна.  Кв.  І.  133.  Сам  одягний — 
таки  зовсім  як  міщанин.  Ном  стр.  219. 
Ум.  Одягненький.  О.  1862.  IX.  68. 

Одягнута,  ну\  неш,  и.  -  Одягти. 

ОДЯГНУТИСЯ  ,  Н^СЯ  ,  ЕЄШСЯ  .  гл.  = 

Одягтися.  Багатир  одягнувся,  взяв  мотуз- 
ка і  пішов.  Рудч.  Ск.  І.   ПО. 
Одягти,  ся  См.  Одягати,  ся. 

Ож,  ся.  1)  Воть.  Ож  побачить.  Ле- 
виц.  І-  106.  2)  Что  Ай,  коби  Марька  зна- 

ла, ож  їі  родина  іде.  Гол.  IV.  409.  Ож 
би.  Хотя  би.  Ож  би  усі  зчізди  з  неба  пи- 

сарями стали,  та  еще  би  мої  гадки  не  пе- 
реписали. Гол.  IV.  505. 

Оже,  с?.=Отже.  Мир.  Пов.  II.  43. 
Не  лехко.  було  й  Максимові,  оже  він  не 

плакав.  Мир.  ХРВ.  143.  Оже  ж  буду  ма- 

ти '  швидко  невістку,  подумала  вона. 
Левиц.  І.  14. 

Ожеледе,  дя,  ж.  =  Ожеледиця.  Не 
зайду  я  в  полонинку,  бо  тим  ожеледа. 

Шух.    І.  202. 
Ожеледець,  дця,  <м.  Ледь,  заиерзшій 

на  въткахъ.  Вх.  Лей.  443. 

Ожеледиця,  ці,  ожеледь,  ді,  ж.  Го- 
лоледица. Упала  ожеледиця.  Мнж.  173. 

Вночі  і  ожеледь  і  мряка,  і  сніг,  і  холод. 

Шевч.  Було  то  в-осени  вже  пізно;  великий 
холод  був,  вітри  шумиш  різно  і  била  оже- 

ледь, і  сніг  ішов  либонь.  Греб.  385. 

Ожелест,  сту  и  ожелець,  льцю, .»  Ле- 
дяныл  сосульки  на  деревьям».  Вх.  Лея. 
443.  См.  Ожеледець. 

Ожелйиь,  8І.  ж.  —  Ожеледь.  Вх. 
Лем.  443. 

Оженений,  а,  е.  Женатый-  )  мене 
один  син  нежонатий,  а  другий  оженений. 
Лебед.  у. 

Оженити,  ню,  ниш,  гл.  Женить.  Оже- 
нила мати  неволею  сина-  Ни.  Иногда  вь 

приложении  къ  женіцині,:  Ой  казав  пан 
круль  Варвару  і  мити  і  святу  Варвару 
з  собов  оженити.  МУЕ.  III.  52  Непе  ж 

моя,  пене,  ожени  ж  ти  мене,  бо  я  мо.ю- 
денький  літа  свої  трачу.   Чуб.  V.  27. 
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Оженитися,  нюся,  няшся,  іл. — з  НИМ. 
Жениться.  Як  з  дороги  повернуся,  то  з  то- 

бою оженюся.  Чуб.  V.  4.  Я,  каже,  з  то- 
бою оженюо,.  Г.  Барв.  58.  Оженився  з  ті- 

єю дівкою.  Грин.  І.  188. 
Оженшня,  ня,  с.  Женитьба.  Ти  вже 

сак  обрид  мені  з  своїм  оженінням.  Ум. 

Оженіннячко.  Єсть  у  вас  синки  на  оженін- 
нячку,  єсть  у  вась  дочки  на  даваннячку. 

Чуб.  III.   468.' Оженічхо,  ка,  с.=Оженіння.  На  ожё- 

нічку.  Въ  лътахъ  жениха.  Маю  братчика — 
на  оженічку,  маю  сестричку — на  відданєч- 
ку.  КоІЬ.  І.   106. 

Оженяний,  а,  є  =  Оженений.  Ой  при- 
їхав козаченько  з  України  не  оженяний. 

Грин.  III.  681. 
Ожеребитися,  блюся,  бишся,  гл.  Оже- 

ребиться, родить  (о  кобылахъ). 
Ожеред,  ду,  м  Скирда  соломы.  Чуб. 

VII.  397.  Хліб  вимолотив  —  сама  солома 
стоїть,  завалив  увесь  юрод  ожередами. 
Мир  ХРВ.  59.  Косіть,  хлопці,  очерет  та 
складайте  в  ожеред.  Нп.  Усьою  торік 

сіна  було  ожередів  з  двадцять.  Екатери- 
яослан.  г. 

Оживати,  ваю,  єш,  сов.  в.  ожити,  жи- 
ву\  веш,  м.  Оживать,  ожить.  Страшно 
було  бачить,  як  він  оживав.  Стор.  М.  ІІр.  22. 
І  оживе  добра  слава,  слава  України.  Щевч. 

Оживатися,  ваюся.  ешся,  сов.  в.  вжи- 

тися, вуся,  вешся,  гл.  Обживаться,  об- 
житьси.  Оживсь  у  нашому  селі,  та  й  жи- 

ве і  оженивсь  у  нас.  Волч.  у. 
Оживити,  ся.  См.  Оживляти,  ся. 

Оживляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  оживи- 
ти, влю,  виш,  гл.  Оживлять,  оживить. 

Досташь  там  цілющої  і  живущої  води,  то 
я  тоді  їх  оживлю.  Рудч.  Ск.  І.  155. 

Оживлятися,  лЯюся,  ешся,  сов.  в. 

оживитися,  вліося,  вишоя.  гл.  Оживлять- 
ся, оживиться.  Ой  пойду  я,  приближуся, 

на  серденьку  оживлюся.  Чуб.  V.  168. 
Ожина,  ни,  ж.  1)  Ежевика,  КиЬив 

Йгисіісо&из.  Утирається  жаркою  кропивою, 
малює  брови  сгіньою  ожиною.  Чуб.  V.  519. 
Ум.  Ожинна,  ожиноньна.  ожйночиа.  Употре- 

бляется какъ  ласкательное  къ  женщине. 
Пестгіть  було  її  всяк:  і  голубко  моя  вірная, 
і  ожинко  повная,  і  перепілко  моя  утішная. 
Г.  Барв.  107.  2)  ми.  ожини.  Раст.  КиЬив 
САЄ8ІП8.  Лв.  101.  См.  Нолодюх,  деринник. 

Ожинний  и  ожиновий,  а,  е.  Ежевич- 

ный." Квіточко  моя  ожиновая.  Чуб.  V.  1 146. 
Ожйнонька,  ожаночка,  кн,  ж.  Ум. 

оть  ожйиа. 

Ожирати,  раю,  еш,  сов.  в  ожертн, 

жеру\  реш,  м.=Обжирати,  ойжерти.  Гу- 
шениці  ожерли  капусту.  Вх.  Уг.  255. 

Ожнти,  оя.  См.  Оживати,  оа. 

Ожльбди,  дів,  м.  мн  =Ожелевт.  Вх. 
Лем.  455. 

Ожог,  ожуг  га,  м.  Палка  для  пере- 
ворачиванья  углей  или  горящей  солоны 

(вместо  качерги).  Ні  Богові  свічка,  ні  чор- 
тові ожог.  Ном.  Мнж.  187.  Ум.  Ожб- 

жбк.  Прийгиов  жид  по  довжок,  бере  з 

хати  ожожок.  Чуб.  V.   1160. 
Озадок,  дву,  1)  л.  Задняя  часть  тушя. 

З  барана  озадок.  Лохвиц.  у.  Слов.  Д.  Энарн. 
2)  мн.  Остатки.  Тому  чоло,  а  мені  озадки. 

(Стрижевск.) 
Озварь,  рю,  ,м.=Узварь. 
Оавати,  ся.  См.  Овивати,  ся. 

Озвіз,  вбву,  л.  — Узвів.  Канев.  у. 

Озвіритися,  рюся,  ришся,  озвірчи- 
тяся,  чуся,  чвшея,  гл.  Разъяриться,  сде- 

латься  ЗВЪрвМЪ. 

,  беде,  ня/>.=Ось-дв.  Каменец,  у.  Ум. 

Озденьна. Оздбба,  би,  ж.  Украшеніе.  Шевч. 

II.  236. 
Оздобити,  блю,  биш,  и.  Украсить. 
Оздобний,  а,  е.  Красивый,  изящный, 

украшенный. Оадббність,  ностн,  ж.  Красивость, 
изящность. 

Овдоровйти,  ся.  См.  Оздоровляти,  ся. 
Оздоровіти,  вію,  еш,  <д.  Поздоровіть, 

выздороветь.  А  воно  молоде,  то  швидко  й 
виходилося  собі,  оздоровіло.   МВ.  (О.    1862. 
I.  84). 

Оздоровління,  ня,  с  Вьіздоровленіе. 

Повернуло,  спасибі  Богу,  йому  на  оздоров- 
ління. 

Оздоровляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  оздо- 
ровити, влю,  виш,  гл.  Ділять,  еділать 

здоровымъ,  исцелять,  исцвлить.  Бог  дасть 
нуждочку,  Бог  дасть,  що  й  оздоровить. 
Ном.  стр.  2.  Благав  його,  щоб  оздоровив 
сина  його.  Єв.  І.  IV.  47. 

Оздоровлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

оздоровитися,  влюся,  вйшея,  гл.  Выздо- 
равливать, выздороветь.  Тобі  (молодикові) 

виповняться,    а    нам  оздоровляться.  Грин. 
II.  316. 

Оверет,  озеред,  ду, .«  =Ожеред.  Озе- 
ред  соломи.  Драг.  З. 

Озеречко,  ка,  с.  Ум.  оть  озеро. 
Озерниця,  ці,  ж.  Лиманная,  озерная 

соль  (2-й  сортъ).  Л  в  нас-  не  сіль,  а  в  нас 
не  сіль,  а  в  нас  озерниця.  Чуб.  V.   1037. 
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Озеро,  ре,  с.  Озеро.  Хай  тобі  риба  й 
озеро.  Ном.  стр.  99.  Ум.  Озерце,  оэёречко. 

Озерйвива,  ни,  ж.  Высохшее  озеро, 
місто,  гді  было  озеро.  Смм.  190.  Мнж. 
187.  Його  картопля  і  баштан  ях  раз  біля 
тієї  озерявини,  то  на  заломах,  як  ідеш  у 

Кам'янку.  Новомосковск,  г. 
Озвватв.  вія,  вш,  сов.  в.  ояватв,  зву\ 

вея,  м.  Окликать,  окликнуть,  познать. 
Треба  озвати  Максима,  чи  не  поможе  нам 
стягти  ию  колоду  на  сани.  Радом,  у. 

Озиватися,  ваяся,  ешся,  сов.  в.  озва- 
тися, эв^ся,  вешея,  и.  I)  Отзываться, 

отозваться,  заговорить.  Де  ти,  милий,  чор- 
нобривий, де  ти,  озовися.  Котл.  НП.  Озо- 

веться  старший  брат  до  середульшою  сло- 
вами. Дума.  Не  так  розмовляє,  як  ози- 

вається до  нас  ласкавим  юло>:ом.  Г.  Барв. 
355.  2)— за  кого.  Высказываться,  выска- 

заться за  кого,  къ  пользу  кого.  Козацьке 
військо  надвоє  розбилось:  за  Лободу  озва 
лись  гивоусі,  а  за  царя  свою,  за  Наливая, 
цвіт  молодецький-  К.  ЦН    197. 

Ознвти,  вну,  неш,  іл.  Обрюзгнуть. 
Дитина  озизла. 

Озимий,  а,  е.  Озимый.  Та  повів  же 
їх  на  долину,  на  пшениченьку,  на  озиму. 
Мет.  324. 

Озимина,  нн,  ж-  Озинь.  Гріш.  III. 

(і.'іо.  Він  з  осени  віддав  людям  землю:  так 
за  отту  озимину,  що  вони  посіяли,  ми 
взяли  грішми.  Павлогр.  у. 

Озимки,  вів,  м.  мн.  1)  Весенній  мо- 
розь. 2)  Порода  яблонь,  сохраняющихся 

зимою.  Вх.  Уг.  255. 
Ознмній  я,  в.  Относящійсл  къ  озимо. 

Озимні  жнива    НВолын.  у. 
Овнмніти,  вія,  еш,  м.  Охладеть. 

Оэнмовнй,  а,  є—  Озимий.  Попів  жен- 
ців долом-долиною  до  тег  пшениці  до  ози- 

мовоі.  АД.  І.  81. 

Озимок,  мва,  .ч.=Бузівок 
Озирати,  рая,  еш,  сов.  в.  озирнути. 

ну\  веш,  и.  Осматривать,  осмотріль,  обо- 
зрьть,  оглянуть.  От  пішов  я  юрод  ози- 

'  рати.  Шевч.  Озирнуть  воєнну  силу.  Котл. 
Ен.  УХ  15.  Озирне  ясную  зброю.  К.  Досв. 
129. 

Озиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  озир- 
нутися, н^ся,  вешся,  и.  Оглядываться, 

оглянуться.  Якось  похмуро  озиралип,  вони. 
Стор.  МЦр.  50.  Озирнеться  моя  матюнка: 
чою  стоїш,  моя  донечко-  Чуб.  V.  553. 

Овнрк,  ву,  .м.  Взглядъ,  взглядъ  во- 
кругъ.  Встречено  только  у  Щоголева: 
Сумно   ти    дивилась    на   високі    юрц,  ход- 

ники  чинару,  лаври  и  сікомори.  В  озирку 
твоєму  бачи.юсъ  жадання  жити  і  любити. 

Щог.  Сл.  6. 
0звраву>вся,  н^ся,  вешся,  м.= 

Оиярвутвся. 

Овврн^тв,  ся.  См.  Оввратв,  ся. 
Озівеьвий,  а,  в.  Азовскій.  Коли  б  мені 

Господь  помії  з  сиі  тяжкої  неволі  озівсьхої 

втікати.  АД.  І.   115. 

Озірка,  кв,  ж.  =  0зерниця. 

0зій:  8ІІ,  ж.  Громадина  (преимущест- 
венно о  зданій,  постройгв).  Така  озія  (па- 

лац) стоїть  серед  села.  Мир.  ХРВ.  103. 
Ото  хата  озія,  хоч  вовків  ганяй.  Там  у 

їх  міст  зроблений — озія.  Міус.  окр.  Як  я 
можу  жити  у  такій  великій  хаті:  се 
озія — як  я  її  отоплю.  Борзен.  у.  Ув.  ОзіІ- 
ще,  озіяна.  Пирят.  у.  Оце  озіїгце!  Станеш 

в  о<)нім  кінці,  то  друюю  й  не  видко.  Ко- бел.,  у. 

Овлість.  лости.  ж.  Досада,  злость. 

Кульбашною  взяла  озлість.  О.  1861.  X- 22. 
Піддружний  з  озлістю  сказав.  Алв.  36. 

Оававввтв,  вля,  виш.  іл.  Объявить, 
извістить  Звізда  ясна  возсіяла  в  дорозі, 
всім  ознаймила  о  Бозі.  Чуб.  ПІ.  383. 

Ознаймуватн,  мую.  еш.  и.= Ознай- 
ввтв   К.  ЧР.  425. 

Ознака,  вв,  ж.  Знань,  признань.  Мир. 
Иоп.  І.  131.  Гордо  і  поважно  без  ознаки 
жадної  тревоги  на  лиці.  Левиц.  І.  211. 

Означати,  чая,  еш,  сов.  в.  означити, 

чу\  чйш,  и.  1)=3начйтн,  позначити. 
Ввесь  поїзд  наш  (весільний)  означений,  а 
наш  князь  не  означен.  Де  б  йою  маху 

швачку  обнськать,  щоб  йою  означить? 

Грин.  III.  433.  2)  Только  несов.  в.  Зна- 
чить, означать.  Що  воно  означа,  нехай 

письменні  розберуть.  Стор.  МНр.  167. 

Ознйця,  ці,  ж.  1)  Дыра  нъ  крышЬ, 

куда  дымъ  выходить.  Вх.  Зн.  43.  2)  Су- 
шильня .тля  сушенія  садоныхъ  овощей, 

устроенная  частью  въ  земль,  частью  надь 

ней.  Шух.  I.  ПО. 
Ознобитися,  блюся,  бйшея,  гл.  Про- 

студиться. Вх    Зн.  4Н. 
Озон,  зву.  .к.  Оклиеъ. 
Озолотити,  св.  См.  Озолочувати,  ся. 

Озолбчуватв,  чуя,  еш,  сов.  в.  озоло- 
тити, чу\  тйш,  гл.  1)  Озолачввать,  озо- 

лотить. Чуб.  II.  140.  2)  Обогащать,  обо- 
гатить. Яка  б  мати  не  озолотила  свою 

гина.  Левиц.  I.  261. 

Озолбчуватнся,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

озолотитися,  чу"ся,  тншея,   і.!.  Вогатгть, 
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разбогатіть.  Озолотитись  моокна  йою  ху- 
добою. 

Ояуватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  ов^тн,  вую, 
вш,  м.  Надівать,  надіть  (обувь),  обувать, 

озуть.  Ізвечора  русу  косу  чесала,  а  опів- 
ночі черевички  озувала.  Чуб.  III.  219. 

Овуватнея,  ваянзя,  ешся,  сов.  в.  озу- 
тися, вуюся,  ошся,  іл.  Обуваться,  обуть- 

ся. Чи  чобіт  добуває,  чи  в  постоли  озу- 
вається. Мет.  191. 

Ояьиінь=Уаьніяь.  Козелец,  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Озюн,  ну,  м.  1)  Изюмь.  2)  Городъ 

Изюмъ.  Летіла  зозуля,  зозуля,  з  инчою  го- 
рода, з  Озюма-  Грин.  III.  535. 

Оаь-де,  нар.=0сь-де.  Ум.  Озьдечии.  Бо 
вже  ж  годі  цілувати,  бо  озьдечки  їде  ма- 

ти. Чуб.  V.  233. 
Ой,  межд.  Ой,  ай.  Ой  боляче!  Ой 

страшно!  Ой  гляди,  щоб  я  тобі  чуба  не 

нам'яв!  Въ  стнхотвореніяхь  очень  часто 
вь  началі  стиха,  а  иногда,  для  поиолйе- 
нія  размера  и  въ  середині  его.  Ой  здо- 
рови,  моя  мила,  ой  як  ся  ти  маєш?  Ой 
здається,  моя  мила,  нашого  кохаєш.  Мет. 
8.  Ой  сама  я,  сама,  як  билина  в  полі. 

Чуб.  V.  619."  Ой  гляну  я,  подивлюся,  на 
той ,  степ,  на  по.іе.  Шевч.  422. 

Ойкати,  саю,  вш,  одн.  в.  ойкнути 
ну,  неш,  ід.    Все   поле    ойкнуло  од  жаху. 

Ойбйкатн,  каю,  вш,  гл.  =  Ойкати 
Ойойкай  мов  той  жид  у  синагозі-  К.  Дз.  75. 

Ок,  пред.—Ік.  Мил.  180.  Коли  ж  вас, 
моя  матінко,  в  гості  дожидать!  Чи  вас  ок 
Різдву,  чи  вас  ок  Великодню,  чи  вас  ок 

святій  неділониі.  Мил.  196.  Прибудь,  при- 
будь, мій  батенько,  тепер  ок  мені.  Мил. 

112. 

Окадькуватвй,  а,  е.  Коренастый,  плот- 
но» сложенный.  Він  чоловік  окадькуватпй 

собі:  не  високий  і  не  низький,  не  тонень- 
кий і  не  товстий,  а  так  собі  кріпкий. 

Новомоск.  у. 
Оказатнся.  См.  Оковуватися. 

Оказія,  8ІІ,  ж.  1)  Случай,  особый  слу- 
чай; происшествіе;  необычайное  собьітіе, 

несчастное  происшествіе.  Що  за  оказія? — 
мов  не  то  село  стало.  Грин.  І.  290.  Хиба 
оказія  яка,  то  купе  горівки,  а  то  й  не 
кижи.  Каменец,  у.  Справедливе  небо  не 
синє,  а  червоне;  як  коли,  до  воно  росчи- 
няєтьсм,  тільки  на  яку  небудь  оказію:  на 
войну  або  на  иомірок,  або  на  юлод.  Чуб. 
І.  2.  Лава  тріщить — на  оказію  в  хаті. 
Грин.  І.  255.  2)  Сь  нзмін.  удар.:  Оказія. 
У  Мкр.  употребл.  въ  знач.:   предвіщаніе. 

По  поводу  сороки,  предвещавшей  вдові 
гостей-сватоігь,  говорится,  что  она  Оказію 
на  господі  про  талан  свій  має-  Мкр.  Н. 

15.  3)  Съ  тімь  же  удар.,  что  я  2.  Сі- 
нерное  сіявіе  (какъ  предвещающее  не- 

обычайное собьггіеУ)  Мнж.  148,  187. 
Окавуватвся,  вуюся,  ашея,  сов.  в. 

оказатнся,  жуся,  ягешся,  м.  Отзываться, 
отозваться,  объявиться,  показаться.  Я  до 
ньою:  хто  там?  Окажись — хто!—  Не  обзи- 

вається. Мнрг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Окаїстяй,  а,  є.  Сь  білими  пятнами 

вокругъ  глазъ.  Вх.  Лем.  443. 
Окайка,  ки,  ж.  Білая  оіща  съ  чер- 

ными пятнами  "вокругъ  глазъ.  Вх.  Уг.  255. 
Окаляоон,  нар.  Вокругъ,  окольвымъ 

путемъ.  Тепер  і  Бої  ходить  окалясом,  а 
колись  ходив  по  землі.  Борз.  у. 

Окинь,-  ни,  м.  Большеглазый,  пуче- 
глазый. Канев.  у. 

Окалини,  пин,  ж.  мн.  То,  что  течетъ 
со  свічи. 

Окаруватн,  рую,  вш,  гл.  См.  Еару- 
ватм.  Навчи,  навчи,  бідная  вдово,  да  сво- 
йою  сина!  Як  не  будеш  научати,  будем 
кару  вати:  окаруєм  руки  й  ноги  і  щпйї 
брови,  июб  не  ходив  до  дівчини  молодої. 
Мет.  241. 

Окаряч.  нар.  Разставя  ноги.  А.  пані 
ходе  по  базарю  окаряч.  Лебед.  у. 

Окатий,  а,  е.  Большеглазый.  Констан- 
ти ногр.  у. 

Окахтнот,  та,  м.  Акаевстъ.  Найму  за 
вас  окахтист  Брацькій  Богородиці.  Левнц. 

Поь.  80. 
Овація,  ції.  ж.  Акація.  Понасажувано... 

окацій.  О.   1862.  IV.  70. 

Окацубн/тн,  ну,  неш,  іл.  Окоченіть, 
замерзнуть.  Борз.  у. 

0  паювання,  ня,  с.  Иамокъ  связыва- 

ющій  два  куска  дерева.  "Мнж.  187. Окаянний,  а,  е.  Окаянный.  Щоб  те- 
бе окаянною  земля  не  приняла.  К.  ЧР.  379. 
Окайиець,  нця,  м.  Окаянный  человікь. 

Ум.  Окаянчик.  Майданчики  •  окаянчики,  не 
вмієте  хліба  з  поля  їсти.  Мет.  466. 

Окаянннця,  ці,  ж.  Окаянная.  Насу- 
проти сих  окаянниць  квартал  був  цілий 

волоцюг.  Котл.  Ен. 

Океан,  ну,  м.  Океані».  Океан  коли- 
шетмя  ревучий.  К.  МБ.  II.  124. 

Окид,  ду,  .п.  Оставшееся  на  убранной 
ниві  колосья.  Окид  на  птицю,  нехай  і 
вона  пожив.гяється.  Харьк  г.       + 

Окидати,  даю,  вш,  сов.  в.  окинути, 
ну,    неш,    гл    Окидывать,    окинуть.    Сам 



Окндь — Ото. 

(1 

Турн  стоїть  ні  в    сих,  ні   в    тих,    скрізь 
ярим  оком  окидае.  Котл.  Ен. 

Овндь,  ді,  ж.  Легкій  весенній  снігь 
(поел*  того,  вакъ  зимній  уже  растаялъ). 
Міусск.  окр. 

Окинути.  См.  Овядатн  ( 
Овнпатн,  піго,  вш,  сов.  в.  овипітн, 

щоб,  пйш.  и.  =  Обвивати,  обкипіти. 

У  козака  сери/,  умліває,  а  в  дівчини  кров'ю 
окипае.  Чуб.  V.  154.  Окипіло  серце  юря- 

чою кров'ю.  Грвн.  III.  329. 
Оків,  овову,  .«.  =  Вакарва.  Шух.  І.  г86. 
Овіл,  оводу,  лі.  Окрестность,  окруж- 

ность. На  увесь  окіл  є  один  чинбарь.  О.  1862. 
І.  53.  На  ввесь  окіл  хукав.  Греб.  361. 

Окільце,  ця,  с  1)  Ум.  оть  около. 
2)  Кольцо.  Ми  ж  були  коровайнички,  ми 
вміли  коровай  пекти:  около  —  окільиями, 
в  середині — червінцями.  Чуб.  IV.  231. 

Окіп,  овбпу,  м.  1)  Окопъ,  валъ  со 
рвомъ.  Окіп  (круг  току)  розвалила  на  де- 

сять локіт.  Драг.  58.  На  дмині  при  око- 
пі дівчина  гуляє-  Чуб.  V.  2)  Жидівський 

омія.  еврейское  кладбище.  Житом,  у. 
(кіст,  окосту,  м.  Лопатка  (у  людей 

н  животныгь),  Константнногр.  у.  Окорокь. 
Х&рьк-  г.  Свинячі  окости.  Мир.  ХРВ.  68. 

Овіяв,  ну,  .и.=Океан.  Кит -риба  в 
окіянг.  Чуб.  І.  125.  Буйні  вітри!  возьміть 
ви  цю  хмару  на  свої  тонкі  крила,  занесіть 
ви  її  за  окіян-море.  Чуб.  1.  29. 

Овладатв,  даю,  вш,  и  =Обкдадатв 
Труну  дорогими  сукнами  окладали.  Маке. 
2)  Вить.  Ви.юмав  сі.  витесав  бучок  відзні- 
ковий.  як  прийшов  до  хати  дяка  оклада- 
ти.  Чуб.  V.  675.  Ребра  києм  окладати 

К.  ЦН.'  І.  173. Овладниа,  ни,  ж.  1)  =  Ощепина. 
Волч.  у.  2)  Обложка  книги.  Ум.  Окладника. 

Окладьа.  ви,  ж.=Овдадина.  О.  1861. 
XI.   ПО. 

Овладкуватий,  а.  е.  Плотный.  Оклад- 
куватий  віл.  Хорол.  у. 

Окладввв,  ва,  *.=Раст.  Буркун.  Вх. 
Пч.  І.  П 

Оклеіна,  ж.  Брусья,  надеваемые  на 
копили  в  саняхъ  и  соединяющіе    полозь». 

Овлепанець,  нця,  .«—Околот  І.Вх. 
Зн.  43. 

Овлепати,  паю,  вш,  м.=Овол отити  1. 
Желех. 

Овлепов,  пва,  .ч.=Овлепанець.  Вх. 
Зн.  43. 

Оклецьвуватвй,  а,  е.  Толстый  и  низкій. 
Овлецьов,  цька,  ж.  І^Обрубокь.  2)  Не- 

уклюже*.'  толстое  дитя. 

Облягати,  гію,  вш,  оклигнути,  яу, 
наш,  м.  Выздороветь,  поздоровіть.  Лу- бен, у. 

Окликати,  кав,  ев,  сов.  в.  оклик- 
нути, ну\  наш,  ід.  Оглашать,  огласить, 

провозглашать,  провозгласить. 
О  вливатися,  каюся,  ввей,  сов.  в. 

овлввнутнея,  нусл.  иевея,  14.=0»ива- 
твея,  озватися.  Не  расходилась  та  пісня 
по  світу,  не  окликалась  луною  въ  лузі.  Мир. 
ХРВ.  19.  А  тут  до  служби  задзвонили, 

так  я  ок-'.пкнився  уп'ять:  ,  Хрестіться 
разом  всі  за  мною!"  Алв.  26.  Козак  в  лу- 

зі окликнувся.  Котл.  НП. 
Овлннлюватн,  цюю.  ев,  и.  Колыш- 

ковъ,  клиньевъ  набить  въ  стіну,  передъ 

обмазкой.  Мелася  обмазувала  ха-пу,  а  я  И 
оклинцював  хоч  помалу.  Г.  Барв.  414. 

Оклниен,  окличних,  а,  е.  Известный. 

А  буе  старшиною  Гринько  Коломниченко — 
по  всьому  війську  барзе  окличен.  АД.  I.  177. 

Окличний,  ка,  м.  Глашатай.  Скрізь 

по  віщовому  місту  почали  гукати  оклични- 
ки:  У  раду!  у  радуК  К.  ЧР.  268. 

Оилій,  лія,  м.  и  овлія,  дії,  ж.  Ры- 
ба: Акріаз  Іисіаав.  Вх.  Пч.  П.  18. 
Овлонвтн.  См.  Оклонятн. 

Оклояйти,  нив,  вш,  сов  в.  овдонн- 
тн,  ню,  ниш,  и.  Осінять,  осінить.  Ті  ж 

іх  тричі  оклонивши  вкупі  образами,  об- 
ливалися обоє  гіркими  сльозами.  Мкр.  Н.  25. 

Оклунок,  нха,  л  — Елунов.  Держи 
свій  оклунок....  От  носи  1 1  Кв.  II.  23.  Ум. 

Омуночон.  Деяку  шуспи  .іну  свою  зв'язамі в  оклуночок.  Г.  Барв.  238. 

Овллннути,  н^,  неш,  іл.=Оклякну- 
ти.  Він  оклякнув  на  ноги,  а  вони  тягнуть 
таю*  його.  Александров,  у. 

Ово,  бва,  с  (мн.  бчі).  1)  Глаяъ.  Сама 
робить,  а  око  біжить  до  дитинки.  МВ. 
І.  98.  Біжить  він,  куди  очі  стоять.  Грин. 
Ц.  284.  Тоді  я  тебе  забуду,  як  очі  заплю- 

щу. Мет.  62.  Очі-на-очі  =-•  Віч-на-віч.  Ном. №  7424.  На  би.  На  вндъ,  на  взглядъ. 
На  все  око.  Во  всі  глаза.  Галя  на  все  око 
дивиться,  як  хлоггець  пручається.  Св.  Л.  204. 
В  оці  бути.  Быть  на  глазахъ,  на  ввду. 
Тобі  добре:  ти  у  боці,  а  я  що  раз  ув  оці, 
то  мені  й  докоряє,  як  що  не  так.  Волч.  у. 
Очі  довбти  чия.  Укорять  за  что.  Тітка 
іїуло  усе  мені  очі  паничем  довбе.  О-  1862. 
VII.  42.  І  очу  не  явить.  И  глазь  не  нова- 
зываетъ.  Кролев  у.  І  в  вічі  не  бачити  н  вь 
глаза  не  ведіть,  совершенно  не  видіть, 
не  вміть.  Така  велика  засуха  у  нашому 
селі,  що  не  доведи,  Боже.  Ми  вже  і  в   ві- 
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чі  води  не  бачимо.  Чуб.  II.  47.  Межи  •  очі. 
Въ  глаза.  Межи  очі  плюнув  йому.  Межи 
очі  вилив  йому  хорілху-  Константиногр.  у. 

Геть  з  перед  очей!  Прочь  съ  глаэъ;  Кон- 
стантиногр. у.  В  очу.  Въ  глахъ.  Дивись  у 

воду,  поки  в  очу  тобі  стане  недобре.  Від 
сонця  так  тобі  пожовтіє  в  очу.  Борз,  у- 
Свічок,  евічок  наставили!  Мигтить  ув  очу, 
мов  промінне.  Г.  Барв.  253.  А  ні  на  сч. 
Видіть  не  могу»  ненавижу.  Перше  я  його 
любила,  а  тепер  а  ні  на  очі  Подольск,  г. 
Злий,  лнхиа  биом  дивитися.  Сердвтьея,  быть 
злымъ  на  кого.  Батько  все  таки  ,  на  його 

злим  оком  дивиться.  Чуб.  II.  198.  Оком  не 

стинати.  Не  смыкать  глазъ.  Треба  пози- 
чати в  сірки,  очей,  (дыдно  вь  глаза  гля- 
діть- Морба  з  очима.  Сильный  морозь.  Із 

очей  сталось.  Сглазили.  Г.  Барв.  222. 
Світле  оно.  Чистая  совість.  Нон.  №  6724. 

Багацько  дечою  бракує  нам,  та  світле  око- 
Г.  Барв.  439.  2)  Петля,  глазокь.  У  режі 

малі  вічка,  а  у  пров'язі  очі  великі.  Ном. 
3)  Отверстіе  въ  порплиці,  въ  которое  вхо- 

дить верхній  конецъ  веретена  шестерни. 

Мик.  481.  4)  При  исчислевіи,  послі  наз- 
ваній десятковь:  одинь.  Двадцять  з  оком= 

21.  5)  Міра  віса:  3  фунта.  Чуб.  VI.  404. 
Лучче  око  золота,  ніж  камінь  олива.  Ном. 
X  7287.  б)  Міра  жидкости.  Купив  за  тії 
гроші  итона,  вік  зо  два  горілки.  Драг.  64. 
7)  Волбве  бко.  Раст.  Рпуіешпа  огЬісиїаге. 

Лв.  100.  8.  Гусяче  6«о.  Родъ  узора  въ  вы- 
шивкі  на  сорочкі.  КС.  1893.  V.  278. 

9)  мн.  Гадячі  очі.  Раст.  Муовоііз  аерезі- 
гів.  Л.  100.  Жабині  очі.  Муозоіів  іпіег- 
течііа  Лв.  100.  Ум.  Счмб,  оченьно,  бчечко. 
Гляньте  хоть  одним  очечком!  Мил.  185. 

Окованупоя,  н^ся,  нёшся,  ід.  Пос- 
кользнуться. О.  1861.  X.  35. 

Окбвн,  окбв,  ж.  мн.  Оковы.  Шевч. 

Оковйрняй,  а,  є.  Пріятвьій  на  видь, 
аккуратно  сділанньїй.  Маж.  187. 

Оковита,  тої,  ж.  Оковита  горілка. 
Лучшій  сорть  водкй  Щиа  уііае).  ЗОЮР. 
І.  202.  Благослови  мені,  батьку,  оковитої 
напиться.  Маке.  Меду  да  оковитої  горілки 
попивати.  Мет. 

Оковнтка,  кн,  ж.— Оковита.  Уи.  Око- 
■мточна, 

Око  леса,  нар.  Кругомъ.  Мня.  187.  См. 
Околяса,  око  л  яго  л 

Околеція,  ції,  ж.  Сосіднія  части  села, 
окрестность.  Згоріла  хата  і  коло  неї  уся 

околеція — усі  хати.  Рк-  Левиц. 
Околиця,  ці.  ж.  1)  Околица,  окрест- 

ность.   Розійшлась    чутка    по  всій  окалині 

галилейській.  Єр.  Мр  І.  28.  Мене  все  село 

і  вся  околиця  зове  майстром^  над  майстра- 

ми. Чуб.  І.  154.  Полупанки  роз'ізжали 
геть  по  околиці  з  сурмачами.  Стор.  МПр- 

73.  2)  Окольппекь.  Вас.  156.  До  лиця  око- 

лиця. Ном.  Шапка  бирка',  зверху  дірка, 
шовком  шита,  буйним  вітром  підбита, 
а  околиці  давно  немає.  Мет.  377.  3)  Ого- 

роженное поле.  Л»беч.  4)  Сильно  удобрен- 

ный участовъ  зеилн^  представлявший  пе- 
реходь отъ  городя  къ  полю.  Козелец,  у. 

Уу.  Онбличка.  Держать  шапочки  за  око- 
лички. Чуб.  III.  279. 

Околйчнмк,  ка,  м-  Въ  цвркулі  илм 
инструмевті,  подобноиь  ему,  тоть  конецъ, 
которымъ  проводится  окружность.  Штх.  I. 
277. 

Околичній    и    околишній .     я ,     е. 

1)  Окрестный,  смежный,  сосі  дні  и.  Від- 
пусти їх  по  околичнії  хуторах.  Єв.  Мр. 

VI.  36.  Була  дуже  велика  відьма,  вона 

управляла  всіми  околишніми  відьмами. 
Чуб.  І.  200  То  були  люде  околишні,  свої, 
то   ми   їх  зараз   і  пізнали.    Новомоск.  у. 

2)  Наружный,  виішній.  Л  є  ж  таки  око- 
лишне  дерево  в  скляному  вуліку.  Лохв.  у. 

Околітн,  дію,  еш,  м.  Околіть.  А  і  к 
світу  мила  околіла.  Чуб.  V.  732. 

Околія,  дії,  ж\=Околнця  1.  Крижан 
був  такий,  що  вся  околія  його  лякалась. 
О.  1861.  X.  26.  Усю  околію  зібрать  та  й 
косить.  Ном.  14020. 

Около,  ла.  с.  Наружность,  внішность. 
Порається  коло  хати.  Роскрив  її,  оббив  з 
окола  і  з  середини.  Мир.  ХРВ.  293.  Стіни 

були  не  опоряжепі;  около  бум  оббите  до- 
щем. Левиц.  Пов.  177.  Два  хліви  мазати, 

а  окола  ще  скільки!  Константиногр.  у.  Ум. 
Оиільце. 

бколон,  нар.  Кругомъ,  по  сторонамъ, 
въ  стороні.  Коли  б  на  мене  місяць  світив, 
а  зорі  хоть  нехай  і  околом,  то  байдуже. 
Канев.  у. 

Околот,  ту,  м.  1)  Снопъ  солоны;  снопъ 
обмолоченный  не  развязаннымъ.  Грин.  ПІ. 
526.  О.  1862.  ІУ.  85.  £  у  тебе  околот 

на  току?  Рудч.  Ск.  1.  168.  Молотити  в 
онолбт.  Молотить  не  развязывая  снопа. 

2)  Семь- восемь  сноповъ  околоту  1,  связан1 
ныхъ  вмісті.  Вх.  Зн.  43.  Ум.  Оно- 
лстець. 

Околотити,  чу\  тнш,  гл.  1)  Обмоло- 
тить снопы  не  развязывал  вхъ.  2)  Около- 
тити хату.  Покрыть  крышу  околотом. 

Околотяця,  ці,  лс.=Околнця  1.    Во- 
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па...  па  всій  околотині  пероа  була  ткаля. 
ЗОЮР.  П.  42. 

Околотувати,  туи,  еж,  и.=кОк<мо*н- 
ти  1.  Шелех.  Вх.  Зв.  43. 

Околяса,  околйсои,  йор.  Кругоігь,  во- 
жругь,  вт.  обходь.  .Я  ту(?м  й  тебіг  околяса, 

далеко  було,  а  братуха  прямо  пішов.  Но- 
вомоск.  у.  Не  йшов  просто,  а  пішов  око- 

лясом до  дому.  Волч.  у.  Сн.  Оиолесв,    ону- 

Окоижкн^ть,  нар.  Въ  одне  мгновеніе, 
вігомь.  У  гор. 

Оконан  і  окоибн,  ва,  м .  =  Оконон. 
Рудч.  Ск.  І.  78.  Окомани  з  батогами.  Грвв. 
III-  634.  Перед  паном  окомоном  били  хлоп- 

ця макогоном.  Гол.  II.  196. 

Окоибнша,  ші,  ж.  Жена  оимижа.  У  на- 
шої окомонші  червона  спідниця.  О.  1862. 

II.  98. 

Окбва,  еж,  аг.  Икона.  Драг.  177.  Ко- 
ли окона  впаде...  з  стіни,  чекай  мерця  є 

хаті.  Грвв.  І.  255. 
Окбяитн,  ню,  наш,  м.  Дать  коня, 

ваг  ггБшаго  едълать  коввьшъ.  Въ  думі 
вдова,  вручая  козаку  коня,  говорить:  Де 
мою  сина  наюниш,  там  йою  охопиш, 
добрим  лицарем  настановиш;  нехай  він  по 
походах  піхотою  не  ходить.  Мет.  417. 

Оконби,  ва,  м.  Эковокъ,  управляющій 

зковоміей.  Побачив  Оксану  наш  пан  око- 
пом. МВ.  І 

Окононйчния,  а,  є.  Экономически, 

отвосящійся  кь  землевладельческому  хо- 
зяйству. 

Оковбвіа,  вгії,  аг.  Зкономія,  землевла- 
дъмьческое  хозяйство,  а  также  и  самыя 
хозяйствеввыя  постройки.  Левиц.  І.    108. 

Оконбнша,  ші,  аг.  Жена  эконома.  Ле- 
вин. І.  430. 

Оконце,  ца,  с.=Вівонце.  Мет.  8. 
Окопати,  ся.  Св.  Окопуватв.  ся. 
Окбпнсько,  ка,  в  окбпнще,  ща.  с.= 

Окіп  Жидівське  окопище,  окописько.  О-  1861. 
XI.  Сннд.  41. 

Окопуватв,  пую,  вш,  сов.  в.  окопа- 
тв,  паю,  еш,  м.=Обкопуватн,  обкопати. 

Обкопуватиса,  пуюся,  вшоя,  сов.  в. 

обкопатися,  паюся,  ешся,  и.— Обкопува- 
тися, обкопатися. 

Окоренятнся,  нюся,  няшея,  іл.  Уко- 
рениться, пустить  корнв.  Переносно:  креп- 

ко усесться.  О,  вже  сів,  окоренився!  Л  не 
пора  до  дому?  Константи  ногр.  у. 

Окоренок,  окорінок,  нка,  м.  Часть 
древеснаго  ствола  оть  корня  до  взтвей. 

Нов.  .V  7149.  Ми  відрубали  три    окорен- 

ки від  того  хворосту,  і  вони  прийшль  гь  як 

раз  до  пеньків  у  лісі.  Новоноск. 
Окори,  вгу,  м.  Продовольствіе.  провід 

авть.  Почали  жалтре,  консистиючи  в  го- 
родах і  селах,  беззаконні  окорми  і  напит- 

ки од  людей  вимагати.  К.  ЧР.  10. 

Овостуватвй,  а,  в  1)  Костистый;  съ 
широкими  костаив.  Нон.  №  13937.  Цей 
віл  худий,  але  окостуватий.  2)  Твердый 

кахъ  кость.  Окостувате  дерево — сокира  від- 

скакує. Вас.  146. 
Окостяк,  ка,  м.  Позвоночный  столбь. 

Окотитися,  чу"оа,  тншеа,  и.  О  кош- кахъ.  овпдгь,  воаахъ:  родить.  Чорна  вівця 

окотилась,  і  корова  отелилась.  Пп. 
Окошйтнся,  пг^ся,  шйшея.  и.  1)  Сді- 

лать  остановку,  стать  лагерень,  стать  ва 
стоянку,  поселиться.  Та  й  ми,  каже,  йшли 

(степом)  та  тут  окошилися;  зоставай- 
тесь і  ви  тут  з  нами,  будемо  жити.  КС. 

1882.  XII.  590.  2)-м  нону.  Отразиться 
на  вонь,  пасть  на  кого.  Коли  б  на  йому 
усе  зле  окошилось.  Харьк.  г.  Хто  виноват, 
а  на  мені  окошилось.  Нон.  Л£  4069. 

Окравкя,  кн,  ж.  1)  Кромка,  канна 
(суковвая).  Оторвавь  ее  оть  края  ткани, 
ею  женщины  обыкновенно  подпоясывают- 

ся, поэтому  оправка — часто  женскій  поясъ; 
въ  Александр,  у. — вязаный  женскій  поясъ. 
Картату  плахту  червоною  окравкою  під- 

перезали. ЗОЮР.  П.  290.  2)  Обрвзовъ.  Ун. 

Оиравочка.  Чуб.  III.  395. 
Окрадати,  даю,  вш,  и.=Обкрвдати. 
Окраєць,  идя,  м.  Горбушка  хліба. 

Ззів  окраєць  хліба.  Нон.  X  12217.  Ун. 

Окрайчик. 
Окрайка,  кн,  лс=Окравка.  КоІЬ.  І. 

37.  Ум    Окраечиа 

Окрайчик,  ка,  м.  Ун.  оть  окравць 
Окраса,  єн,  аг.  Украшеніе;  прикраса. 

Б  Кам'янці  хвала  Богу  устала,  окраса 
церкви  упала    Гол.  І.  31. 

Окрасити    Сн.  Окрашати. 
Окрашати.  шаю,  еш,  сов.  в.  окраси- 

ти, шу\  свш,  и.  Украшать,  украсить. 

А  чим  поле  окрашене:  чи  лугами,  чи  бере- 
гами? Нп. 

Окрашатися,  шаюся,  ешся,  гл.  Кра- 
соваться. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Ократйтнся,  чу"ся.  тішся,  и.  Огра- двться?  Ократилиля  со%,  кошом  стали. 
КС.   1882.  XII.  589.г 

Окренезнітн,  нію,  еш.  и.  Поздоро- 
віть, почувствовать  себя  здоровье,  саль- 

віє. Драг.  187. 
Окресянтн.  Сн.  Окреслятн. 
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Окреслити,  ллю,  «ш,  сов.  в.  окреслв- 
тя,  яю,  ллш,  м.  Очерчивать,  очертить. 

Окривання,  кя,  с  Покрьіваніе. 
Окрякатл,  ваю,  ви,  сов.  в.  окргітя 

врию,  еш,  и.  Покрывать,  покрыть.  Кіска- 
ми плечі  окрила.  Лукаш.  167.  Золота  грива 

коня  окрила.  Чуб.  III.  293.  Окриваючи  його 
юрячими  поцілунками.  Мир.  ХРВ.  354. 
Сміх,  регіт  окрив  усю  хату.  Мир.  ХРВ. 
810.  Пахощі  од  васильків  та  мняти  окри- 

вали всю  хату.  Мир.  ХРВ.  315. 
Окриватися,  вАюоя,  «лиш,  сов.  в. 

екрятяся,  криюся,  егаоя,  м.  Покрывать- 
ся,  покрыться.  Дніпр  льодом  окриється. 
Ясне  тбо  окрилося  темними  хмарами. 

Мвр.  Пов.  І.  132.  Блискучі  будинки,  сті- 
ни мальовані!  Як  ви  гарно  сияете,  окрив- 

шись димами.  К  Доев.  25.  Ранами  окрив- 
ся на  війні.  Славою  окриється  козак.  Е. 

ПС  66. 

О&ривдтеатв,  джаю,  еш,  сов.  в.  окрив- 
дити джу,  дяш,  и.  Обижать,  обидеть. 

Я  ій  дав  усі  гроші,  а  вона  мені  не  дала 
усього  хліба,  за  гцо  ж  вона  мене  окриоджае? 
НВодын.  у. 

Оврявітв,  вів>,  еш,  м.  Сделаться  хро- 
нынъ.  Вх.  Зв.  43. 

Окряк,  кв.  м.  Крнвъ.  Зараз  окрик 

учинив. 
Окривати,  каю,  еш,  и.  Провозглашать. 

Черевань  усе  окрикував  Сомка  гетьманом. 
К.  ЧР.  341.  Св.  Окликати,  ого  лошати. 

Окрилатіти,  тій),  еш,  гл.  Окрылиться. 
Окрити,  ся.  Си.  Оврнватв,  ся. 
Оврівавнтв,  влю,  виш,  гл.  Окровавить. 

Окрім,  нар.  Кроні,  исключая.  Не  ма- 
ємо царя  іного,  окрім  кесаря  їдною-  Чуб. 

III.  21.  Инчого,  окрім  тебе,  любити  не 

буду.  Чуб.  V.  388. 
Окріпни*,  в,  е.  Отдельный,  особый. 

Окрінлість,  ности,  ж.  Отдельность. 

Окрінно.  нар.  Отдельно,  особо. 

Окріп,  ропу,  м.  І)  Кипятокъ.  Варе- 
ники, мученики,  в  окропі  кипіли,  велику 

муку  терпіли.'  Нон.  №  12350.  2)  Раст. 
Укроїть 

Окрін'я,  и  я,  с  --Окріп,  2.  На  Про- 
кіп'я  (УП,  8)  рвуть  окріпя.  ХС.  І.  77. 

ОхріЯти,  ян>,  еш,  гл.  Выздороветь; 
поздоровіть.  Вх.  Зн.  43. 

Окрбя,  млр,=Окріи. 
Окремо,  мор.  1)  Отдельно.  Вони  си- 

дять за  столиком  окреме.  Грив.  ІП.  536. 

Не  буду  з  ним  іти,  буду  собі  окроме  дер- 
жатись. Кв.  II.  300.    2)=Крім.   Ніде  не 

вреде  лит  гарно,  окроме  на  гйлиниіС  чот- 
ноземлі.  Воля.  у. 

Овроэпшний,  »,  в.  =5*  Окоілпяжи.  Від- 
ложша...  в  окромішню  торбинку.  Г.  Барв. 156. 

Окрояшшо,  кар.=Єкріяло. 
Олрбжняй.  в,  є  — Овріянвй.  Доріжку 

знаю  я  окромну.  Ком.  Ев.  V.  44. 
Окропити.  См.  Окропляти 

Окропляти,  ллю,  еш,  сов.  в.  ежрв- 
интк,  ллю,  ллш,  м.  Окроплять,  окропить. 
Холодної  води  знайди,  рани  мої  постреляні 
да  порубані  окропи,  охолоди.  Мавс. 

Округ,  нар.  Вокругь,  вругонь.  К  ЧР. 
5.  Обійде  округ  хати.  Чуб.  І.  58. 

Окрутя,  ги,  ж.  Райовь,  округь,  окрест- 
ность.  Йою  земля  у  нашій  окрузі.  Харьк.  у. 

Овругй,  нар.  =  Округ.  Позирнувши 
Ісус  округи,  рече.  Єв.  Мр.  X.  28. 

Округляй,  в,  е.  Круглый,  шарообраз- 
ный. В  тій  світлиці  округлий  столик. 

АД.  І.  43. 
Округлити.  Си.  Округляти. 

Округлість,  лостя,  ж  Круглота,  ша- 
ровидность. 

Округло,  нар.  Кругло,  шарообразно. 
ОкруглЯнка  кя,  ж.  Порода  круглых» 

елввъ.  Вх.  Уг.  255. 

Округлите,  ллю,  еш,  сов.  в.  округ- 
ляти, ля»  лиш,  гл.  Округлять,  округлять. 

Округ  тя.  жало,  еш,  сов.  в.  окружи- 
те, ясу,  аслш,  м.  Окружать,  окружить. 

Фригійців  окружить.  Котд.  Ев. 
Окружкв,  нар.=Округв. 
Окружлятв,  літ,  еш,  и.  Обойти  кру- 

гонь, еділать  кругь.  Замість  гцоб  іти 
напрямець,  він  окружляв  до  мене  геть  по 
за  вгородами.  Нововоск.  у. 

Окружність,  ностн,  ж.— Округа.  Во- 
дили вже  їх  (дівчат)  там,  водили, — пере- 

водили зо  всеі  окружности:  не  доберуть. 

Рудч.  Ск.  І.  81. 
Окрутасож,  мар.=Викрутасоя. 
Окрутйтн,  ся.  Сн.  Овручу ватв,  ся. 
Окрутнутн,  ся   Сн.  Окручуватн,  ся. 

Окручуватв,  чую,  еш,  сов.  в.  скру- 
тити, чу,  тяш,  одн.  в.  оврутнутн,  ну, 

нош,  и.=Обкручуватв,  обкрутити,  об- 

крутнути. 
Окручувятлся,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

окрутятлоя,  чУся.  тишся,  одн.  в.  окрут- 
нутноя,  ?Уся,  нешся,  м.=Обвручуватв- 
СЛ,  обкрутвтвся,  обкрутнутися.  Окрут- 
нувся  двічи,  тричи.  Маркев.  71. 

Окрушка,  ял,  ж.— хліба,  Обь-вдокь; 
лоитикъ,  кусочекъ  хліба.  Рк.  Леввц. 
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Оксамит,  ту,  м.  1)  Бархатъ.  Чорним 

оксамитом  руки  вкрила.  Чуб.  V.  781.  У 

золоті,  в  оксамиті  мов  та  квіточка  укри- 
та, росла  я,  росла.  Шевч.  2)  Рает.  Аяиі- 

Іеяіа  тиіиагів  Ь.  ЗЮЗО.  I.  112.  3>— ш- 
тоем*.  Раст.  ТЬаІіаігига  вігісішп  Ашіхг. 
ЗЮЗО   1.  138. 

Океажвтка,  кв,  ж.  Бархатка.  Чорна 
■оксамитка.  О.  1861.  XI.  28. 

Оксамитний,  а,  е.  Бархатный.  ЗОЮР. 
I.  78.  В  червоних  штанях  оксамитних. 
Шевч. 

Оксамитовий,  и,  е=Оксаквтавй.  Ле- 
ши. Поя  97.  Оксамитові  окупами.  Шевч. 

В  оксамитовій  траві.  Щог.  В.  104. 
Окседвнтуватн.  тую,  еш,  гл.  Вторить. 

Туди  ж  за  дяком  і  піддячим  окселентув. 
Кв. 

Ок^блитися.  См.  Овуолюватнся. 
Окублюватнся,  дююся,  вшей,  сов.  в. 

оку  б  литися,  блюся,  бишся,  и.=Спввать, 
свить  гніздо.  Виробляють  жиди,  де  тіль- 

ки окублятъся.  О.   1862.  1.  74. 

Окупати,  окую,  вві,  и!=Обвунатя. 
Окує  воза,  то  на  чудо.  Чуб.  І.   154. 

Окукббнтн,  блю,  биш,  іл.  Привести 
гь  хорошій  видъ,  устроить.  Мій  батько 
ту  хату  був  окукобив.  Г.  Барв.  53.  Двір 
так  окукобив,  мов  кубелечко.  Г.  Барв.  194. 

Окукобнтясл,  блюся,  бишся,  іл. 
1)  Свить  гніздо.  2)  Устроиться,  устроить 

хозяйство.  Так  окукобилась,  мов  та  юр- 
лычка.  Нои.  .V  10102. 

Окульбачжтн,  чу,  чиш,  ы.  Осідлать. 
Окуляри,  ріп,  м.  мн.  1)  Очки.  Мнж.  4. 

На  очі  вставлю  окуляры  Коті.  Ев.  И.  15. 
Шкапа  твоя  трохи,  чоловіче,  не  добачає 

дак  купы  їй  окуляри.  Кв.  I.  140. — втерти. 
Провести,  надуть.  2)  Синяки  подъ  глаза- 
ив  отъ  побоень,  фонари.  Так  побили  мене, 
що  я  три  тижні  носив  оттакі  окуляри. 

Окудвсои.  нар.  Обходя,  уклоняясь. 
Пішов  наш  Савка  вихилясом  (у  танець) 
против  Тетяни  аж  тремтить;  вона  від 
нъою  окулясом.  Алв.  32.  См.  Околяса. 

Окунь,  ви,  м.  Рыба  окунь.  Окунів 

ловити — Нунггв.  Хто  слухає,  а  хто  оку- 
нів ловить.  Кв.  II.  181.  Ум.  Окунець. 

Окув,  ви,  м.  Выкупъ,  выкунныя  день- 
ги. Полонян  без  окупу  й  тиранства  у  рід- 
ний край  до  роду  відпускати.  К.  Бай.  83. 

Окупіте,  вию,  вш,  сов.  в.  окупити, 
плю,  пиш.  и.  Выкупать,  выкупить. 

Окупатися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  оку- 
питися,  плюси,  пишея,  и.  Выкупаться, 
выкупиться,  откупаться,  откупиться. 

Окупити,  ся.  См.  Окупати,  ос 
Окупннй,  а,  е.  Выкупной. 

Окур,  ра,  м.  1)  Охур.  Оку рв вате. 
У  вирпичннковь,  горшечвивоиь:  первона- 

чальный легкій  огонь,  при  котороить  обвл- 
гаемое  окуривается  дымогь.  Вис  180. 

2)  Окур.  вурево,  воторыиъ  подкуривают* 
пчелъ.  Шух.  І.  Ш. 

Овурвтв,  рю,  риш,  и :.=0бкурнтв. 
Окутати,  таю,  ев,  и.=0бвутам. 
Окута,  окую,  4т.  и.=0бкувата.  Са- 
мим шовком  вишивала,  золотом  окула.  Шевч. 

Окутай,  а,  е.  Окованный.  І  вам  слава, 

сині  юри,  кригою  окуті.  Шевч. 
Овучвта,  ту,  чнш,  гл.  Окружить  во- 

дышкрнв  гніздо  для  поинки  птицы.  Ра- 

дом, у. 
Окучка,  кв,  ж.  У  охотник  о  вь;  огоро- 
жа взъ  прутьевъ  около  утинаго  гнізда, 

(для  повмки  птицы).  Родом,  у. 
Оладка,  кв,  ж.  Оладья. 

Оладок,  два,  «.—Оладка.  Ном.  №  7932. 
Олгатн,  олжу,  жеях,  ы.  Лгать.  Встре- 

чено въ  народа,  думі:  А  будемо  ми,  бра- 
ти, перед  отцем,  перед  маткою  олгати, 

так  буде  нас  Господь  милосердний  і  види- 
мо й  невидимо  карати.  АД.  І.   119. 

Ом!  меж.  Ахъ,  охъ!  Оле  ж,  скільки 

там  товклося  за  столами  писарів.'  Котл. 
Ода.  (О.  1861.  І.  253). 

Оледашдтв,  шдю,  вві,  м.  Облінвться, 

нравственно  опуститься. 
Оледкця,  ці,  ж.—  Ожеледь.  Желех. 
Олейкарь,  рй,  м.  Дегтярнигь.  Малярі, 

або  олейкарі,  привозять  дехоть,  у  них  ку- 
пують люде.  МУЕ.  III.  46. 

Олейник.  кв,  м.  Стекольщигь.  Шух. 
І.  33.  Си.  Олійввв. 

Олениць,  ний,  м.  1)  Ум.  отъ  олень. 
Зілля  спасає  сини  оленець.  АД  І.  83.  2= 
Олено*.  Вх.  Лч.  І.  6. 

Оленина,  вш,  ж.  Мясо  оленье.  Желех. 

Олениця,  ці,  ж.  Самка  оленя.  Черной. 
Вх.  ІІч.  II.  6. 

Оденка,  кв,  ж.  Родъ  жука:  бронзовка 
золотистая.  Золотою  оленкою  пустив  тебе 
Іосподь  на  сонечко.  Г.  Барв.  354. 

Оленок,  нка,  м.  Насік.=Тур  2.  Вх. 
Пч.   І.  6. 

Олень,  ня,  .«.  Олень.  Олень  переплив 
на  берег.  Рудч.  Ск.  II.   160.  Ум    Оленець. 

Одевй,  вйтв,  с.  Дътенышъ  -  олень. 
Желех. 

Олжа,  ясі,  ж.  Ложь.  К.  Бай.  39. 
Олжйвий,  а,  е.  Лживый.  К.  Бай.  150. 
Олива,  ви,  ж.    1)  Дерево:  маслина.  / 
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обіймалася  з  виноіроном  олива.  К.  МХ.  31. 

2)  Деревянное  масло.  Зеленою  оливЪю  очень- 
ки залито.  Мет.  103.  Ум.  Оливка. 

Олнвець,  вца,  м.  Карандашъ.  Нари- 
сував я  оливцем  стяту  щозацъку  чубату 

голову.  К.  ХЛ.  38. 

Оливке,  кя,  ж.  1)  Ум.  огь  олива- 
2)  Родъ  яблоть. 

Олканий,  я,  е.  1)  Олнввый,  относя - 
щійся  къ  деревянному  маслу.  2)  Мас- 
личный. 

бляво,  ва,  е.  1)  Олово.  2)  Карандашъ. 
Для  себе,  братики,  спишу,  ще  раз  те  оливо 
ттрачу.  Шевч.  2)  Мурава,  глазурь,  еще 
не  застывшая  (для  глиняной  посуды). 

Шух.  I.  262. 

Олнв'яннй,  а,  е.  Оловяный.  От  кля- 

тий дмухнув — стала  гора  олив'яна.  Рудч. Св,  II.  73. 

Олив'янва,  кя,  ж.  Бабка,  налитая 
оловомъ. 

Олій,  олію,  л.  1)  Растительное  масло. 

2)  Постное  масло,  преимущественно  ко- 
нопляное. Чуб.  VII.  439.  Ум.  Олійок. 

Олійний,  а,  е-  1)  Масляный  (о  растя- 
тельномъ  маслі).  Намальований  олійними 

фарбами.  Левнц.  І.  134.  2)  Маслянистый 
(о  растНтельномь  маслі).  Свиріпа  дуже 
олійна.  Лебед.  у.  Насіння  з  соняшника 
олійне.  Болч.  у. 

Олійнях,  ка,  м.  1)  Приготовлявшій  йди 

продающій  растительное  масло-  2)  Птица 
иволга.  Вх.  Пч.  П.  13. 

Олійниківна,  нЯ,  ж.  Дочь  олійника. 

Олійниця,  ці,  ж.  1)  Маслобойня.  На- 
званій частей:  закопанный  въ  землю  стовп 

(столбъ),  противъ  него  на  извістномь  раз- 
СТОЯНІИ  большой  деревянный  гвинт  (винтъ)— 
оба  вкопаны  въ  землю  и  для  большей 

устойчивости  вміють  на  нвжнвхъ  кон- 

кахъ  перехрестя;  ґвинт  и  стовп  поддержи- 
ваютъ  горизонтально  лежащее  между  нпми 

тяжелое  бревно— стрілу,  вміющую  ближе 
къ  бревну  вертикально  т^рчащій  отъ  вея 
внизъ  товнач,  а  подъ  нимъ  находится 

ступа;  дввженіемь  стріли  вверхъ  и  внизъ 
товкач  толчетъ  въ  ступі  положенный  туда 
поджаренный  сімена,  выжиная  изъ  нвхъ 

масло.  Еватериносл.  у.  Залюбовск.  Слож- 
ніе  олійниця  у  гуцуловъ:  въ  деревянной 

тяжелой  подставкі  два  стоила,  внизу  сое- 
динены толстой  доской,  называемой  коло- 

да, въ  углублении  которой  лежить  шер- 
стяной кал,  въ  которомъ  находятся  сі- 

мена, выше,  параллельно  колоді— стріли  съ 
заяцеи   (=товкачеи);    сверху    надь   всімь 

этимъ  на  столбахъ  перекладина — правило, 
съ  обоихъ  концевъ  которой  на  скраклях  и 

скракнииах  висять  тарани — деревянные  мо- 
лотки; тахъ  какъ  стріла  концами  своими 

движется  въ  столбахъ,  то  подбивая  то  съ 

одной  стороны,  то  съ  другой  клини,  можно 

стрілу  то  опускать,  то  поднимать  и  застав- 
лять ааяць  выжимать  масло  въ  колоді,  изъ 

угдубленія  которой  оно  сквозь  отверстіе — 
цівку  капаетъ  въ  подставленную  внизу 

миску.  Шух.  I.  163.  У  його  в  дворі — як  у 
віночку;  ув  олійниці -гцо  в  ингйог  баби  у 
хаті  не  так  чисто.  Ном.  №  14010.  2)  Жен- 

щина приготовляющая  или  продающая 
растительное  масло.  Ум.  Олійничка. 

Олійнячеяко,  ка,  м.  Сынъ  олійника. 
Олійничка,  в»,  ж.  1)  Ум.  отъ  олій- 

ниця. 2)  Жена  олійника. 

Олійня,  ні,  ж.-=Олійниця  1. 
Олійок,  ку,  м.  Ум.  отъ  олій. 

Оліяь,  ня,  .к.=Олень.  Олінь  л&ний, 
бііун  бистрий,  а  людей  боиться.  Гол.  І.  376. 
Ум.  Олінець. 

Оліпйти,  плЯ),  пяш,  ?і.=Обліпити. 
Вх.  Лем.  443. 

Олія,  олії,  ж.  Постное  масло.  Олію  бити. 
Приготовлять  постное  масло.  Олію  вибити 
кону.  Побить  кого.  Я  йому  олію  вибив. 
Харьв.  Давити  олію.  Игра,  тоже,  что  и 
тісна  баба  (см.).  КС.  1887.  VI.  480. 

Оліярня,  ні,  ж.  =  Олійниця.  Вх. 
Лем.  443. 

Олтарь,  ря,  *.=Вівтрь.  Діп  живе  з 
олтаря,  а-  писарь  з  каламаря.  Ном.  №  212. 

Ол  упити,  плю,  пяш,  и.— Облудятн. 
Вх.  Уг.,255. 

Олці,  цій,  м.  мн.  Виісто:  вовки.  Упо- 
треблено въ  думі  (какъ  подражаніе  ц  -сла- 

вянскому): Олці-сірохманці  з  великих  сте- 
пів набігали.  АД.  І.  132. 

Ольжик,  ка,  м.  Раст.  Біапіпик  аеііо- 
іс1е8.,Лв.  98.  См.  Линок. 

Ольха,  хн,  яс.=Вільха. 
Олыпйна,  ня,  ае— Вільшина.  Дівчи- 
на з  ольшини  виходить.  Чуб    V.  347. 
Онаакатя,  каю,  вш,  гл.  Обмазать.  Вх. 

Лем.,  443. 
Омаль,  нар.  Обмаль. 
Онанятя,  жлю,  миш,  гл.  Очаровать, 

обворожить.  Окаянний  пройдисвіт  так 
усіх  омамив,  так  по  душі  були  темному 
людові  тії  лукавії  ухватки.  К.    ЧР     268. 

Оман,  ну,  м.  Раст.  а)  Іпиіа  Неіепіит.  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  125.  б)  УегЬавсит  шепіт.  Ь. 

ЗЮЗО.  І.  140. 
Омана,  ня,  ж.  1)  Обмань  зрівіл,  ми- 
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режь,  прнзракъ.  2)  Заблужденіе.  Журба 
світну  сьою  і  омана  брацтва  входять  і  иу- 
ишть  слово.  Єв.  Мр.  IV.  19.  Не  кидайтесь 
ви  на  ту  оману  игродянську,  котора  вже 
тисячу  років  кози  в  зо.юті  вам  показує- 
К.  (0.  1861.  II.  229).  3)  Обмань,  заблуж- 
деніе.  4)  Раст.  Уегоазсит  підліт.  Мил. 
35.  См.  Оман  2. 

Оманбць.  нця.  .«.=Мянівець  Яром, 

яром  за  товаром, — оманиями  за  вівцями. 
Гол.  III.  79. 

Оиянйти.  См.  Оианюватн. 

Оманний,  а,  е.  Обольстительный;  об- 
манчивый. Оманна  просторік  святиня. 

К.  МБ.  ІГ  118. 

Оманюватн.  нюю,  вш,  сов.  в.  оманя- 
тн, ию,  нмш,  и.  1)  Обманывать,  обма- 

нуть, надуть.  2)  Обольщать,  обольстить, 
очаровать. 

Омаста.  тм,  ж.  Жирная  приправа  кь 

кушанью.  Сіль  —  омаста,  масло  —  окраса. 
Ном.  X  12378. 

Омах,  ху,  м.  Вспышка  пламени,  ог- 
ненный язьпгь-  Багаття  з  нори  вихвачу- 

валось омахами.  Полт.  у. 

Онаць,  бмацькн,  нар.  Ощупью.  Омані 
найшов  двері  хатні. 

Омічкл,  кн.  ж.  —  Мячка  2.  Вх.  Уг. 
252. 

Омег,  гу,  м.  1)  Раст.  Сопіпт  таси- 
Іаіит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  119.  2>— Єдиний.  Раст. 
Оештіпе  РЬе11ап<ігіит  Ьат.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Онеґа.  ґя,  ж.  Раст.  а)  КЬогісчіепо'гоп 
тугтіїоііит.  Шух.  І.  18,  19.  б)  Кпоа'оо\'П- 
ёгоп  ґегги^іпеит  Ь.  Вх.  Зн.  43.  в)  КЬо- 
йіоіа  гожа.  Л  в.  101. 

Омела,  ля,  онельга.  гн,  ж.  1)  Раст. 

омела.  Уієоит  аІЬига.  ЗЮЗО.  І.  141.  2)— 
дубова  Раст.  ЬогапіЬи*  еигораеиз  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  127. 

Омелюх,  ха,  м.  Желтоносый  дроздъ, 
Типіи§  тошоїи».  Вх.  Пч-  II.  15. 

Омелюха,  хм,  ж.=Наиелюшка.  Вх. 
Пч.  II.  9. 

Оиервйтнся,  жфзя,  вишем,  и.  Сде- 
латься мерякнмъ.  Шевч. 

Омертвіти,  вію,  вві,  и.  Омертвіть, 
обмереть-  Омертвіють  люде  від  страху. 
Єв.  Л.  XXI.  36.  Як  вистрелили,  док  він 
і  омертвів. 

Омег,  та,  .«.  Ометь,  край,  пола  одеж- 
ды. Шитії    омети,    ризи    дорогії.    Шевч. 

II.  270. 
Омивати,    вію.    вш,    сов.    в.    омити, 

вшю,  вш,  и.=06живати,  обмити 
Оммліти,  см.  См.  Оналятн.  см. 

Омйлку  км,  ж. — Помилка. 

Омйлок,  -лку,  м.  Раст.  Ьоііит  їети- 
Іеиїит.  Вх.  Уг.  255. 

Омнльняй,  а,  е.  Ошибочный. 
Омялятн.  лаю,  еш.  сов.  омнлйти.  лю, 

лиш,  и.  Вводить,  ввести  вь  заблужденіе, 

обмануть.  Чого  іитчеш,  моя  мила?  Мене 
доля  оми.шла.  Гол.  І.  88. 

Оми литися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

оийлнтися.  люся,  лншся.  і.і.=»Помиля- 
тнся.  помилитися 

Оминати,  наю.  еш.  сов.  в.  оминати, 

ну,  неш,  и.— Обминати,  обминути. 
Омити.  См.  Омивати 

Оиірятн,  раю,  еш,  и.  Замирать.  Сер- 
не йому  омграло.  МВ.  (О.  1862.  І.  77). 
ОмітАтн.  таю,  аж,  и.=Обмітаті.  { 
Омлівати,  вію,  еш,  сов.  в.  омліти, 

ліго,  еш,  м.  Обомлівать,  обомліть.  За  ним 

Морозиха  з  жалю  омліває.   Мет.  412. 
Омблок.  лва,  м.  Раст.  Ьоііит  Іеши- 

Іепіигл.  Вх.  Лем.  443. 

Оморбчнтн.  См.  Оморочуватн. 

Оморочуватн.  чую,  вві,  сов.  в.  омо- 
рбчнтн, чу,  чнш,  и.  =  Обморочувати, 

обморочити. 
Омоскілнтн,  ся.  См.  Ожоскалюва- 

тв,  ся. 

Омоокалюватм,  люю,  еш,  сов.  в.  омо- 
скілнтн, лю.  лиш,  и.=Обмоскалюкатв, 

обмоскалнтя.  Омоскалений  писарь.  Леввц. 
І.  300. 

Омоекілюватмся,  лююся.  ешся,  сов.  в. 

омоскіл йтися,  люся,  ЛНШСЯ,  1.1  =0бме- 
скалювятнся,  обмоскалитися.  Він  омо- 
скалився  в  школі    Левиц.  І.  313. 

Омочити,  чу\  чнш,  м.= Обмочити. 
Омохтіти,  тію,  еш,  іл.  Обрости  мхомъ. 

Вх.  ,3н.  43. Омпнтн.  плю.  пиш,  м.  =  Вокпитн 

Вх.  ,3н.  43. 
Овшно,  нар.  Досадно.  Мені  омпно. 

Вх.  ,3н.  43. 
Омрак,  н  бмряк,  ку,  м.  Мракь;  по- 

мраченіе.  К.  ПС  49.  Омрак  на  землю  ніч- 
ка напустила.  Мкр.  Г.  32.  Лихі,  чи  не 

лихі,  а  в  омряці  вони, — въ  умственномъ 
помраченіи.  К.  Дз.  153. 

Онрачітвся,  чіюся,  ешся,  сов.  в. 

омрачйтнся.  ч£ся,  чішся.  хл.  Оврача.ь- 
сл,  омрачиться.  Ном. 

бмряк.  См.  Омрак 
Окурати,  раю,  еш.  м.  Употр.  у  Шевч. 

вм.  обмурувати.  За  >цо-ж  тебе,  світе-бра- 
те,  в  своїй  добрій  теплій  хаті  оковано, 

омурано?  Шевч.  II.  242. 
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Омшаник,  кі,  м.  Поміщеніе  для  хра- 
нения ульевъ  съ  пчелами  въ  зимнее  время. 

Омшяти,  шу\  шиш,  м.  Заткнуть  мхомъ 
щели  между  бревнами  въ  стъвахъ.  Вх. 
Лем.  443. 

Ом'ясн^тяся,  н^ся,  нешса,  гл.  Оши- биться. Вх.  Зн.  43. 

Он.  нар.  Вонъ,  вотъ.  Он  глянь!  Шевч. 
Он  що,  сестрице,  я  тобі  скажу.  Рудч.  Ск. 
П.  156.  Так  он  з  якої  се  причини.  Ном. 
0н-6нт  ои-он-би.  Вонъ  тамъ. 

Овавіоніте,  нію.  вш,  гл.  Надоътть. 
Вже  він  трохи  й  онавіснів  мені:  тільки  й 

мови,  що  він,  тільки  й  думок, — надокучило! 
МВ.  II.  80. 

Онагр,  рв,  м.  Онагрь,  дикій  осель. 
Овада,  дм,  ж.  Приманка.  Угор. 

Овіджятк,  джу,  дягнш,  и.=Оначатн 
Вх.  Зв.  44. 

Оваввд,  а,  е.  Иной.  Вх.  Лем.  443.  І 

така,  і  онака,  і  іеть-пргч  пішла,  і  знов 
сюди  поступай.  МВ.  (О.  1862.  ПІ.  41). 

ОвАчнтн,  чу,  чаш,  и.  Иначе  д-Ьлать, 
взмвнять.  ЗКелех.  Окачмт.  Нн  то,  яв  ое 

ділаеть.  Оначм  а  мів.  Поговори  сь  ввмь. 
Вх.  ,3н.  44. 

Онде.  кар.  Вонъ  тамъ.  ВЫ  онде  в  ша- 
фі, але  Лою ,  відтіль  трудно  нам  достати. 

Чуб., Ум.   Ондечки.  Левяц.  І.  100. 
Овдева,  овдечка,  нар.  =  0вде.  Вх. 

Зв.  44. 

Овв,  овеа,  міьст.  Это.  Унотр.  въ  вы- 
раж.  не  оиё,  не  внёс  въ  знач.  не  хочетъ 
(этого):  Та  і  Тетяна  нишком  плане,  а  до 

роботи  не  оне.  Алв.  9.  Хоть  чоловік  і  не 
онеє,  коли  оке  жінці,  бачиш,  теє,  так  треба 
угодити  їй.  Котл.  Ен.  III.  47. 

Овевощітв,  щіго,  вш,  гл.  1)  Обезсн- 
літь.  изнемочь.  Як  ийчй  день  у  спеку  по- 

поносиш, то  й  онемощіегн.  Волч.  у.  2)  Обід- 
ніть. Був  багатий  сим  по  Шкварій,  а  те- 

пер  онемощів.  Волч.  у. 

бввяг,  нар.  —  Аж.   Вх.  Зн.  44. 

Оннк,  ва,  лі.  Нуль.  Ков.  Ар.  2.  Св. 
Л.  20. 

Онівітн,  вів),  вш,  гл.  1)  Оніміть.  І 

язик  мій  оніміє-  Шевч.  2)  Умолкнуть.  За- 
мовкли гармати,  оніміли  дзвони.  Шевч.  234. 

Онс,  нар.  Только,  лишь.  Чуб.  II.  78. 
7м  всі  дівки  в  танки  йдуть?  Оно  нема 

одної  Марусі  молодої.  Чуб.  Ш.  30.  В  ха- 
ті тихо,  оно  діти  сопуть.  Драг.  63. 
Оновіте    См.  Оновляти. 

Оиовдевва*,  йя,  є.  Обновленіе.  Може чаєш  оновлення?  Шевч. 

Оновляти,  дав>,  вш,  сов.  в.  оновити, 

влВ),  виш,  и.  Обновлять,  обновить.  Іеою 
надію  оновить.  Шевч. 

Овогдв,  нар.  Недавно,  намедни.  Вх. 
Зн.  44.  А  чи  бачили  тоті  пістолета,  що 

мені  бадіка  оногди  з-за  гори  винесли?  Федьв. 

Оногднвай,  нар.  1)— Оногдв.  2)  По- 
завчера. Вх.  Лем.  444. 

Онуднітн,  вію,  вш,  м.  Заскучать,  снля 

без  работы. 
Овув,  ва,  м.  1)  Внукь.  Жили  наші 

діди— не  знали  біди;  стали  жить  онуки — 
набралися  муки.  Ном.  №  583.  2)  Бабы  по- 

витуха называть  такь  мальчиковь,  при 

рожденін  которыхъ  овв  помогали.  Ум. 

Онучок.  Грив.  II.  128. 
Овува,  ва,  аг.  1)  Внука,  внучка.  Те- 
пер сиди  у  запічку,  колиши  онуку.  Чуб. 

У.  1187.  2)  Бабы  повитухи  називають 
такь  ДБВочекь,  врн  рожденін  которыхъ  овв 
помогали.  Міх.  17.   Ум.  Онучка,  онучечка. 

Овуча,  чі,  ж.  1)  Онуча,  портянка. 
Чуб.  VII.  419.  Хвалилися  гайдамаки  під 
Умань  ідучп:  будем  драти,  панове  молодці, 
з  китайки  онучі.  Нп.  2)  Хлопокъ  снігу. 
Сніг  летить  онучами.  Вх.  Лев  444.  Ум. 

Онучка,  онучечка.  Ми  тут  вам  не  надоку- 
чимо: онучечки  пересушимо.  Грин.  Ш.  480. 

Онучі,  чім,  с.  Внучекь.  Золотого 
Тамерлана  онучата  ихіі.  Шевч.  Ув.  Ону- 

чатко. Г.  Барв.  125. 
Онучечка,  жв,  овучва.  ва,  ж.  1)  Ув. 

оть  овука.  2)  Ум.  оть  онуча. 
Он^шняк  ва.  м.  Тряничникь.  Черни г. 

Онцахрвст,  та,  м  ̂ Анднхрнст. 
Овь,  нар.=0виж.  Вх.  Зн.  44. 

бпад,  ду,  м.=Ожедест.   Вх.  Уг.  256. 
Опадати,  дію,  вш,  сов.  в.  опісти, 

опяду\  деш,  іл.  1)  Опадать,  опасть.  Ой 
на  дубі  кучерявім  широкий  лист  опаде. 
Мет.  15.  Вітер  повіє,  сонце  пригріє,  роса 
опаде.  Чуб.  V.  180.  2)  Нападать,  напаг.ть, 
наброситься  со  всьхъ  сторонъ.  Г.  Барв. 
447.  Отеє  біда  мене  опала  з  тими  чужо- 

земцями! Св  Л.  173.  Лихі,  худі  собаки 
опахи  санки.  Левиц.  І.  230. 

Опадва,  ва,  ас.  Впадина,  углубленіе. 
Лебед.  у.  На  опадці  гарне  жито  роде. 

Черниг.  г. Опазолитися,  дкюя,  двшеа,  гл.  Обва- 

ритьсн  щелокомъ.  Вх.  Зй.  44. 
Опав,  нар.  1)  Назадъ.  2)  Навыворотъ, 

наоборотъ. 
Опікоствтв,  щу,  стяш,  і.і.  Опашхтить, 

обгадить.  Як  опакостить  голову  летуча 
мита,  то  буде  лисина.  Чуб.  І.  55. 
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Окал,  лу,  ли  1)  Отоплеше,  топливо,  дро- 
ва. Чуб.  VII.  383.  Там  йому  дають  кім- 

нату геть  зовсім  з  опалом,  з  світлом. 
У  пан.  у.  2)  Вспыльчивость,  горячность. 

З  опалу.  'Сгоряча.  Як  загорілась  хата,  я 
«би  та  з  опалу  не  знаю,  за  що  хвата- 

тися. Міусск.  окр.  З  опалу  не  побачиш, 
хто  там  був.  См.  3-опалу. 

Опадати,  дію,  вш,  їх  Очистить  оше- 
лушенное зерно  оте  шелухи,  сора  н  пыла: 

эерно  всыпается  въ  корытце,  которое  по- 
том* двигають  туда  ■  сюда— весь  сорь 

отлетаете.  Вх.  Зн  44.  См.  Падати.  Сами 
дівки  крупи  мелют,  сами  й  опалают.  Гол. 
П.  299. 

Опалачха,  ва,  ж.  Корытце,  посуда 
въ  воторыхъ  падають  зерно.  Вх.  Лем.  444. 

О  палий,  а,  е.  Опавшій. 
Опалина,  лин,  ж.  мм.  Шелуха,  еоръ, 

отділяющіесл  оте  зерна,  когда  его  пала- 
ють. Вх.  За.  44. 

Опалйтм,  ел.  См.  Опалятя,  ел. 

Опалил,  км,  от.  1)  М*шокъ  для  хорм- 
левія  лошадей  въ  дорогі  овсомъ, — подві- 
шивается  къ  морді  лошади,  у  отверстія 
его,  въ  края  зашиты  дві  палки.  Рк-  Ле- 
вац  Хотнн.  у.  2)  Корзина,  плетенка.  3)= 
Оналачка.  Желех. 

Опалубвтв,  блю,  бал,  и.  Хватать 
палкой,  ударить.  Черном. 

Опалюх,  ха,  м.  Обгорілое  дерево  въ 
лісу,  обгорілий  пень.  Вх.  Лен.  448. 

Овалйтв,  ллю,  вві,  сов.  в.  опалятя, 
лхЬ,  лаж,  и.  1)  Обжигать,  обжечь.  2)  Ото- 

плять, отопить. 

Опалитися,  лЯюол,  вшея,  сов.  в  ова- 
лйтасл,  лама,  лашол,  и.  1)  Обжигаться, 
обжечься,  опаливаться,  опалиться  Десь  вы 
по  винницях,  по  броварнях  валявся,  опа- 

лився, ошарнався,  обідрався.  ЗОЮР.  І.  202. 
2)  Загорать,  загоріть. 

Осіворочатвся,  чуоя,  чяшея,  и.  По- 
терять созвавіе. 

Опам'ятатися,  таюся,  вшея,  м.  = 
Овав'ятуватвея 

Овям'ятуватвса,  туихя,  ашея,  іл. Прівти  вь  сознаніе,  очнуться.  (їв.  Л-  XV. 

17.  Голова  у  мене  закрутилась,  не  опам'я- 
тувався,  як  він  мене  і  на  сей  світ  виніс. 
Отор.  МПр.  48. 

Опанування,  на,  с  Овладініе,  за- 
хвате. 

Опанувати,  вую,  вш,  и.  Овладіть, 
завладіть;  охватить.  От  як  опанували 
Умань,  то  й  поставили  усюди  свій  караул. 
ЗОЮР.  І.  299.    /  пустиню    опанують    ве- 

селії села.  Шевч.  Опанував  страх.  Нехай 
тебе  опанує  лихая  юднн<і.  Харьк.  г.  За- 

взятість всіх  опанувала.  Котл.  Ев.  V.  68. 

Опануватися,  нуюся,  ешеа,  и.  Во- 
цариться, овладіть  властью. 

Опанча,  чі,  ж.  Епанча,  родъ  верхней 
одежды.  Гол.  I.  7.  Гол.  Од.  18,  45.  Чуб. 
VII.  419.  Ой  скину  я  опанчу,  тобі  ніжки 
заверчу.  Нп. 

Опанчяна,  на,  ж.  Епанча,  плохая 
епавча.  Опанчина  роюжовая,  поясина 
хмельовая.  Мет.  377. 

Опар,  ру,  м.  1)  Испаревіе.  Рк.  Левнц. 
2)  Ночной  вотылекъ— рЬаІаепа.  Вх.  У  г. 256. 

Опара,  рн.  ж.  Опара  для  печенія 

хліба. 
Опаратв.  тів,  м.  мн.  Облачевіе  свя- 

щенввка.  Св.  Л.  108. 
Опарнтв,  ел.  См.  Онарюватя,  ел. 

Опаркавлтв,  ел  См.  Опарваялова- 
тв,  ел. 

Оварваяжшатн,  нвию,  вш,  сов.  в.  овар- 
ханвтн,  в»,  ваш,  и.  Обносить,  обнести 

заборомъ.  Желех. 
Опарвавюватмся,  нлоюея,  вшея,  сов.  а. 

опарванитисл,  аюся,  нвшоя,  и.  Огора- 
живаться, огородиться.  Високим  валом  во- 

но (село)  обсипалось  і  по  валу  дубовими 
помечи  опарканилось.  К.  Хм.  97. 

Опарювати,  раю,  вш,  сов.  в.  опаратв, 

рю,  рнш,  и-  1)  Обваривать,  обварить  ки- 
плткомъ,  опарить.  Кричить  як  опарений. 
Нов.  X  2384  2)  Опарює  лід.  Растаете  у 

береговъ.  Маж.   187. 
Опарюватися,  рююса,  евхел,  сов.  в. 

опаритися,  рлоел,  рншся,  м.  Обваривать- 
ся, обвариться-  Опарився,  як  муха  на  ок- 

ропі. Ном.  X  1821. 
бпарь,  рі,  ж.  бпарь,  рл,  м.  І)  Неза- 

мерзающее місто  на  болоті.  Вас.  207. 
2)  Промоина,  продушина  во  льду.  Сан. 
119,  ,147.  Мвж.  187. 

Опас.  еу,  м.  Небольшое  місто  для 
пастбища  въ  саду  или  огороженномъ  лугу. 

Опасання,  вя,  с.  \)  Опоясывание. 
2)  Сплошная  крытая  галлерел  вокругъ 
церкви.  Ляпов,  у.  Шух.  I.  116.  Си.  Басань. 

Опасатн,  ел.  Си.  Опасуватн.  ел. 
Опасистий,  а,  е.  Жирный,  толстый, 

тучный.  Борз.  у.  К.  ЧР.  90. 
Опасна,  вш,  ж.  Опасеніе.  Без  опаски 

спать  длим.  Чуб.  V.   1051. 
Опаскуджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

очаевухвтв,    джу,  двш,    и.=Обпасвуд- 
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«у вати,  обпаскудити.  Тяжкими  гріха- 
ми опаскудив  свою  душу.  Стор.  М.  ІІр.  26. 
Опаскуджуватися,  джуюся,  вшся, 

сов.  в.  опаскудитися,  дягуся,  дншся, 
м.=Обпаекуджуватися,  обпаскудитися. 

Опасок,  ска,  м.  Ремень  для  ношеній 

бандуры  черезъ  плечо. 
Опасти.  Си.  Опадати. 
Опасть,  тя,  ж.  На  деревьяхъ:  снъгъ, 

иней  замерзші**.  Вх.  Лей.  444.  Си.  Оте- 
ледець. 

Опасуватн,  су»,  вш,  сов.  в.  опасати, 
саю,  вш,  гл.  Опоясывать,  опоясать 

Описуватися,  оуюся,  вшся,  сов.  в. 
опасатяоя,  оаюоя,  ашсЯ,  гл.  Опоясывать- 

ся, опоясаться.  2)  Только  несов.  в.  Опа- 
саться. МВ.  (О.  1862.  І.  105).  ЗОЮР.  І. 

264.  Описувались,  щоб  не  понаходило  бур- 
лацгта  і  гайдамак.  Стор.  М.  Пр.  75. 

Оиат,  та,  м.  Аббагь. 

Опатрати,  раю,  вш,  м— Обпатрати. 
Опатськвй,  в,  в.  Аббатскій.  Маха  го- 

ловою як  опатська  кобила.  Кднев.  у. 

Опапйна,  ня,  ж.  1)  Весло  на  греб- 
ноиъ  судні.  Вас.  186.  Половину  козаків  у 
окови  до  опачин  посади.  Макс.  2)  Тонка.. 
и  длинная  связка  хворосту;  также  связка 
лозы  или  камыша,  вставленная  въ  кучу 

бураковъ  для  вентиляцій.  Пирят.  у.  Тре- 
ба опачини — мостити  греблю.  Боре.  у. 
Опашки,  нар.  На  опашку.  Накинув 

Ырячи  у  на  себе  опашки.  Полт. 
Опека  и  пр.  См.  Опіка  и  пр.  К.  Кр. 

18.  Сии.  217. 

Опекти,  оя.  Си.  Опікати,  ся. 

Опентатя,  та»,  вш,  гл.  Опутать,  оту- 
яанить  голову.  Куди  ідеш  опентаний?  Чуб. 
V.  621. 

Опеньгати,  гаю,  вш,  гл.  Шутливо:  же- 
нить, выдать  замужъ.  Кролев.  у.  Треба  йо- 

го ув-оеени  опеныати.  Харьк.  г. 
Опбяьгатяоя,  гаюся,  вшся,  гл.  Шут- 

ливо: Жениться.  Знайшов  таку,  що  и 
опеныався.  Св.  Л.  275. 

Опеньок,  ньва,  м.  Грибъ,  опенокъ. 
Баби  зібрались  у  ліс  по  опеньки.  Грин.  I. 
181.  Велике  диво  опеньки!  Ирон.  Велика 
важность!  Неважная  птица.  Ном.  №  5536. 

Операч,  ча,  .«.  Кресло.  Вх.  Уг.  256. 
Оперед,  нар.  Передъ.  Вх.  Леи.  443. 

Оперезати,  жу\  жеш,  гл.  1)  Опоясать. 
2)  Ударить,  стегнуть.  Оперезав  на  всю 
масницю.  Ном.  №  3979.  Він  мене  коромис- 

лом як  опереже.  Г.  Варв.  284.  Дрючком 
Хведька  разів  із  шість  оперезав.  Г.  Арт. 
(О.  1861.  III.   ПО). 

Оперезатися,  жуся,  жешся,  гл.  Опо- 
ясаться. А  як  мені  збіратися!  Встав,  опе- 

резався, та  й  зовсім  зібрався.  Нои.  №  11165. 

Оперечятися,  чуся,  чишся,  гл.  Упи- 
раться, противиться.  Старшина  кликав 

його  у  волость,  а  він  оперечивсь,  не  хотів 

іти,  так  ми  його  взяли  та  й  повели.  Но- 
вомоск.  у. 

Оперйтяся,  рюся,  рйшся,  гл.  Оперить- 
ся. В  колодочки  поки  вбилось,  оперилось. 

Шевч.  !.  237. 

Оперіщятя,  щу,  щнш,  гл.  Сильно 
стегнуть,  ударить.  Щось  видно  ломакою 

оперіщило.  Сяй.  216. 
Опериатітн,  ті»,  вш,  гл.  1)  Оперить- 
ся. 2)  Переносно:  сделаться  зажиточнымъ. 

Іван  був  попереду  вбогий,  а  і.гепер  оперна- 
тів:  уже  й  волів  пара  й  корова  й  овечата. Волч.  у. 

Опецов,  цка,  лі.=Опецьов.  Дитина 
як  опецок.  Чуб.  І.  247. 

Опецькуватий,  а,  є.  =  Оклецькува- 
тяй.  Опецькуваті  хлопчики.  Левиц.  І.  348. 

Опецьок,  цька,  «.=Овлецьов  2. 

Оппватнся,  взюся,  вшся,  сов.  в.  опй- 

тяоя,  оп'юся,  вшся,  гл.  —Обпиватися,  об- питися. 

Опйдий,  а,  є.  Перепившійся. 
Опинатися,  каюся,  вшся,  гл.  Сопро- 

тивляться, упираться.  Я  не  опинавсь,  за- 
раз і  пішов.  Екатервносл.  у.  Паничі  поча- 

ли прохати  панни  до  танців,  а  панни 
опиналися.  Левиц.  І.  348.  Ну,  він  опинав- 

ся, опинався,  а  таки  заїхав.  Грнн    І.  106. 

Опинитися,  яюоя,  нишся,  гл.  Очу- 
титься. Аж,  ось,  не  знаю  я  того,  як  сірий 

вовк  тут  опинився.  Греб.  385.  Як  дам 
тобі  на  відлі,  той  за  дверима  опинишся. 
Полт.  Земля  під  тобою  розступиться  і  ти 
опинишся  в  пеклі.  Стор.  М.  Пр.  41. 

Опйнха,  ки,  ж.  Родъ  шерстяной  по- 
лосатой плахти  иди  запаски.  Гол.  Од.  61. 

КоІЬ.  І.  37.  Гол.  Од.  82. 

Опирйця.  ЦІ.  ж.  Колдунья.  Іде  чарів- 
ниця, опириця.  МУЕ.  НІ.  45. 

I.  Опирь,  ря,  ж.=Упирь. 

II.  бпярь,  млр.~0пір.  Племінник  опирь 
став,  затявся.  Мир.  Н.  10. 

Опярйва,  ви,  л.=Упнряка.  Дивиться 
він,  аж  там  есть  опиряки  і  возять  відьом 

туди,  на  ту  гору.  Грин.  II.  77. 

СІпнс,  су,  м.  Описяніе.  О.  1862.  IV. 
94.  КС.  1883.  IV.  765. 

Описати.  См.  Описувати. 

Описка,  вя,  ж.  У  горшечнвковъ:  кра- 

) 



Опнсковий — Оплаканий. 61 

сильное  вещество — болотная    бобовая    же- 
лезная руда.  Вас.  182. 

Опнсковий,  а,  е.  Нарисованный  опис- 
кою (сн.)  Бас.   184. 
Описовий,  а,  е.  рписательный.  Желех. 
Описувати,  сую,  еш,  сов  в.  опвс4тн, 

игу\  шеш,  и.  Описывать,  описать.  Ой  пи- 
сав же  я  два  дні  і  дві  ночі,  закіль  описав 

я  личенько  й  чорні  очі.  Чуб.  V-  35. 

Овйсуватвся,  еуюся,  вшся,  гл.  Опи- 
сываться. 

,  Опит,  ту,  ж.  Разсцрогь,  опрось.  Прил.  у. 
Опита  взяти.  Разспрашивая,  разузнать,  раз- 
спросить.  Ой  заплакала  мати  ідучи  до 

хати,  що  не  можна  за  сина  й  опита  узя- 
ти. Чуб.  V.  1043. 

Опитати.  Си    Опитувати. 
Опйтися    Си.  Опчаатися. 

Опитувати,  тую,  еш,  сов.  н.  опнтатн, 
твю,  еш,  и.  1)  Разспрашявать,  разсиросить. 
Опитай  старих  людей,  як  треба  робити. 
2)  Находить,  найти,  разспрашивая.  Може 
я  де  опитаю  твій  мішок. 

Опйус.  са,  .и.  Пьяница.  Але  іючкай 
но!  то  такі  опиуси,  що  все  попропивають. 
Подольск    г. 

ОпЕхатв,  хаю.  еш,  и.  Очищать  отъ 
шелухи.  Ци  опитаний,  паночкі/,  ичмімь? 
О.  1862.  X.  34. 

Опихатися,  хіюея,  вшся.  м.  Очищать- 
ся отъ  шелухи.  • 
ОнвАка,  кв,  м.  =х  Опіака.  К.  ЦН 

216,  291. 

Опівденний,  в,  е.  Полуденный.  Желех. 

Онівдві,  овівднй,  нар.  Въ  полдень. 
Прилетів  опівдні  до  тою  чоловіка.  Рудч. 
Ск  І.   142 

Опіваатн,  вію,  еш,  іл.  Сість  верхомь 
ва  коня.  Опівзав  коня.  Звіев.  у. 

Овівані,  нів.  См.  Піввні 

Опівночі,  нар.  Въ  полночь.  Прийди, 
мій  милий,  юи  опівночі.  Чуб.  V.  4. 

Опівнйтвся,  нзося,  нішоя,  м.  Опо- 
здать. Зійшла  зірка,  зійшла  зірка,  місяць 

опізнився.  Нп.   118. 

Овій,  пою,  лі.  1)  Опой.  2)  Бол-взвь  у 
животныхъ  отъ  горячаго  пойла.  Ця  коня- 

ка заслабла  від  спою-  Харьк. 
Ошйство,  вв,  с  Пьянство.  Не  було 

опійсішт,  бійім,  лайки.  О.    1861.  VII.  4. 

Опіка,  кв,  ж.  Опека.  Левиц.  І.    284. 

Опікання,  ня,  с  1)  Опеканіе.  2)  06- 
жиганіе,  опеканіе. 

Опекти,  ся.  Св.  Опікати,  сн. 
Опікати,  каю,  еш,  сов.  в.  опекти,  чу, 

чеш,  и.  1)=06пікатн.  2)   Только   несов. 
в.  Опекать. 

Опікатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  опек- 

тися, чуся,  чёшся,  и.  Обжигаться,  об- 
жечься, опечьгя.  Аж  обскочила — ніби  вко- 

лолась або  опеклась.  Левиц.  І.  334. 

Опікун,  ні,  м.  Ооекуиь. 
Опікунка,  кв,  ж.  Опекунша.  Мусіла 

слухати  старших  сестер  як  опікунок  Ле- 
виц. І.  307. 

Опилок,  яка,  м  = Обаполов  Каме- нецв.  у. 

Опір,  опбру,  м.  Сопроти&леніе. 

Опір,  нар.  Сопротивляясь.  Йде  бпір. 
Сопротивляется,  упрямится.  Нов.  ст.  269. 
Опір  стати.  Оказать  сопротаяленіе.  Ви  про- 

ти нас  обидва  опір  стали.  К.  ПС.  8. 

І.  Опіратн.  раю.  еш,  сов.  в.  опёрта, 
опру\  опреш,  и.=І  Обвірвтя,   обівертн. 

II  Опіратв,  раю,  еш,  соя.  в.  опрати, 

оперу\  реш,  и  =11  Обвірвтн,  обіпрати. 
Тую  зіма  буде,  а  хто  ж  ії  (неньку)  в  тую 

пору  опірати  буде?  Чуб.  V.  726.  Тоді 
тільки  поважала  матір,  як  вона  Н  зодя- 

гала й  опірала.  Борз.  у. 

Онірятвся,  риюся,  ешся,  сов.  вт.  опер- 
тися, опруся,  решен,  и.  Г)=І  Обпіра- 

твоя  обіпертися.  Ой  перестань,  чума- 
ченьку, па  пужально  й  опіраттсл.  Чуб. 

У.  1033.  2)  Сопротивляться,  оказывать, 
оказать  сопротивление.  Вже  біді  ив  отру- 

ся. .Гол.  І.  178. 
Опірон,  нар- — статв  —Ояф  стати.  Сто- 
яли на  сеймі  опіром  против  чолітичиьоі 

системи  единости  віри  в  Польщі.  К-  ХП.  116. 

Опірці,  мар.  Опираясь.  Опірні  ходити. 
Ходить,  опираясь  на  разные  предметы. 
Опірні  по  хаті  ходе.  НЗолын    у. 

Опіслй,  нар.  Послі.  Як  би  не  перебі- 
рала  ізперва,  то  б  опісля  не  жалкувала. 
Нов.  ст.  168. 

Оніпок,  чка,  м.  Місто  у  оечки  для 
каганця.  На  опічку  маячив  кагансиь.  Г.  Арт. 

(О.  1861.  III.  81). 
Опішілнй,  в,  є.  Лінивий,  недлитель- 

ный. Опішіла  служниця.  Вх.  Зн.   44. 

Опішіти,  шію,  еш,  и.  Сділаться  нед- 
лительнынъ  (въ  ходьбі)  Кнь  опігиів.  Вх. 
Зн.  44. 

Опішннй,  а,  є  =0шшілий.  Опішний 
кінь.  Вх.  Зн.  44. 

Опійка,  ки,  я.  Пьяница.  Черк.  у.  К. 
Бай.  41.  Мир.  ХРВ    235. 

Опяйва,  ви,  ж.  Облава.  Мяж.   187. 
Оплаканий,    в,    є.     1)    Оплаканный. 
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2)  Несчастный,  достойный  жалости.  Усти- 
но,  серденько!  Оплакана  годинонька  твоя. 
М.  В.  (О.  1862.  Ш.  42).  Весілля  одгуляли 
оплакане.  Г.  Барв.  377. 

Оплакати.  См.  О плаву вата. 
Оплакувати.  вув>,  вш,  сов.  в.  опла- 

кати, чу,  чеш,  и.  Оплакивать,  оплакать. 
Як  ти  будеш  у  степу  пожирати,  ой  хто  ж 
тобі  голову  оплаче?  Чуб.  V.  876. 

Оплатіте,  ев.  Св.   Оплачувати,  св. 
Оплат»,  тов,  ж.  мн.  Подати,  пошли- 
ны, налоги.  Великі  оплатки — ніяк  на  гро- 

ші не  зіб'єшся.  Конотоп,  у. 
бпльть.  ті,  ж.  1)  Расходы.  В  хазяй- 

стві оплать  велика:  на  робітника,  на  вози. 
Рк.  Левин,.  2)  Подать,  валогв.  Оплать  ве- 

лика. Подол,  г. 
Оплатити,  ев.  Св.  Оплачуватв,  св. 

Оплачуватв,  чую,  вш,  сов.  в.  оплати- 
ти, чу,  тиш,  гл.  Платить,  заплатить,  вы- 

платить. Овечку  продає,  щоб  подушне  опла- 
тить. О.   186 І.  VI.  75. 

Оплачуватися,  чуюся,  ешсв,  сов.  в. 
оплатитися,  чуся,  твшся,  и.  Платить, 
заплатить,  выплатил.  слБдуевое,  откупить- 

ся. Мкр.  Н.  3.  Не  журіться,  вороженьки, 

на  вас  безголов'я,  я  зароблю  и  оплачуся  за 
своє  здоров'я.  Чуб.  V.  835.  Буде  впиться, 
прохмелиться,  шинкарочци  оплатиться. 
Чуб.  V.  1062.  Оплатитися  м  своя)  дівку. 
Дать  парнямъ  угощеніе  за  право  сторон- 
непу  парню  ходить  къ  взбравной  ивъ  дъ- 
вушкт>  на  вечермиці.  и  пр.  Мил.  60. 

Сплентатн,  таю,  вві,  ы.  1)  Опутать. 
2)  Сожрать.  Оплентав  вовк  твою  кобилу. 
Оплентали  б  тебе  собаки. 

Опленутн,  ну",  неш,  і.і.-Оплинутв. Ожила  б  я,  опленула  і  не  знала  б  муки. 
Мир.  Н.  11. 

Оплесну *в,  ну,  веш,  ы.  Омыть.  Оплес- 
нула гарненько  руки  і  почала  їй  пома- 
гати (поратись).  Г.  Барв.  156. 

Оплести,  ся.  См    Оплітати,  ся. 
Оплета,  тв,  ж.  Плетенье,  плетеная 

вещь.  Вх.  Зн. 
Оплетини,  тая,  ж.  мн.  Косоплетки, 

ленточки  въ     косії.  Вх.  3.  44. 
Оплянутн,  ну,  неш,  м.  Пополнить. 

поправиться.  Ном.  №  4924.  Нагодую  їх 
(дітей),  напою...  тижнів  через  кільки, — 
агу!  вплинули  мої  діти  любі.  Харьк.  г. 
См.  Опленути. 

Оплін,  ву,  м.  1)  Въ  повозвб:  дере- 
вянная подушка,  лежащая  на  оси;  на  ней 

лежить  кузовь.  Чуб.  VII.  402.   2)    Пере- 

кладины, положенный  на  копылы  въ  са- 
няхъ  для  связки  полозьевъ.  Брацл. 

Оплінь,  на,  м.  =  Оплів.  Г.  Барв- 
522,  523. 

бшгіння,  ня,  с  Соб.  отъ  Оплін.  А  в 
ґринджолах  чотирі  копилля  і  два  огииння. 

бпліт,  оплоту,  м.  Изгородь,  плетень, 
огорожа.  /  оплотом  його  (виноградник) 
огородив.  Аби  маржина  не  ростяш.м  сіна 
із  стел,  огороджують  ею  оплотом  з  вори- 
ня.  Шух.  І.  170,  171.  Шух.  І.  76,  189. 
Пішла  в  опліт  сіна  (взяти).  Гол.    І.   199. 

Оплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  оплести, 

ту,  тёш,  гл.  1)=06плітати,  обплести.  Ви- 
ноград оплів  навкруги  камінь.  Левнц  Пов. 

361.  2)  Уплетать,  уплесть,  їсть  сь  аппе- 
титомъ.  Сидгть  хазяїн  в  конці  стола,  ва- 

ренички оплітає.   На. 
Оплітатися,  таюся,  ешсв.  сов.  в.  оп- 

лестися, оплетуся,  тешси.  <д.=Обпліта- 
тнея,  обплестися. 

Оплітка,  кв,  ж.  Растеніе  СоглоЬи- 
Іив  апепвів.  Вх.  Лем.  444. 

Опліч,  мар.=Попліч.  А  тепера  йде 
опліч  з  тобою,  не  скаже  ні  здоров,  ні  по- 

магай. Лебед.  у. 
Опліччя,  чя,  с.  Женская  сорочка 

(у  Левков).  Гол.  Од.  77. 
Оплутати.  Сн.  Оплутуватв. 

Оплутуватв,  тую,  вш,  сов.  в.  оплу- 
тати, таю,  вш,  м.=Обплутуватв,  обплу- 

тати. 
Опозесві,  нар.  Весеннею  порою,  вес- 

ною. Матусі  дожидаюсь,  як  епювесні  лас- 
тівки. Г.  Барв.  62. 

Оповивати,  вію,  вш,  сов.  в.  оповити, 
вию,  вш,  и.  Обвввать,  обвить,  спеленать, 
окружать,  окружить.  Оповита  дитина. 
Шух.  І.  273.  І  тьмою  німою  оповиє  тобі 

душу.  Шевч. Оповіданка,  ви,  ж.  Разскагь.  Вх. 

Лем.  444. 
Оповідання,  ня,  с.  Разспазъ,  повъчггво- 

ваніе  Левнц.  І.  213.  З  твою  серця  вийшли- 
ті  оповідання.  К.  Досв.  53. 

Оповідати,  даю,  вш,  и.  Рассказывать, 
повествовать.  До  серия  твою  будуть  ка- 

зати і  жаль  правдивий  оповідати.  Чуб  V. 
376.  Апостоли  оповідали  йому,  що  тво- 

рили. Єв.  Л.  IX.  10. 
Оповідач,  ча,  м.  Разсказчвкъ,  пове- 

ствователь. Левиц.  Пов.   146. 

Оповідка,  вв,  ж.  Разсвазъ.  О.  1861. 
XI.  Свид.  50. 

Оповідувати,  дую,  вш,   м.=Оповіда- 
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ТИ.  Наладились  деякі  тою  часу,  оповідаючи 
йому  про  галилейиіе.  Єв.  Л.  XIII.   1. 

Оповідь,  ді,  ж.  1)=0повідка.  Довго 
слухав  Остап  оповідь  братову.  Гран.  Ь 
288.  2)  Сообщеніе,  обьявленіе  Шух.  І. 
41.  Оглашеніе  церковное  о  брагв.  МУЕ. 
III.  50. 

Оповістити,  ея.  См.  Оповіщати,  ви. 

Оповістка,  ви,  ж.  Объявление,  нзвь- 
шеніе;  сообщеніе,  взвістіе.  Ум.  Оповісточ- 

ка. Чом  же  ти,  мій  сину,  оповісточки  ні' 
якої  не  дав?  О.  4862.  VIII.  17. 

Оповістили,  ка,  м.  Въттннкъ,  воз- 
вЬстнтель. 

Оповісточка,. чий,  яг.  Ум  оть  опо- 
вістка. 

Оповість,  сти,  ж.  Уьідоклевіе,  взв*- 
щеніе.  Жадної  оповісти  нема.  Черн.  у. 

Оповіщати,  щаю,  еш,  сон.  в.  опові- 
стити, щу\  стіш,  гл.  Объявлять,  объя- 

вить, извещать,  известить,  разсказывать, 

разсказать  Грнн.  III.  274.  Оповіщає  ціну 
за  роботу.  Левнц.  I.  106.  Ісус  Христос 
свое  слово  оповістив  усім  лкхіям. 

Оповіщатися,  щвзося.  ашся,  сов.  в. 

оповіститися,  щ^ся,  стишся,  м.  1)  Объ- 
являть, объявить  о  себъ,  являться,  явить- 

ся. Я  піду  оповіщуся  у  волость.  2)  Заяв- 
лять, заявить.  Пішов  до  попа  оповіщати- 

ся, що  думка  сина  женити.  Черн.  г.  Опо- 
віщуся старостою,  старшиною  та  й  до 

мировою.  НВолын.  у. 
Опоганити,  ся.  См.  Опоганювати,  ся. 

Опоганювати,  июю,  еш,  сов.  в.  опо- 
ганити, ню,  ниш,  ід.  Осквернять,  осквер- 

нить, огаживать,  огадвть.  Нема  німою 

осторонь  чоловіка,  що,  ввійшовши  в  йою, 

могло  б  опоганити  йою.  Єв.  Мр.  ̂ 11.  15. 
Дитина  оиоганила  сорочку. 

Опогаиюватвсл,  нююся,  вшси,  сов.  в. 

опоганиться,  нюся,  нншся,  м.  Осажи- 
ваться, огаднться,  оскверняться,  осквер- 
ниться. Чи  не  між  вами  ж  я,  погані,  так 

опоганивсь,  що  й  не  знать,  чи  був  я  чис- 
тим коли  небудь?  Шезч. 

Оподаль,  нар.  Вдали. 
Опоживйти.  См.  Опоживлятя. 

ОпоживдЯти,  ляю,  еш,  сов.  в.  опо- 

живйти, влю,  виш,  и.  Придавать,  при- 
дать новые  силы'  оживлять,  оживить.  О. 

1861.  І.  Слов.  10. 

Ополи,  на/?.=Обаполі.  НВолын.  у. 
Опблистин,  а,  є.  1)  Плотный,  толстый, 

широкій.  Ополистий  стіг  наклали.  Волч.  у. 
2)  Вътвнетый.  Ополиста  яка  тополя.  Кро- 
лев.  у.  Огюлиста  груша.  Мнж.   188. 

Оположйтяся,  ж^ся,  жншся,  **.= 
Отелитися.  Оположилась  корова.  Хотин,  у. 

Ополов,  яку,  м.  У  кожеянивовь:  вожа 
съ  брюха  животваго.  Вас.  158. 

Ополоник,  ка,  м.  1)  Разливная  ложка. 
Видно  лиж  ложками  ополоник.  Ном.  №  7339. 

2)  Головастякь.  Ном.  стр.  293,  *  105.  У 

нашому  ставку  нема  риби,  а  жабів  та 

ополоників — чортам  тись.  Лебед.  у.  Ум. 
Ололомтк. 

Ополоннти,  ило,  ниш,  и.  Обрубить 

ледъ  вокругь  чего-либо  стоящаго  въ  водв 
н  вмерзшаго  въ  ледъ.  Волч.  у. 

Ополбничов,  чжа,  я.  І)  Ум.  оть  опо- 
лоник. 2)  Родъ  дЪтской  игры.  Ив.  64. 

Ополота.  Си.  Ополювьтн. 

Опблудеяь,  нар.  Въ  полуденную  пору. 

Бігав  я,  ганявся  зранку.  Було  вже  онолу- 
бень.  як  я  зустрів  одною  з  них.  Ново- моск.  у. 

Опалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ополо- 
та, лю,  леш,  и.=Обволюватя,  обполо- 
ти. Парусина  руточка  з  лободою:  чому  ж 

ти  Ц  не  ополеш.  Грвн.  III  527. 

Оибна,  ни,  аг.  Пологі,  занавісь.  Пан- 
ни заслонили  опонами  та  килимами  піч. 

Леввц.  1.  188. 
Олбнець,  идя,  м.  Раст.  вьюиокь,  соп- 

тоїтиіиа.  Ві.  Уг.  256 

Опоросйтаоя.шум.сишея,  и.Освмнкв: 

родить. 
Опорота,  рю,  рнш,  м.  1)  Распороть. 

Ішов  коло  тину,  зачепився  об  тин  і  опо- 
ров свитину.  2)  Ударить  сильно.  Чоловік 

як  опоре  йою  кийком.  Грвн.  І.  42. 

Опоряджати,  джаю,  еш,  опоряджува- 
та.джую,  еш,  сов.  в.  опорядити,  джу\ 

днш,  и.  Приводить,  привести  въ  поря- 
докъ,  устраивать,  устроить.  Зараз  заходи- 

лась опоряджати  стола,  застилає...  ста- 
новить чарочки.  МП.  (КС.  1902.  X.  143). 

Сухобрус  опоряджував  нове  хазяйство.  Ле- 
внц. Пов.  50.  Опорядила  все  на  господар- 

стви.  МВ.  І. 

Опочивати,  ваш,  еш,  сон.  в.  опочити, 

чию.  еш,  и.  Отдыхать,  отдохнуть,  почи- 
вать, печать. 

Опочввка,  ки.  аг.,  опочйвок,  вку,  т. 

Отдыхъ.  АД-  I-  123.  Над  річкою  Самар- 
ською спочивку  собі  мають.  АД.  І.   127. 

Опочинок,  нку,  м.  Отдыхъ.  Проти 
Кефи  юрода  приставали,  там  собі  великий 
та  довгий  опочинок  мали.  АД.  І.  209. 

Опочити.  См.  Опочивати. 

Оправа,  ви,  аг.  1)  Оправа,  обдтлка. 
Окунь  перекинувся    іранатовим  перснем   у 
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золоті  оправі.  Рудч.  Ск.  II.  118.  2)  Пе- 
реплеть. 

Оправдати,  дію,  еш.  м.  Оправдывать, 
отстаивать  кого.  Я  (іуду  Оправдати  тебе 

перед  людьми.  Волч.  у. 

Оправдйтн,  ся.  См.  Оправдовуватя,  оя. 

Оправдбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  оп- 
равдйтн, джу,  днш,  гл.  Оправдывать,  оп- 

равдать. Себе  оправдоєуе,  що  все  юрмо  ро- 
бить. Зміев  у.  Ніхто  іменно  не  доказав 

на  Пою,  так  і  оправдйли.  Тепер  аби  гро- 
ші, то  хоч  якою  душогуба  оправдать. 

Черн.  г.  Нехай  тебе  й  Бог  так  простить 
і  батько  наш,  гетьман  український  оправ- 
дить.  КЦН.  221. 

Оправдбвуватнся,  вуюся,  вшся  и 

оправдуватися,  дуюся,  вшся,  сов.  в.  оп- 
равдатися, джуся,  дйшоя,  м.  Оправды- 

ваться, оправдаться.  Хто  ся  оправдує 
(а  зовсім  вивини),  тою  як  юру  вздує.  Нон. 
Лі  7429.  Циган  оправдився.  Мнж.  115. 
Онравди.іась  премудрість  од  дітей  своїх 

усіх.  Єв.  Л.  VII.  85. 
Оправити,  оя.  См.  Оправляти  ся. 

Оправляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  оправи- 
ти, влю,  виш,  м.  1)  Оправлять,  оправить, 

обдвлывать,  обділать.  Канем,  у.  Я  її  тра- 
вив під  скло...  і  висить  у  мене  в  світлиці. 

Г.  Барв.  9.  2)  Приводить,  привести  въ  по- 
рядок?», починять,  починить.  Збери  всі  чов- 

ни, що  остались,  і  гарно  зараз  їх  оправ. 
Котл. 

Оправлятися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

оправитися,  влюся,  вишся.  и.  Приводить- 
ся, привестися  въ  порядокъ. 

Оправний,  в,  є.  1)  Обдвланный,  оправ- 
ленный. 2)  Переплетенный. 

Опраннй,  а,  е.  Въ  дум*:  ви.  оправ- 
ний 1.  Опрані  кульбаки.  АД.  І.   114. 

Опранцюв&тітн,  тій»,  еш,  гл.  1)  По- 
крыться сифилитическою  сыпью.  2)  Силь- 

но опротивіть.  Аж  опраниюватіе  з  тобою 
балакавит.  Кролев.  у. 

Опрацювати,  пюю,  еш,  і.«.  Обработать. 
Вх.  Зн.  44. 

Опреділятн,  ляю,  еш,  сов.  в.  опреді- 
лйтн.  діб,  лиш,  и.  Предназначать,  пред- 

назначить для  кого.  На  що  ж  ти  діточ- 

ки покидала  (умерла),  кому  ти  їх  опреде- 
лила: чи  ти  батенькові  опреділила,  чи  ти 

братікам,  чи  сестриці?  Мил.  221. 

Опри  кривий,  а,  е.  Противный,  опо- 
стыл ый 

Сприкритися,  рими,  рншся,  гл.  Опро- 
тивіть. То  воно  йому   так    горілка    опри- 

крилась.  Харьк.  Іут  і  своя  брехня  опри- 
крилась,  а  то  гав  й  він.  Нои.  .V  6873. 

Опрйнн,  рин,  ж.  мн.  Крыжовникъ. 

Вх.  ,Леи.  444. 
Опрнсв,  ку,  лі.  З  блрисмои  балакати. 

Вспыльчиво,  запальчиво  говорить.  Нои. 
№  12893. 

Оприсклнвнй,  а,  е.  Вспыльчивый,  огры- 
заю.ційсл.  Дитина...  оприсклива.  Сим.  234. 

Опрясклнво,  нар.  Вспыльчиво. 

Опришкуватий,  а,  е.  Злой,  сварли- 
вый. Рк.  Левиц. 

Опришок,  шва,  лі.  Разбойнивъ,  бан- 
дит?.. Да  чи  підем,  пане  брате,  на  весні 

в  опригики.  Лукаш.   135. 

Опріч,  епріче,  нар.  1)  Крок*.  Опріч 
сорочки  Біг-ма  нічою.  Нои.  Л»  1527.  Сусід 
близьких  нема  опріче  вас.  Г.  Барв.  197. 

2)  Отдельно,  особо.  Опріч  людей  собі  хо- 
дила. Греб.  319. 

Опрічний,  а,  е.  Особенный,  отдель- 
ный. Цей  чоловік  якийсь  опрічний  од  ело- 

дей. Рк.  Левиц.  Умом  і  хвабрістю  своєю 

в  опрічнеє  попав  число.  Котл.  Ен.  V.  23. 

Опрічна  хата.  Рк.  Левиц. 

Опроваджатн,  джаю,  еш,  сов.  в.  оиро- 
ва(во)днтн,  джу,  диш,  гл.  Проводить,  про- 

вести. Мою  грішну  та  душечку  в  рай  опро- 
ваджати.  Гол.  І.  221.  Поможи  Боже  вам 

сі  свята  мирно  впровадити.  Гол.  IV.  556. 

Пошли,  Боже,  вік  і  здоров'я,  щоб  цей  проз- 
ник  опроводить,  новою...  дождати.  О-  1862. 
IV.  89. 

Опростатй,  таю,  еш,  гл.  Освободить, 

избавить.  Опростав  мене  батько  від  пан- 
ської ласки. 

Опростатися,  таюся,  вшся,  гл.  1)  Осво- 
бодиться. 2)  Прійти  въ  себя. 

Опроче,  нар.  1)=0прічв  І.  Опроче 
тих  пісень...  співають  і  таких.  О.  1861. 

XI.  9.  2)=0пріче  2.  Ні,  вони  не  всі  вку- 
пі,— ті  опроче  стають.   Новомосковск,    у. 

Опрошкуватн,  кую,  еш,  и.=Дросту- 
ватн.  Хто  опрошкуе,  той  дома  не  ночує- 
Нон.  №  11406. 

Опрощения,  ни,  с.  Прощаніе.  Опро- 
щення брати,  приймати  з  кий.  Прощаться. 

Як  ми  ув  охотне  військо  од  отця,  од  ма- 

тері, од  роду  од'їзжали,  ми  з  отцем,  з  ма- 
тіррю  і  з  родом  опрощення  брали.  Макс. 
(1849).  19.  То  він  з  своєю  матіррю  опро- 

щення приймає,  у  чужу  сторону  од'їзжає. 
Чуб.  V.  849. 

Опруг,  га,  м.  1)  Кругь.  Шух.  І.  278. 
2)=Упрут.    З  ранку    до   снідання    опруг, 
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до  обід  другий,  до  полудня  третій,  до  ве- 
четвертий.  Константи ногр.   у. 

Опряга.  гж,  яг.  Смерть*  Нехай  на  її 
опряга  прийде 

Опрягтися,  ж^ся,  жбшся,  ід.  Уме- 
реть, околъть.  В  сен  день  його  отець  опряі- 

г.ч,  як  чикішихи  обіжрався-  Котл  Ен.  II.  9. 
Опрядати,  даю,  вш,  сов.  в.  опрясти. 

дУ,  деш.  и.— Обпрядати,  обпрясти.  Хто 
мене  буде  опрядать?  Мал.  221. 

Опрятати.  таю,  вш,  м.  Очистить,  при- 

брать. Вона  її  (піч),  попідвос'Ниа,  помасти- 
ла, опрятала.  Чуб.  II.   67. 
Оптёка,  ки.  ж.= Аптека.  Гудч  Ск.  II. 

147.  О.  1862.  І.  52 

Оптёкарь,  ря,  .і'.— Аптекарь  Нои. 
.V  7541. 

ОпУгатися,  гаюся,  вшся,  и.  Одіться 
тепло,  напялить  на  себя  много. 

Опуд,  да,  .«.—Опудало.  Шух.  1.  112. 
Проти  птахів  к.шдуть  по  юродах  бпуди... 
На  бпуди  ставлять  хрест  із  патиків,  на- 

дівають на  нею  о^елеху-  подертий  сердак 
або  горочку  і  вкриванти,  старою  кресанею. 
Шух.  І.    166. 

Опадало,  ла,  с  Чучело  Годився  б 
у  коноплі  на  опудало.  О.  1862.  II.  27.  Отеє 
опудало  пошне.  Котл.  Ен.  VI.  45.  Увійшло 
якесь  опудало.  К.  ЧР.  389. 

Опуднтнся.  джуся,  дншся.  м.  Испу- 
гаться. Коні  так  виудились.  Мелитоп.  у. 

Слов.  Д    Єварн. 

Опук,  ку,  ,н.  1)  Выпуклость.  Харьк. 
2)  Оп^к.  Особый  видъ  крымской  білой 
соли.  Мнж.  188. 

Опука,  ки,  ж.  1)  Мячъ.  КС.  VI.  457. 

Кинутись,  упасти  опукою.  Стремительно  бро- 
ситься, упасть.  Г.  Барв.  296.  Онилка  ки- 

нулась до  менг  опукою.  Г.  Барв.  211.  Опу- 
кою з  гори — аж  вітром  зашуміло  — орел  уш- 

кварив на  ятя.  Греб.  381.  Впала  опукою. 
Мир.  ХРН.  1Н.  2)  Выпуклая,  выдающаяся 
часть,  напр.  у.  бочки.  Мнж.  188.  3)  Взносъ 
въ  цехъ  съ  сына  цехового,  нступившаго 

рагь.  Остер   у. 
Опукий,  а,  е  =Опуклнй 
Опукуватнй,  а,  е=Опуклий.  Бочка 
тата.  Волч.  т. 

Опуклий,  а,  е.  Выпуклый,  шаро- вый. 

Оп^пок.  пка,  м.  Завязь  (плода).  Суд- 
шш.  у. 

Опускания,  ня,  <  1 1  Опусканіе.  2)  Въ 

орнаменті  раскрашенное  миски  —  узкія  па- 
раллельный полоски,  иногда  концентричес- 

ки ііокрмнающін  всі)   миску.   Вас.    1*4. 
В 

Опускати,  каю,  вш,  сов.  в  опустити, 

опущу,  стиш.,  гл.  1)  Опускать,  опустить.  Як 
зачали  Бондарівну  у  гроб  опускати,  ой  то 
казав  пан  Каневський  гце  жалітіш  грати. 

Чуб.  V.  428.  .2)  Оставлять,  оставить,  по- 
кидать, покинуть.  Щоби  вас  Бо:  не  опускав. 

Чуб.  I.  89. 
Опускатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  опу- 

ститися, опущуся,  стишся,  и.  I)  Опу- 
скаться, опуститься.  2)  —  діла.  Бросать, 

бросить  работу,  перестать  работать.  Г.  Барв. 
321.  Діда  зовсім  опустився,  ні  п)ю  гцо  не 
дбає.  Г.  Барв.  387. 

Опуст,  ту,  .«.  Шлюзы.  Драг.  5.  Сти- 
ли коло  ставу  нотувати  худобу;  (Ьизлять- 

ся,  на  опугті  ходить  якийсь  пан.  Драг.  47. 
Опустіти,  тію,  вш,  ід.  Опустіть. 

В  тому  селі  холера  була  така  страшна, 
що  після  ш-ї  село  зовсім  опустіло.  Васильк.  у. 

Опух,  ху.  и.  Опухоль.  Драг.  29. 
Г.  Барв.  222.  Опух  пішов  за  Оолоню,  та- 

ло не  до  ліктика.  Г  Барв.  530.  Н'хай  во- 
на вийме  жало,  рану  залиже,  от/з  поту- 

шить. Чум.   1.    122. 
Опухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  оп^х(ну< 

ти,  хну,  неш,  и.  Оиухать,  опухнуть. 
Поки  баштий  стцене.  то  вбогий  опугн*-. 

Ном. 
ОпУхлнЙ.  а,  Є.  Опухіпій.  Опухла  ди- 

тина голодная  мре  Шевч.  Роскрн.ш  опух- 
лі очі.   Мир.   Пон.  II.    112. 

ОпУх(ну)тж.  См.  Опухати. 

Опецьки,  ків,  м.  мн.  Рает.  Топ- 
Бе.  Апігузеїи?  Оаегг.  ЗЮЗО.  1.   139. 

Опучка,  ки,  ж.  Ум.  огь  Опука 

Опуша,  ші,  ж.  Раст.  репей никъ,  ло- 
пухъ.  Вх.  Лем.  44. 

Опушка,  ки,  ж-  Мъховая  обшивка. 
А  у  ляха  вершок  низький,  широкі  опушки. 

Л  у  каш.  20. 
Оп'яніти,  ся.  См.  Опяняти,  ся. 
ОПЯНІТИ,      НІЮ,      вШ,      (.1       Опьянъть. 

Драг.  288. 
Оп'янчнтися,  чуся,  чишся.  м.=Оп'я- 

нитися.  Він  випив  тоді  чимало — таки 

зовсім  оп'янчпвся,  гцо  м  язиком  ні]>а.і<і  н>' 
поведе.  Новомоск.  у. 

Оп'янити,  нйю.  вш,  сов.  и.  он'яннтн, 

ню.  нйш.  і.і.  Опьянять,  опьянить.  Пою  ,'< 
погане  пиво  оп'яним.  ЗОЮР.   І-  205. 

Оп'янилися,  нгіюся.  вшся.  сов.  в. 

оп'янитися,  нюся,  нйшея,  і.і.  Напивать- 

ся, напиться  пьянымъ.  Оце  оп'янімо,  уже. 
О.   1862.  .VI  34. 

Оп  ятерйчитнея.     чуся,     чишся. 
У  переться  въ  землю. 

8 
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Оп'ять — Орендарство. 

Оп  ять.  нар.-=8иов.  Оп'ять  забули  го- 
рювать. Котл.  Ен.  III.  8. 

Орав,  клр.=Врав. 
Оренда,  дн,  ж.  1)  Корчма,  питейный 

домъ,  кабакъ.  Ходить  до  ораиди  горілочкг* 
пить    Чуб.  V.  752.  2)  Аренда. 

Орендарка,  кн,  ж.  Содержательница 
кабака.  Ой  дай,  орандарко,  да  юрілочки 

кварту.  Чуб.  V.  420. 
Орендарство    ва,  с —Орендарство. 
Орендарський,  а,  е=Орендарсьвий. 

Орандарські  діти.   Грин.  III.  692. 

Орандарь,  ря,  м.  1)— Орендарь.  2)  Ка- 
батчикъ. 

Орандарювати,  рюю.  еш,  м.  Быть 
орендарем. 

Оранка,  кн,  ж.  1)  Иаханіе.  А  що  вже 

в  полі  на  оранці,  так  дідові  спгарими  но- 
гамгі  за  наймитом  і  не  потішитись.  Г. 

Барв.   194.  2)  Время  наханія.  Подольск,  г. 

Оранйдя,  ці,  ж.  Вспаханное  поле.  По- 
під тоті  ораниці  студені  криниці.  Гол.  IV. 

489. 

Орання,  ня,  с.  —  Оранка  1 .  Не  мо- 
жуть без  плуга  і  орання  хліба  їсти.  Чуб. 

1/93. 
Оран,  па,  м.  Арапъ,  негръ.  К.  Дз.   170. 

Орапенй,  нити,  м.  Арапченокъ,  негри- 
тенокъ.  К.  Дз.  170. 

Орапннк,  ка,  м  =  Гарапник.  Козе- 
лец, у. 

Орапський.  а,  є.  Негритянскій.  К. 

Дз.'  171. 
Орати,  рю,  реш,  г. і.  Пахать.  Чи  не 

оре  милий  плуюм?  Чуб.  А".  1.  Тяжко  сія- 
ти, шш  ніщо  орати.  Ном-  Не  сі  явиш,  не 

оравши,  не  буде  жипю  родити.  Мет.  86. 

Оратися,  рюся,  решен,  и.  Пахаться. 

Оріч-я  ж  ти,  моя  ниво,  долом  та  горою. 
Шевч. 

Ореція,  ції,  ж.  Праздничное  при віт  - 
ствіе.  поздравленіе,  составленное  зараніе 

и  произносимо»-  ходящими  по  домамъ  на 
праздникъ  Пасхи  поздравителями.  О.  1861. 
XI.  Свид    7". 

Ореч,  ча,  .и.  1)  Пахарь.  Вза.т  би-сьмо 
шпача,  то  не  пуде  орача.  Чуб.  V.  1*77. 
2)  Птица  Луговой  жаворонокь  Аіаініа 
аг\'Є№І8.  Вх.  Ііч.  II.  8 

Оречке.  ки,  ж.—  Оренке.  Вх.  .1ем. 
444 

Орган.  ну\  м.  Органъ.  Чуб.  I.  179; 

II.  4:'.. 
Органнстий.  того,  м.  Органистъ,  игра- 

ющий на  орган*.  Я  не  оршнистии—не  пе- 
ребіраю.   Ном.  .V   12161. 

Оргйнія,  жП,  ж.  Георгина  (цвітокь). 
Левиц    I.  285.  Ум.  Оргиньна. 

Оргія,  гії,  ж.  Оргія.  Мерзений  Рим 
з  Нероном  в  паскудних  орііях  конав.  Шевч. 

II.   170. 

Орґенець,  нця,  м.  Встречено  въ  піс- 
ні: Ой  заграйте,  музики  -  оргиниі,  нехай 

піду  з  Марусею  в  танці.  Грин.  III.  235. 
Вероятно  ішїсто  варганці,  т.  є.  играющіе 
на  варгані.  (См.). 

Орда,  дй,  ж.  1)  Орда.  Піди,  сину,  геть 
од  мене,  нехай  тебе  орда  візьме.  Чуб.  V. 
890.  2)  Перен.:  толпа.  Помішників  у  його 

цію  орда.  О.  1862.  V.  72.  Ордбю  -тол- 
пой. За  мо.юдою  козаки  ордою.  Шевч. 

Ордань,  ні,  ж.  1)  Ріка  Іордань.  Ой 
на  річні,  на  Ордані  пливе  образ,  виринає- 
Чуб.  III.  461.  2)  Місто  освящепія  воды 
на  Крещеніе,  а  также  и  самое  освященіе. 

3)  Изображеніе  креста,  ділаемое  на  празд- 
никъ  Богоявленія  Господня.  Дяк  пише 

крейдою  на  дверях  велику  ордань...  з  Ода- 
мовою  головою  внизу.  Левиц.  І.  402. 

Орденський,  а,  є.  1)  Іорданскій.  Ор- 
динська ріка.  Чуб.  І.  129.  2)  Богоявлен- 

скій-  Прискають  хворому  в  вічі  святою 

орденською  водою.  Грин.  ІГ  40. 
Ордннка,  ки,  ж.  Казанская  овчине, 

рыжеватая,  съ  грубой  шерстью.  Вас.   154. 
Ординський,  а,  е.  Относящейся  къ 

ордт,.  Шляхом  битим  ординським  ой  там 
гуляв  козак  Го.юта.  АД    I.   168. 

Орел,  орда,  м.  1)  Орелъ.  Ой  з-за  гори, 
із-за  кручі  орли  вилітають.  Мет.  106. 
Орла  не  можна  бгіти;  а  як  його  стріля- 

ти, то  треба  спитать  тричи:  чи  нажив- 
ся на  світі.  Чуб.  І.  64.  Летять  синг* 

Українг*  вірли  і  соколи.  Млак-  80.  Употре- 
бляется какъ  ласкательное  слово  иъ  при- 

ложеніи  къ  мужчині,  преимущественно 

козаьу.  Ой  куди  .ж  ти  одгзмисш,  си.іо- 
щшлий  орле?  Мет.  38.  2)  Начваніе  в<>ла 
съ  большими,  вертикально  поднимающими- 

ся рогами,  концы  которыхъ  загцуты  аа- 
задъ.  КС.  1898.  VII.  45.  Ум.  Ор.шн,  ор- 

линой, брлонько. 
Орелі,  орель,  ,ж-.=Релі.  Козелец,  у. 
Оренда  ди,  ж.  Аренда.  Держан  у  Но- 

го на  оренді  кормчу.  УОЮР.  I.  241. 
Орендеренко,  ка,  м.  Сынъ  арендатора. 
Орендарів,  реве.  ве.  Принадлежаїціи 

арендатору.  Орендареви  квот. Левиц.  Иов.  Ни*. 
Орендарівне,  ни,  ж.  Дочь  арендатора. 
Орендарка,  кн.  ж.  Арендаторша. 

Орендарство,  ва.  с  1)  Арендаторство. 
2)  соб.  Арендаторы. 
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Орендарський,  а.  е.  Арендаторски. 
Орендарь.  ря,  м.  Аревдаторь. 
Орендувати,  д^ю,  6ш,  и.  Арендовать. 
Орешт,  ту,  -я. = Арешт  1. 

Орештуьатн,  *ую,  еш,  и.=Ареш*у- 
■атн. 

Орідець,  дця,  м.  Ум.  оть  ород. 
Орілка.  кн,  лг=Горілка.  Грин.  Ш. 

385. 

Оріх,  ха,  .*.  1)  Орьхь.  Був  оріх, 

а  тепер  свисглун.  Ном.  №  1866.  Со- 
ловійко  на  оркі,  зозуленька  на  ка.шні.  Грнн. 
III.  178.  2)  мн. — бодбтнні.  бодяні,  чортові. 
Раст.  Тгара  паши?  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139. 
Ум.  Орішоя,  орішенмо.  Чуб.  V.  11. 

Оріхарва,  вн,  *с.=Оріх&рь.  Вх.  Уг. 
256. 

Оріхарь,  ря,  *.=Лускогоріх.  Вх  Лем 
444. 

Оріхівжа,  кн.  ж.— Лускогоріх.  Вх. 
Лем-  444. 

Оріховий,  а,  е.  Ореховый.  А  скрипоч- 
ка оріхова,  а.  смичок  із  рути.  Чтб.  V. 

969. 

Оріхол^п,  па,  м.—  Лускогоріх  Вх. 
Пч.  II.  і. 

Орішанка,  кя,  ж.— Лускогоріх.  Вх. 
Уг.  266. 

Орішарка,  кя,  а*\=Орішакка.  Вх. 
Уг  256. 

Орішарь,  ря,  .«. -Орішанка.  Вх.  Уг. 
256. 

Орішеньл.  ня,  г.  соб.  Орьховыя  де- 
ревья. Зеленее  орішгння  по  двору.  Грин. 

III.  534. 

Орішець,  шця,  м.=ОрішокЗ.  Вх.  Уг. 
2Ьб. 

Орішнна,  ня,  аг.  Ореховое  дерево. 
Ой  г<*)н.ю  Марусечка  по  леваді,  пш  сади- 

ла оріиіину  у  три  ряди.  Мил.  145  Зеленая 

й  пр/шнна  од  сон'чха  ізов'яла.  Чуб.  V".  230. 
Орішок,  шка,  м.  1)  Ум.  оть  оріх.  /А:- 

рпду  зійшлося,  мііиан,  що  ніиіе  було  й  оріш- 
ку  впасти.  МВ.  І  27  2)  Клеверъ.  Кары. 

3)  І]тица=ІИишоирілик  Вх.  Уг.  _'.>!'.  <;* 
Мишачок.  4)  Печенье:  кусочки  тьста,  изжа- 

ренные вь  масть  или  са.тв.  5)  Воді,  дт.т- 
ской  игры.  Ив.  44. 

Орія,  ріі,  ж.  Родь  рыболовной  г  їли. 
забрасываемой  съ  лодки  и  вытягиваемой 
въ  нее  же.  Браун.   12. 

ОркАн,  ьа,  м  Аркань.  Ієн  будеш  ти, 
хоню  Ьулажнькиіі,  но  о/жані   ходити.    Нп. 

Оркяс.  су.   «.  Полба.  Вх.  .іем.   44  4. 
0рл«н,  на.  .к.=0рел.  -І4і  ним  шугнули 

комки-оріани    К.   МВ.   II.    1  ЗУ. 

Ордени,  нити  с  Орленокъ.  .Ъ-титъ 
орел  і  орленя.  Мвж.  37.  Надлетіли  орленята, 

круту  юру  вкрили.  Чуб.  V.  969. 
Орлий,  е,  е.=Орловяй.  Орле  око  Шевч. 

Орляк,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  орел.  2)  мн. 
Раст.  А^иіIе£Іа  тоїедгіб  Ь.  ЗЮЗО.  I. 
112.  См.  Оксамит. 

Орлиний,  а.  е.  —Орловий 

Орлиця,  ці,  ж.=Горлиця.  Ой  я  вас, 
цілині,  за  ті  вісти,  скажу  соколові  живцем 
вас  поїсти.  Чуб.  V.  35. 

Орлйця,  ці,  ж.  Самка  орлиная,  орлица. 

Орлнчок,  чка,  м    Ум.  оть  орел. 
Орловий,  а,  е.  Орлиный.  0}і.юве  чути 

зда.и>ку  клекмання.  К.  МС.  II.  134.  Ой 
коли  б  .нені  та  ор.юбі  крила.  Чуб.  V.   74. 

Орлонько.  ка,  м.  Ум    оть  орел. 
Орлнде,  ка,  м.  Молодой  орель.  На 

широкі  кри.ш  підхоплюють  орлюки  орла 
стаїюю.  К.  ЦН.   205. 

Орли,  лата,  с.  Орленокь.  Молоде  орля 
та  вище  старою  літає.  Ном.  .V  7322.  Ум. 

Орлятко. 
Орлик,  ка,  м.  Растеніе.  Рїегіі»  ?-о,иі- 

Ііпа.  Ь.  ЗЮЗО.  І.   133. 

Орляка,  кя,  ж.  Большой  орель.  Тихо 
знявсь  ор.хяка  з  скелі,  сизі  крила  роспустин. 

Щог.  Сл.  123. 
Орлачяй,  а,  е.  Орлиный.  Кіек  орля- 

чий  з  п.ід  хмари  чути.  Ном.  .V  999. 

Орнаута,  ТЯ  * . — Арн&уїка  Озимини 
по  півтори,  а  орнаутн  копу. — тре/ні  її 
змолотити    та    доброму  хлопу.  Грсн.  III. бз:.., 

Орний,  а.  е.  Палатный. 
Оробнна  нй.  *.=Горобина.  ЗЮЗО. 

І.    137. 
Ород,  ду.  ч.  =  Горбд.  Ум.  Орідець. 

ородечон.  Грнн.  НІ.  104.  Ой  юджу  ж-  оо 
я,  да  блуджу  ж  бо  я  тло  "]**іечш,  коло 

Ірин.  III.   104. 
Орбпія,  пії.  ж.  Арама,  куча.  А  у 

нього  ж  дітей  ціло  оропія.  Херс.  у.  Слон. 
X  Иварн. 

Орбх.  ху,  м.  -Горох.  Драг.  863.  \С. 
III.   66.   Напрягла  ороіу.   Грин.  її.    163. 

Орбхоьнй,  а.  є  =  Гороховий.  Ірин. 
III.    102. 

Орсак,  ка,  ж.  і)  Страна.  Тільки  орсан 
проходили,  а  білий  сет  ні  виділи.  ЛД  І. 
87.  2)  Дорога  вымощенная,  шоссе.  Вх. 
:)н    44. 

Ортограхвіл,  вії,  иг.  Орфографія,  іірл- 
вонисаніе.  О.    1*02.  І.  77. 

Ор^да,  ди.    яг.  Работа,  хлопоты.   Неня 

з- 
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мили  на  постіль  припочивати,    бо  з  вели- 
кої оруди  та  іей  трудні  були.  Федьк. 
Орудник.  ка,  м.  Руководитель.  І  те 

велике,  м<>  шн  починає,  "оутиків  грядущих 
дожидає.  К.  ЦН    - 

Орудування,  ня,  <■.  Завідьіваніе.  ру- 
еоводство,  уиравленіе- 

Ор^дуїати,  дую,  еш,  г.»    Распоряжать- 
ся. ьаИ  давать,  управлять,  заправлаї 

ДІТЬ  'і'ЬМ'Ь.    Невитка   нам-',    орудувала.  1  ■ 
Бари.  3.   Пильнуй,  старосто,  і  дома  добре 

оруду  і'.  Кол.  IV".  439.    Мені,  каже,  хазяїн велить  теж  орудувати  черти 
ріщ  молохи.    Грин.  1.  39.    Хто    чим  ору- 

дує, той  на   тім  і  сидить.  Ном.  .V  10428. 
тиждень  ногою  не  орудую.    Харьг.. 

Худорлявий, — не  иіпом    би    йому 
вати.  Г.  Барв.  81. 

Ор^дущнй,   а.  є.    Еонандующів.    От 
ще.  мені  орудущий!   Усе  тільки  .«>  . 
коверзує.  Харьк.  ;. 

Ору'жжя,  жя,    с    Оружіе.  ̂   Сад  .і 
мундир  уберуть,    оружжа  да 
І.  23.  Зо  оружжа:  до  і  ю  ножа. 
Ном.  X-   12278.  Ум.  Оружекько.   Мет.  239. 

Оружйна,  ни,  ж.  Ружье.  Мет.  42. 
Ой  шли  чумаки  з  України,  стали  на  по- 
пасі  край  долини,  викресали,  огню  з  ору- 
жини.  Чуб.  V.  915.  Для  сильной  армії 
еві>еї  ругинииь,  мушкетів,  о/іуж-ин  наклали 
повні  гамазеї.  Котл.  Кн.  IV.  56. 

Оружнтнся,  жуся,  жишся,  'л.  Воору- 
житься. Поли  іи.іьний,оруж.ившись,  стере- 

?0,  свою  дому,  то  в  спокою  добро  його.  ов. 
Л.  XI.  21 

Ору^кннй,  а,  е.    Вооруженный.    Одби- 
ваючи  од  нас  ворогів  наших,   не  з  кою,    як 

із  нас  же,  вони  оружний  люд  набірали.  Ь* (О.   1861.  II.  227). 
Ор^жно,  нар.  Съ  оружіемь.  К.  ЦН- 

277., 

Орця  стати.  Протнвпться,  окапывать 
сопротивленіе.  Желех. 

Орчик.  ка,  м.  =  Барок.  КоІЬ.  І.  67. 
Величається  як  порося  на  орччку — важни- 
чаегь,  чванится.  Ном.  №  2495. 

Орчиковий,  а.  є    Пристяжной. 
Орючий,  а,  є.  О  плугі:  хорошо  на- 

шу і  ні  й .   У  мене  плуї  орючий.  Волч.  у. 
Орябка  ки,  ж  ,  орябок,  бка.  м.  Птица 

Рябчик-ь,  Теїгао  Ьопаіїа.  Ум.  Орябочон. 
Гол.  IV.  524. 

Оса.  сй,  ж.  Оса,  \>кра.  Уїоливе  як 
оса.  Посл. 

Осавул,  ла,  м.  Есаулъ.  Беруть  коня 
осавули,  товариств»  зброю.  Чуб.  V.  811. 

Осавула,  ли,  м.  1)=Осавул.  2',  Ио- 
міщичій  рассыльный,  пом-вщичій  приказ- 

чик- 31.  Звелів  пан  двом  осаву- 
лам  витягти  жида  з  хати-  Грин.  II. 232. 

Осад,  ду,    м.    1)  Усадьба,  дворь.  Десь 
ся  взяла    сива    зозуленька    та  й  всі   осади 

•і,    но    у    єднім   не  бувала,   де  ся 

церков  будувала.  Гол.  II.  51.   2;— Осада  4-. 
Лохв.  у. 

Осада,  ди,  ж.  1)  Поселеніе,  поселокъ. 
2)  )ги;къ,  ярусъ.  Він  тямить  силу  у  му- 
рівіаичествг,  бо  то  ставляв  таку  височінь, 
вимуровував  панські  будинки  на  дві  осаді, 
на  три  (наді  і  на  чоінирі  осаді.  Васильк. 
у.  3}  Ложа  (у  ружья).  Балт.  у.  4)  мн.  Всі 
части  вооа  вмісті,  кромі  кузова,  колесь 

ішняик  и  оглобель.  Лебед.  у.  (Залюб.). 
■">,  Чоставь  ііь  мельницъ.  Мгич  на  12  осад. 

Іуб.  II.   149. 
Осаджувати,  джуго,  еш,  сов.  в.  оса- 

дити, джу\  диш,  їх.  1)  Сажать,  посадить 
въ  заключевіе.  Злапали  Швачку  та  й  са- 

мотою, та  до  Львоєа  віддали...  Ой  вже 
Швачки  нема,  вж>    і  самім  ри- 
ночху  в  місті.  Гол-  1.  18.  2)  Заселять, 
заселить.  Вони  узхряниччя  людом  осадили. 

К.  Досв.  20.  Моє  Підіір'є  назад  поверну, 
назад  поверну,  лучне  осажу...  Ой  сажан 
же  він  та  три  слободи:  одну  слободу — 
старими  людьми...  Нп.  3)  Осаживать,  »<•&- 
дить,  останавливать,  остановить.  Як  прий- 

де злодій,  так  заніз  доіаня,  а  притика 

осаджує.  Ном.  .V  11060. 
Осадитися,  джуся,  дишся,  м.  Посе- 

литься. Батько  мій  був  з  самих  найпер- 
віхиих  січовиків,  що  осадились  на  Чортом- 
мку.  Стор.  МПр.  26. 

Осадкуватий,  а,  е.  Приземистый,  ко- 
ренастый. Молодий  ще  чоловік,  оса>)кува- 

тий.  широкоплечий,  ширококостий.  Мир. 
Пов.  І.   140. 

Осадник,  ка,  «.  Первый  поселенець 
въ  данномъ  каселенномъ  пункті,  основа- 

тель носеленія. 

Осадняти,  ню,  нйш.  и. — коня.  На- 
тереть лошади  сідломх  ила  хоыутомъ  ра- 

ну. Желех.  Осаднсний   кінь.  Вх.  Зн.  44. 

Осадчий,  чого,    ч  —Осадник. 
Осапувати,  п^ю.  еш,  и.— Обсапува- 

ти.   Тютюн  треба  осапувати.    Черниг.    г. 
Осатанити,  ню,   ниш,    м.    Разозлить. 

взбіеить.    Махнула  швидко    до    Троянців, 
щоб  сих  латине.;. их  постоянны 

му  осатанить.  Котл.  Кн    IV.  41. 
Осатаніти,    иію,  еш.    и.    Взбії 
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сильно  разсерднться.  Осатанім  вража  ба- 
ба. Котл.  Ен.  IV.  45. 

Осаул,  ял,  м.— Осавул. 
Осаула,  ли,  .и.— Осавула.  Сотенний 

осаула.  Сим.  226. 
Осварюватвся,  рююся,  ешся,  м.  Огры- 

заться. Я  йою  сварю,  а  він  ще  й  створю- 
ється. НВолын.  у. 

Освіданнй,  а,  е.  Опытный.  На  похо- 
роні готували  обід  осеідані  дві  молодиці. 

Рк.  Левиц.  См.  Досвідчений. 
Освідуватн,  дую,  вш,  и.  Освидетель- 

ствовать. Спало  з  йою  усе  тім;  ото  йою 
лікарі  освгдували  —  аж  на  йому  худа  річ. 
Васил    у. 

Освідчити,  чаю,  вш,  сов.  в.  освідчити, 

чу,  чнш,  и.  Изъявлять,  изъявить,  объяв- 
лять, объявить,  сообщать,  сообщить,  выра- 
жать, выразить. 

Освідчитися,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 
освідчитися,  чуся,  чишся,  г.».  Объяв- 

лять, объявить  себя. 
Освідчення,  ня  с.  Изьявлевіе,  объяв- 

ление, вьіражевіе. 
Освідчити,  ся.  Си.  Освідчити    ся. 
Освінути,  ну.  неш,  пр.  освів,  освіла, 

>.і.   1)  Разсвіть,  начаться    разсвіту.    Тут 
■іо  ночувати,  дочко,  а  завтра,  як  Бог 

псвіне.  поїдемо    дальш  у  дороіу.  Рудч.    Ск. 
II.  «і-  -)  Встать,  находиться  при  разсві- 
ті,  освітиться.  Осмерк.ха  у  батенька,  а 
освіла  у  свекорка.  Рк.  Макс.  Рано  встав, — 

"вів  (иронія).  Нон.  Де  13900. 
Берегом,  берегом  (гілка)  ,їун«я  приплыла, 

и  Морині  на  столі  оевім.  О.  1862.  і\*. 
_''>.  }Іі  ювтра  бодайсь  не  освів!  Пожеланіе 
не  увидіть  світа  завтрашняго  дня,  т.  є. 
пожеланіе  смерти.  Вх.  он.  44.  8)  Выздо- 

роветь. Був  слабий — тепер  мам  освів.  Вх. 
:*н.  44._ 

Освіта,  тн,  ж.  Образованіе,  иросвіще- 

ніе.    .'  іі(ею -доходить  чоловік  осві- 
и  наросіїю  скрізь  роспростер. 

К.  Кі.    1861.   II.  228).  Нг  науки   бажалось 
ти.  Си.  .!. 

Освітити,  ся.  См.  Освічувати,  ся. 
Освітннй,  а.  е=Освічений. 
Освічати,  чаю,  вш,  м.=Освічувати. 
//•  МУЕ. 

III.  34.   б'онечки  ясне,  красне,  жаічаєги    ю- 
піни.    їх  віти  моє    личко.    щ<Аи    моє 

жне  -  красне,    як  сонечко.    Чтб. 

Освічений,  а.  є.  1)  Освъщенныи    Ли- 
■    ясним  сонцем.    Левиц.  І.     158. 

"'радованный,  ііросвіщенньїй.  Яків  зо- 

всім не  письменний,  не  освічений.    Ком.  Р. 
II.   16.  Освічена  наукою  козачка.   КПС.    5. 

Освічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  освіти- 
ти, чу,  тиш,  и.  1)  Освіщать,  освітить. 

Свіпио  так  і  б'є...  освічує  верби  й  вишні. 
Левиц.  І.  Зірочка  зійшм,  усе  поле  освіти- 

ла. Мет.  80.  2)  Просвіщать,    просвітить. 
Освічуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

освітитися,  чуся,  тяшея,  м.  1)  Осві- 
щаться,  освітиться.  Ні  втопиться,  ні  осві- 

титься. Г.  Барв.  519.  2)  Просвіщаться, 

просвітиться. 
Освіщатн,  щаю,  вш,  и.=Освічати. 

Чуб.  І.  93/ Освятити,  ся    См.  Освячатн,  ся. 
Освячати,  чаю.  вш,  и  освячувати, 

чую,  вш,  сов.  в.  освятити,  чу\  тиш, 
«.».  Освящать,  освятить.  Що  більше:  дар, 
чи  жертівня,  що  освячує  дар?  Єв.  Мт. 
XXIII.  19.  Освяти  їх  правдою  твоєю.  Єв. 
І.  XII.  17.  А  тим  часом  гайдамаки  но- 

жі освятіич.  Шевч. 

Освячатися,  чаюся,  ешся,  и  освячу- 
ватися, чуюся,  ешся,  сов.  в.  освятитися, 

ч^ся,  тишся,  и.  Освящаться,  освятиться. 
Без  неї  вода  ніде  не  освятиться.  Ей  до 
всего  діло,  она  во.  все  вмішаетея.  Левиц. 
Пов.  346. 

Осе,  кар.— Оце.  Осе  ж  і  я,  що  хоро- 
шее ім'я.  Нон.  .V  2525. 

Оседок,  дву,  м.  Усадьба  съ  хатой  и 
хозяйственными  постройками,  а  также  съ 
земельными  угодьями,  т.  е.  все  недвижи- 

мое имущество  хозяина  -  гуцула,  обведен- 
ное огорожею.  Шух.  I.  86. 
Осей,  оси,  осе,  .и>«™  =Оцей. 
Осел,  осла,  м.  Оселъ.  Набув,  як  со- 

кола, а  тяжко  збути,  як  осла.  Ном. 

К  10548.  • 
Оселедець,  дця,  м.  1)  Сельдь.  Хоч  по- 

сомниювати  оселедцем.  Ном.  №  12121. 
2)  Хохолъ,  пукъ  волосъ  на  выбритой  го- 

лові. Чуб.  УП.  412.  Знати  їх  (запорож- 
ців) було...  по  довгому  оселедцю  з-під  шап- 
ки. К.  ЧР.  261. 
Оселити,  ся.  Ся.  Оселяти,  ся. 
Оселість,  лости,  ж.  Осідлость. 

Оселка,  ви,  ж.  1)  Оселокъ.  2)=Ве- 
селка. 

Осельняк,  на,  м.  Поселенець. 
Осельня,  ні,  аг.  Гусеница.  Щоб  садо- 

вина родила,  щоб оеєльня  не  об'їдала.  О.  1861. XI.  Спид. 
Оселя,  лі,  ж.  Жилище.  Нема  в  йою 

ні  ілелі,  ні  ішіу,  ш  ставу.  Шевч.  До  на- 
шої оселі  якийсь    москаль    припхався.    Ко- 
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бел  у.  В  оселі  гріх  світити,  бо  март  при- 
біжить. Васил.  у. 

ОселяниЙ,  а,  о.  Заселенный.  Оселяний 

край- 
Оселити,  лаю,  вш,  сов.  в.  оселити, 

лн>,  лиш,  гл-  Поселять,  поселить. 
Оселитися,  лаюся,  ешся,  сов,  в.  осе- 

литися, люся,  ляшся,  гл.  Поселяться, 
поселиться.  Радюк  покинув  свій  хутір  і 
оселився  в  жінчиному  домі,  в  Журбанях. 
Левиц.  Пов.  148. 

Осенйця,  ці,  ж.  Осень.  Еоби  борзо  до 
осени,  та  й  до  осениці.  Гол.  IV.  465. 

Осеніти,  те,  и.  безл.  Начинаться  осе- 
ни. Па  дворі  осеніе,  шевцеві  веселіє. 
Осениик,  ка,  м.  Растеніе  СоїсЬісит 

аиїитпаїе.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  119. 

Осердак,  ка,  .и.  Тулупчикъ  безъ  рука- 
вовъ.  Вх.  Лем.  444. 

Осердок,  два,  .м.=Осередок  1  и  2. 
Осердок  у  дереві.  Ном.  .V  152.  ст.  29  5. 

Осердя,  дя,  с.=Осердок.  Новомоск.  у. 

Осередок,  дка,  м.  1)  Центръ,  средо- 
точіе.  2)  Сердцевина  (дерева,  яблока  и 
пр.).  Сумев,  у.  Сердцевина  рога.  Вас.  .163. 
См.  Середняк.  3;  Начинка,  фаршъ.  Налис- 

ник з  осередком  і  без  осередку.  Жарене  по- 
рося ,  з  отюдком.  Лохв.  у. 
Осередь,  нар.  Среди.  Та  ви  такої  ри- 
би осередь  літа  не  купите. 
Осет,  ту,  .к.=0сот.  Мені  Бог  дав  оче- 

рет і  осет.  Чуб.  І.  72.  Лебед.  у. 
Осетар,  ра,  м.  Щегленокъ,  Тгіпдіїїа 

саггіиеііг.  Вх.  Уг.  256. 
Осетер,  тра,  м.  Осетръ.  Рудч.  Ск.  II. 

172.  Браун.  31. 
Осетник,  ка,  м.  Раст.  Іипсиз  еіїизи». 

Шух.  І.  21. 
Осетрина,  ни,  ж.  Осетрина.  Чорнявая, 

білявая  на  вечерю  просить...  що  на  рибу 

осетрину,  на  білу  перину.  Чуб.   V.  316' Осика,  ки,  ж.  Осина,  Рориіііі?  ігетиіа. 
Осика  проклята,  бо  на  осиці  повісивсь 
Юда.  Чуб.  І.  76.  Ум.  Осичка. 

Осиковий,  а,  е.  Осиновый.  Сядь  за 
осиковою  бороною,  то  побачиш  мою  смерть. 
Рудч.  Ск.  І.  69. 

Осина,  ни,  ;ж\— Осика.  Цур  тобі,  оси- 
на тобі.  Ном.  .V  5128. 
Осинйти,  ню.  нйш,  гл.  Окрасить  въ 

синій  цвіть.  Ми  давали  ниток  осинйти 
аж  ,  три  хунти.  Иирят.  у. 

Осип,  пу,  ж'.  Дань,  подать  зерномъ. 
Огииу  (даси)  корець  жита  та  півкорця 
овса  і  ячменю.  ЗОЮР.  І.   143. 

Осипати,   иаю,    вш,    сов.  в.   осипати, 

плю.  хеш,  м.=Обснпа*н.  Знати,  мати 
козацьку  хату  скрізь  десяту:  вона  соломою 
не  покрита,  приспою  не  осипана.  О.  1861. 
V.  8. 

Осипатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  оси- 
патися, плюся,  лешся,  <«.= Обсипатися. 

Половина  садів  цвіте,  половина  осипається- 

Чуб.,  V.  198. Осипка,  ки,  ж.  1)  Ячменное  зерно 
измельченное  на  мельниц*  (каждое  на  2 — З 
части),  которое  дають  баранамъ  во  время 
случки  и  молодымъ  барашкамъ.  Хере.  у. 
2)  Плата  мукой  или  шпеномъ  пастуху. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  3)  Корь.  Вх. 
Лем.  444. 

Осиротити,  чу,  тиш,  >л.  Осиротить. 
А  вража  дочко!  ти  мене  осиротила1.  Мій 
Василь  од  мене  одцурався.  МВ.  І. 

Оснротнтиея,  ч^ся,  тйшея,  гл.  Оси- 
ротіть, Ой  ну  люлі,  мале  дитя,  що  вчора 

вранці  уродилося,  а  сьогодні  ввечері  всиро- 
тилося. Чуб.  У.  767. 

Осиротілий,  а,  є.  Осиротілий.  Левиц. 
І.  404. 

Осиротіти,  тію,  вш,  гл.  Осиротіть. 
Він  сирота  і  не  винен,  що  осиротів.  Св. 
Л.  324.  Що  л  на  чужій  стороні  завдовіла 
і  з  ,ма.іенькими  дітками  осиротіла.  Нн. 

Оситній,  я,  е.  Достаточно  давній. 
Осцтня  пора  сватати,  а  й  досі  не  побра- лись- Лебед.  у. 

Оситняг,  гу\  м.  Растеніе  =  Ссітняг. 
Ум.  ,0ситн«ж6к.  ЗЮЗО.  І.  172. 

Осить,  ти,  ж.  Сушильня  для  зерно- 
ваго  хліба.  Осить— де  жито  сушупч.  Зроб- 

лено пшку  яму  і  цеглою  вимощено — як  піч. 
1  тоді  в  піч  накидають  багато  кичок  і 

вони  жарко-жарко  горять;  а  зверху  помо- 
гцено  і  снопи  туди  к.хадуть.  Коп  дві  на- 

кладуть і  посохне,  а  тоді  молотють. 
Черн.  у. 

бенть.  нар.  Достаточно  давно.  Осить. 
як  борщ  виняли  з  печі,  а  він  все  ще  гаря- 

чий. См.  Досить. 
Осйчаний,а.  е=Осиковий.  Ніяк  не 

доступимо  до  осичаного  прикілка.  Грин. 
І.   70. 

Осичина,  ни,  ж.  Осиновое  дерево. 
Осичина  тим  трусгіться,  що  на  ег  Ски- 
ріот  повісився.  Ном.  №  316.  Осичино,  бе- 

резино, чом  не  гориш,  тільки  куришся? 
Чуй.  V.  548.  А  матері  твоїй  оейчкка!  Брань: 
пожеланіе,  чтобы  мать  бранимаго  былч 
пробита,  какь  відьма,  осиновымъ  коломъ. 
Лебед.  у.  2)  Осиновый  ліст>.  Ой  ліс-оси- 
чина,  в  тебе  жінка  позичена.  Нп..  А  в  ли- 
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пині  та  в  осичині,  там  староста  т}>аву 
косить.  ЗОЮР.  II.  249. 

Осичка,  ви,  ж.  Ум.  огь  осика. 
Осище,  ща,  с.  Освное  гніздо.  А  у 

тою  чоловіка  на  горищі  та  завелись  оси... 
Він  до  тою  осища,  аж  оси  тільки  дзз! 
Мнж.   13. 

Осяяти,  яю.  вш,  и.=  Осіяти.  Слава 
Господня  осияла  їх.  Св.  Л.  II.  9. 

Осібне,  на}).  Особо,  отдельно.  Це  осібне 
пок.іади:  а  те  докупи.  Камен.  у. 

Осібний,  а,  е.  Особый,  особенный, 
отдельный. 

Осігди.  ня^.=3авсігдн.  Федьк. 
Осідати,  даю,  вш,  сов  в.  осісти,  сяду, 

деш,  1-і.  1)=0бсідати,  обсісти  1  и  2.  Чи 
бач,  як  медяник  мухи  обсіли — зжени  ли- 

шень. Кобел.  у.  Осядуть  (іуми,  розіб'ють 
на  спюкрат  серце  і  надію-  Шевч.  2)  Са- 

диться, сість.  Він  оавсь  на  возі.  Мкр.  Н. 

2*2.  Ти  осядь,  осядь,  тихий  роечку,  у  виш- 
невому садочку.  МУЕ.  III.  97.  Так  бились 

(птахи  і  звірн)  цілий  день,  а  потім  уве- 
чері осіли  усі  опочивати.  Рудч.  Ск.  І.  141. 

Не  встояла  вона  на  ноша:  і  осіла  знов  на 
траву.  Левиц.  І.  31.  3)  Осідать,  осість. 

Пил  на  дорозі  осів.  Чуб.  І.  :'>4.  Ой  у  Крас- 
нім на  ставочку  туман  осідає.  -АД.  І.  54. 

4)  Поселяться,  поселиться.  Татарський 
беріг  С.гавутиці...  всіло  козацтво.  К.  Кр. 

2'Л.  Пішли  вони  у  ліс.  щоб  знайти  там 
собі  угоду, ,  щоб  осісти.  Рудч.  Ск.  І.  131. 
Злидні  осіли.  Підность  одоліла.  Уоову  сер- 

дешны такі  злидні  осіли,  що  жчвггй  жаль. 
К "бел.  у. 

Осі  датися,  даюся,  єшся,  сов.  в.  осіс- 
тиея  сяду  ся,  дешся.  и.  1)  Садиться, 
сість.  2)  Осаждаться,  осість.  3)  Посе- 

ляться, поселиться.  4)  Успокаиваться,  успо- 
коиться, увірить  свой  иылъ.  Постарішь- 

ся,  то  й  осмдетьея  трохи.  .Ісвиц.  Пов.  325. 
Осідлати,  лаю,  вш.  і.».  Осідлать. 

Сам  я  коня  <ч  ідлаю.  поїду  край  Дунаю. 
Чуб. 

Осідлий,  а,  в.  Поселившійся,  осідльїй. 
Жидови  чо.ювік  сот  з  двг,  осідлих  і  при- 

блудних. О.    1861.  VII.  2. 
Осіняти,  каю,  вш.  сов.  в.  осіктй,  чу\ 

чеш,  і.і.  Осічь,   обрубить. 
Осікиути,  н^,  нбш,  1.1.  Усічь,  отсічь. 

•'.•  .м^ке  смерті,  гзраїтула,  як  косою 

ойкнула.   КС.   1883.  II.  468.  ' Осілий,  а,  є.  1)  Осідльїй.  2)  О  расте- 
ніи:  склонившійся.   Вх.  Лем.  445. 

Осілість,  лости,  ж.  Огідлость. 
Осіло,  нар.  Осідло. 

Осшщнна,  ни,  ж.  Дань,  подать  зер- 
номъ  поміщику  отъ  крестьянъ  осенью. 

Осінній,  я,  в.  Осенній.  Прийде  ніч 
осінняя,  ні  з  ким  говорити.  Чуб.  V.  872. 

Осінь,  осени,  ж.  Осені..  Осінь  на  стро- 
катом  коні  їздить.  Ном.  №  611.  В  бсінь, 
в  осени.  Осенью.  Одна  пішла  в  осінь  за- 

між, а  друга  в  м'ясниці.  Мет.  108.  Коли 
в  осенй  літа  багато  паутини — на  пюй  рік 
урожайне  літо  буде.  Ном.  Л£  13412.  Восе- 

ни .южка  води,  а  дві  грязі.  Ном. 

Осітняг,  гу"  и  осітняк.  ку,  .«.  Расте- 
нія:  а)  Ситникъ,  Липси.<.  Сим.  146.  Вх. 
Пч.  І.  Ю.  б)  Виїоши?  ишоеііаіиз.  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  115. 

Осіянна,  кн,  ж.  Назьаніе  матки  у 
пчелъ.=Матна  осіянська.  Мнж.  151. 

Осіянськнй,  а,  є.  Испорч.  Сіонськнй- 
На  Огіянській  горі.  Мнж.  152.  Матна  осі- 
янсьна, — въ  заговорахъ  названіе  матки  у 
пче.ть    Мнж.   152. 

Осійти,  йю,  вш,  и  Осіять.  Як  увій- 
шла в  хату,  так  і  стяла.  Рудч.  Ск.  II.  48. 

Оскалити,  ся.  См.  Оскаляти,  ся. 
Оскілок,  лка,  ж.  Щепка.  См.  Скалка. 
Оскальнутнся,  нуся.  нешся.  и.  Оди. 

•в.  оть  осколйтися.  Усміхнуться.  Хоч  бгі 
вона  оком  схка  льну. гас  ь.  Кролев.   у. 

Оскалити,  лаю.  вш,  сов.  в.  оскалити, 
лк>,  лиш,  і.і.  Оскаливать,  оскалить.  Оска- 

лив зуб,  на  ваг  оглянувсь.  Котл. 
Оскалитися,  лйюся,  ешся.  сов.  в. 

оскалитися,  люся,  лишся.  м.  1)  Оска- 
ливаться, оскалиться.  2)  Сміяться,  засмі- 

яться. Сказано  дитина:  як  болить,  то  й 
плаче;  скоро  о>Ь>ус»іило.  вже  й  оскаляєть- 

ся. Канев.  у. 

Оскард,  ду,  м.  в.  Оскарда,  ди,  ж.  Мо- 
тыка;  кирка,  которой  насікають  жернова. 
Мик.  481. 

Оскаржити.  См.  Оскаржувати. 

Оскаржувати,  жую.  вш,  сов.  в.  оскар- 
жити, жу,  жиш,  і.і.  Обвинять,  обвинить, 

пожаловаться  на  кого. 
Осквернити,  ся.  См.  Оскверняти,  ся. 
Осквернити,  няю.  вш,  сов.  в.  осквер- 

нити, ню,  нйш.  г.і.  Осквернять,  осквер- 
нить. Святиї  Божі;  листа  ксьоюи  еша- 

ссені  осквернили.  Шевч. 
Осквернитися,  нйюся,  ешся,  сов.  в. 

осквернитися,  нюся,  нйшея.  м.  Осквер- 
няться, оскверниться.  Вх.  Зн.  45. 

Оскйпище.  ща.  ' .  =  Граблище.  Вх. 
Зн.  45. 

Оскілок,  лка,  ж.  Въ  иьіраженіи,  оскіл- 
ками  дивитись.  Первоначально:  оскалив'*- 
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зубы,  а  загЬмъ— враждебно,  недружелюб- 
но смотріїть.  Харон,  таких  гостей  уздрів- 
ши, оскілками  на  них  дививсь;  як  бик  ска- 

жений заревівши,  запінивсь  дуже  і  озливсь. 
Котл.  Ен.  III.   35. 

Освов8ну>ися,  н^ся,  нешся,  іл.  1)  По- 
скользнуться. 2)  Ошибиться,  промахнуть- 

ся. Я  тим  осковзнувся  трохи,  що  рано 
посіяв.  Міус.  окр. 

Оскбма,  ми,  ж.  Оскомнна.  Кислиці 
поїш  й  оскома  напала.  Грин.  ПІ.  232. 

Адам  ззів  кисличку,  а  у  нас  оскома  на  зу- 
бах. Ном.  А  на  ваші  очі  оскома.  Лебед.  у. 

Освомелов,  лка,  м.  Обломокъ  сухой 
вътки.  Рк.  Левиц. 

Освбмистий,  а,  є.  Производящій  оско- 
мину. Борт  кислий,  оскомистий,  чортзна 

колишній.  ЗОЮР.  І.  217. 
Освбмити,  ллю,  жяш,  гл.  Набивать 

оскомину.  Зелені  кислиці  їсти,  то  тільки 
зуби  оскомити. 

Оскомнтися.  млюся,  мишся,  іл.  На- 
бивать себ*  оскомину. 

Осворб,  бу,  .«■  Обида,  несправедли- вость. Бх.  Зн.  45. 
Оскорбйти.  См.  Осворбдяти. 

Оскорблйти,  лйю,  еш,  сов.  в.  оскор- 
бйти, блю,  бйш,  ы.  Обижать,  ооидЄть, 

причинить  несправедливость.  Вх.  Зн.  45. 
Семен  був  парубок  іодний...  було  й  малу 
дитину  не  оскорбить.  Федьк. 

Оскорбнота,  ти,  лс— -Оскорб.  На  нас 
оскорбн'ппа — ми  робили,  а  нам  не  заплаче- 

но. НВолын.  у. 

Оскоромити,  ся.  См.  Оскоромлюва- тн.  ся. 

Оскорбмлювати,  люю,  еш,  сов.  в. 
оскоромити,  млю,  миш,  гл.  Скоромить, 
оскоромить. 

Оскорбмлюватися,  лююся,ешся,  сов.в. 

осворбмитися.  млюся,  мишся,  гл.  Оско- 
ромиться. Як  би  сьоюдня  оскороми.игсь,  то 

не  великий  був  би  гріх.  Левиц.  Пов.  170. 

ОсворувІти.  р^ю,  еш,  гл.  Ободрать 

кору  (сь  дерева)  Вх.  Лем.  445. 

Оскребки,  бок,  ж.  Выскребки.  Із  ті- 

спш  булки  покачали,  а  оскребки  дітям  від- дали. 

Освромвджуватн,  джую,  еш,  сов.  в. 

освромадити,  джу,  днш,  іл.  1)  Обскабли- 
вать, обскоблить,  оскресть.  Щуку.-  оскро- 

мадила.  Чуб.  II.  94.  Оскромадила  моркву. 
2)  Обгребать,  обгрести.  Оскромадили  стій 

Оскряв,  ва,.и.=Вісвряв.  Утри  оскряки. 

Оскубатн,  баю,  еш,  сов.  в.  оск^бти, 

6у\  беш,  г.і.=Обсвубати,  обсвубти. 

Освубатися,  баюся,  ешся,  сов.  в. 
осв^бтнся,  б^ся,  бешся,  м.=Обсвуба- 
тися,  обсвубтнся.  От  всі  юлуби  їдять, 
пшеницю,  а  один  під  грушею  сам  собі  на- 

дувся та  оскубаеться.  Рудч.  Ск.  II.  110. 
Оев^бувати,  бую,  еш,  «.=Освубати. 
Основуватися,  букюя,  ешся,  гл.  = 

Освубатися.  Качки  оскубуються — дощ  бу- 
де. Ном.  №  13401. 
Освйрдов,  два,  м.  Маленькая  скирда. 
Освйритися.  См.  Оскирятися. 
Освирйтися,  риюся,  ешся,  сов.  в. 

оскнритися.  рюся,  ришся,  гл.  Осклабли- 
ваться,  осклабиться,  оскаливаться,  оска- 

литься. Ввійиии  паничі,  слухають  та  й 
оскиряються,  а  пані  аж  зареготала.  МВ- 
І.   49. 

Осли,  ли,  ж.  Оселокъ.  Угор. 
Ослаба.  би,  ж.  Ослабленіе.  На  ослаб, 

на  ослабі.  Слабо,  непритянутый.  Чуб.  VII. 
416.  Ланцюг  висить  на  ослабі.  Як  дер- 

жиш на  ослаб  чепігу,  то  Гі  вивернеться 

плуг.  Волч.  у. 
Ослабати,  баю,  еш,  сов.  в.  ослабіти, 

бію,  еш  и  ослабнути,  ну,  неш,  гл.  Осла- 
бевать, ослабеть,  ослабляться.  Мій  кони- 

чок ос.тбає,  сон  голову  похиляє.  Чуб.  V. 
947.  Нехай  будуть  кайдани  коло  ніг  ос.ш- 
бати,  сирая  сириця  ком  рук  ослабати. 
АД.  І-  90.  91.  /  зараз  чогось  попоїли,  щоб 
на  путі  не  ослабіть.  Котл.  Ен.  Ослабла 
в  колесі  дерев'яна  букша.  Рк.  Левиц. Ославити,  ся.  См.  Ославляти,  ся. 

Ославлювати,  люю,  еш.  и.  —Ослав- 
ляти. 

Ославляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  осла- 
вити, влю,  виш,  гл.  1)  Прославлять,  про- 

славить. Ослави.хгі  розумно,  чесно.  Св.  Л. 
71.  2)  Обезславливать,  обезславить,  опо- 

зорить. Мої  воріженьки...  ославили  мене 
мо.юду.  Левиц-  І.  32. 

Ославитися,  влюся.  вишся,  гл.— Всла- 
витися. Ой  славен,  пишем  молод  женишок. 

Ой  чим  же  він  да  й  ославився? — Огородив 
двір  щирим  залізом.  Чуб.  III.  294. 

Ослиця,  ці,  ж.  Ослица.  (Плаче)  осли- 
ця за  ослям.  Чуб.  І.  92. 

Осліджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  ослі- 
дйти,  джу\  дйш,  гл.  Выслеживать,  вы- следить. Ми  ослідили  лисицю  да  й  ходили 
все  слідом  за  нею.  Чуб.  IV.  633. 

Осліи,  лбну,  м.  Продолговатая  скамья. 
Вас.  194.  Чуб.  VII.  387,  388.  Ти  сядеш  на 
.мені,  а  я  на  ослоні.  КоІЬ.  І.  58.  2)  Ста- 
нокъ  у  колесника,  ,  на  которомъ  тешуть. 
Сумск.  у.    Ум.  Ослінець,   ослінчик,  ослонин, 
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ослбноньно.  Посаджала  на  ос.юноньку.  Мет. 
200.   Ой  сядь  на  ослоник.  Грнн.  НІ.  408. 

I.  Осліп,  пу,  м.  Осліпленіе.  Забувши 

всю  біду,  що  ми  йому  не  раз  у  в  осліп  і  чи- 
нили. К.  Дз.  177. 

II.  Осліп,  нар.  Сліпо,  очертя  голову,  на- 
обумъ.  Біжить  од  його  осліп.  Г.  Барв.  113. 
Тиснулися  осліп  до  штурму. 

Осліпити,  ллю.  пйш,  і.І.  Осліпить. 

Осліп(ну)та,  ну,  неш,  гл.  Осліпнуть. 
Пріти  світ:  тато  й  мама  осліп,    а  діти 
поминки  .годять.  Ном.  .V  9229. 

.  Ослобовйти,  ню.  нйш.  и.  Освободить. 

Ослобонйтися,  нюся,  нйшся.  гл.  Осво- 
бодиться. 

Ослбник,  ка.  Ум.  оть  ослін. 
Ослбнонько.  ка,  м.  Ум.  оть  ослін. 

Осл^га,  ги,  ж.  Услуга,  прислужива- 
НІЄ-  Мені  дайте...  трьох  льокаїв  до  ослуш. 
Чуб.  II.  046. 

Ослухатнся,  хаюся.  вшся,  и.  Прислу- 
шиваться. 

Ослюк,  ка.  .к    Мулъ,  лошакъ. 
Осли,  лити,  с.  Осленокъ.  Чуб.  І.  92. 

Грин.  II.  36.  Імив  апостол  святий  на 
осляті.  О.    1862.  V.  84. 

Осмалити,  ся    См.  Осмалювати,  ся. 

Осмалювати,  люю,  вш.  сов.  в.  осма- 
лити, лю,  лиш,  м.=Обсиади>вати,  об- 

смалити. Заходились  коло  тою  кабана, 
осмалили  йою.  Рудч.  Ск.   І.    157. 

Осмалюватися,  лююся,  вшся.  сов.  в. 

осмалитися,  люся.  лншся.  м  — Обсма- 
люватися,  обсмалвтися. 

Осмёркнутн.  ну,  неш,  и.  1)  Нахо- 
диться во  время  сумерекъ.  Як  мені  не 

п.иікатиґ  Осмеркла  у  батенька,  а  освіла 
у  свекорка.  Нп  2)  безл.  Смеркнуться.  Не 
вкдала  я,  як  і  осмерк.ю.  О.  1862  VII.  Н7. 
Ще  ш  пізно  й  було,  тільки  що  осмеркло. 
Пирят.   у. 

Осмервнутися,  неться,  гл.  без*.  = 
Осмеркнутн  2.  Осмерк.юсь;  приїхали 
піш]юсти  і  молодий  увійшов.  Г.  Нарв.  257. 

Осмикати,  ся,  оемкнути,  ся.  См. 
Осмикувати,  ся. 

Осмикувати,  ся,  кую,  ся.  вш,  ся, 
сов.  в.  осмикати,  ся,  каю,  ся,  вш.  ся, 
оди.  в.  осмикнути,  ся,  ну\  ся,  неш.  ся, 
и.  =■  Обсмикувати,  ся,  обсмикати,  ся, 
обсмикнути,  ся. 

Осмілити.  ся.  Си.  Осміляти,  ся. 

Осмів,  оембва,  м.  Трухлый  нъ  сере- 
дин* пень.  Шух.  І.  111. 

Осмілити,  ляю.  вш.  сов.  в.  осмілити, 

лю,  лиш,  гл.  Ободрять,  ободрить,  внушать, 

внушить  мужество,  смілость. 
Осмілятися,  лйюся,  вшся,  сов.  в. 

осмілитися,  люся,  лишея,  гл.  1)  Стано- 
виться, стать  сміліє,  ободряться,  обод- 

риться. Вона  з  ним  так  скоро  осмілилась. 

Укай.  у.  2)  Осміливаться,  осмілиться. 
Рука  не  зведеться,  серце  не  осмілиться 
тебе  рубати.   АД-  І.  115. 

Осміх,  ху,  .и.=Усміх.  її  очі  сміялись, 
а  на  губах  перебігав  осміх.  Левиц.  Нов.  73. 

Осміхатися,  хаюся.  вшся,  /л.=Усмі- 
хатися. 

Осміхнутися,  ну/ся,  нешен,  І.І-  = 
Усміхнутися.  Жінка  глянула  нп  чо.говіка, 

осміхнулась.   Рудч.  Ск.  II.   128. 
Осмшікуватися,  куюся,  вшся,  гл. 

Усміхаться.  Текля  осмішкувалась.  Св.  Л.  170. 

Осміювати,  юю,  вш,  сов.  в.  осмій- 
ти,  мію.  вш,  гл.  Осміивать,  осміять. 

Осміяли  подруокхньки  подругу  свою.    Шевч. 
Осмолити,  ся.  См.  Осмолювати,  си. 
Осмолювати,  ся,  люю.  ся,  еш.  ся, 

сов.  в.  осмолити,  ся,  лю,  ся,  лиш,  ся, 

.-.і.— -Обсмолювати,  ся,  обсмолити,  ся. 

Осмутніти,  нію,  еш,  и.  Опеч;глиться. 
еділаться  грустнымъ.  Осмутніє  і  похму- 

рий  такий  стаю .   МВ.   II.    23. 
Оснач,  чи,  м.  Сплавщикъ  плотовъ. 

Осначі  їдять  калачі,  осначки  їдять  боляч- 
ки. Черн.   у. 
Осначка.  ки.  ж.  Жена  сплавщика 

плотовъ.  Черн.  у.  См.  Оснач. 
Оснівка,  ки.  ж.  Ум.  оть  Основа. 
Оснівний,  а,  е.  О  ниткахъ:  иду  тій 

на  основу.  Оснівна  вовна.  Славяносерб.    у. 
Оснівннця,  ці,  ж.  Сновальница,  сно- 

валка. Вас.  202.  См.    Овувавва. 
Оснівонька,  ки,  ж-  Ум.  оть    Основа. 
Оснбва.  ви,  ж.  1)  Ткацкое:  основа. 

Шух.  І.  255.  МУК  III.  ІЗ.  Чія  основа— 
аби  мое  поткання.  Ном.  №  0702.  2)  Въ 
водяной  мельниці:  деревянные  брусья, 

положенные  на  столбахъ,  вбитыхъ  снару- 
жи мельницы;  основа  поддержи ваетъ  ринву, 

а  также  палъ  еъ  наружнымъ  колесомъ. 
Мик.  480.  Черв.  у.  3)  Основа,  основание. 
Ум.  Оснівна,  оснівонька,  оснівочка,  основн- 

ая. Г.  Барв  440.  Ном.  .V  7547.  Чуб.  IV. 
521. 

Оснбвина,  ни,  ж.  Основаніе.  Як  осно- 
вина хороша  у  клуні,  то  и  не  завалиться, 

хоч  як  товсто  укрий.  Волч.  у.  Він  поло- 
жить основину.  Єв.  Л.  XIV.  29.  На  та- 

ких то  основинах  треба  нам  працювати. 
КХП.    135. 



74 Основная — Останній. 

Оснбвиця,  ці,  ж.  Ум,   отъ  Основе. 
Оснбвувати,  вую,  еш,  сов.  ь.  оснува- 

ти, ную,  еш.  гд.  Основывать,  основать, 
долать,  сділать  основу.  Рудч.  Ск.  I.  179.  П. 
44.  Що  журавель  намне,  а  чапля  намиче, 
а  сорока  оснує,  а  ворона  витче.  Чуб.  III.  172. 

Осбба,  би,  ж.  1)  Особа,  лицо.  2)  Ли- 
цо св.  Троицы.  К.  Гр.  81. 
Осббе,  нар.  Особо,  отдільно.  Бої  дих- 
нув духом,  і  все  стало  окроме:  зерно  особе, 

полова  особе,  солома  особе.  Чуб.  I.  157. 
Щитаютъ:  старих  особе,  а  ягнята  особе. 
О.   1862.  V.  Кух.  38. 

Осббий,  а,  е.  Особый,  отдельный.  Ца- 
редворці дали  незнайку  особу  хату.  Рудч. 

Ск.  I.  113. 
Особистий,  а,  е.  Личный. 
Особистість,  тости.  Личность. 
Особисто,  нар.  Лично. 
Особітннй,  а,  е.  Особенный.  Вх.  Уг. 

256. 

Особливе,  нар.=Особв.  Постаете,  ка- 
же, мені  хату  особливе-  Рудч.  Ск.  II.  115. 

Особливий,  а,  е--0ео6ий. 
Осббне,  н«р.=Особе. 
Осббний,  а,  е.=Особий.  К.  Хм.  109. 
Осббно,  нй^.=0собне.  Хай  вони  собі 

особно,  а  ми — особно.  Мир.  Нов.  II.  68. 
Особшаний,  а,  е.  Особенный,  вьіді- 

ляюіційся,  вьдающійсл.  Він  же  добрий 
кобзарь? — Ні,  не  дуже  особишниіі.  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Осббше,  нар.  Въ  особенности.  Мнж.  188. 
Осбвйще,  ща,  с  Болізнь  у  скота:  за- 

твердіте, опухоль  вымени.  Мнж.  188. 
Осовіти,  вію,  еш,  гд.  Стать  похожимъ 

на  сову,  осовіть,  стать  соннымъ. 
Осовнь,  ні,  ж.—  Осонь.  Шух.  І.  110, 189. 

Осока,  кй,  ж:  Болотное  растеніе:  осо- 
ка. Сагех.  Б.  С  асиіа,  С.  міі^агік.  Тгіек. 

Анн.  85.  ЗЮЗО.  І.  115,  Пб.-но'чковата. 
Сагех  сое$ріІо§а.  Б.  ЗЮЗО.  І.  115.—  кри- 

нична. С.  ргаесох  .Іасу.  ЗЮЗО.  І.  115. — 
польова.  С.  Рнеіісіосурегих.  Б.  ЗЮЗО.  І. 
115.  З  тою  часу  ставок  чистий  заріс 
осокою.  Шевч.  Очерет,  осока,  чорні  брови 

в  козака..  Ном.  Л'   12532. 
Осокір,  кбру,  м.  Осокорь  родъ  топо- 
ля, ГориІШ  аШа.  ЗЮЗО.  1.  12  З 
Осокорина,  ни,  ж.  Одн».  дерево  осо- 

коря. Левиц.  І.  62. 
Осолбда,  ди,  ж.  Услада.  К.  ЦН.  268. 

Він  дав  таку  в  печалях  осолоду.  К.  МБ. 
XII.  273. 

Осолбджувати.  джую,  еш,  сов.  в.  осо- 

лодити, джу\  дйш.  и.  Услаждать,    усла- 

дить. Осолодіти,  дію,  еш,  1)  Сделаться 
сладкимъ.  2)  Обратиться  въ  солодъ. 

Осолбдуватий,  а  е.  Сладковатый.  Ця 
горілка  <>со *оду вата.   НВолын.  у. 

Осбння,  ни,  с.  Місто  освіщаемое 
солнцемъ.  Ніж.  у. 

Осонь,  ни,  ж.=Осоння. 
Осоромити,  илю,  миш,  гл.  Осрамить. 

Щоб  тебе  побив  несвітський  сором,  як  ти 
нас  осоромив.  Ном.  Л»  3664. 

Осоромитися,  млюся,  мишея,  и.  Осра- 
миться. 

Осорбмляти,  ляю,  еш,  гл.=Осороиити. 
Зазнаю  я  ту  ніч  прокляту,  як  осоромляли 
ті  хату.  Греб.  338. 

Осоруга,  ги,  ж.  Что  липо  надоівшее, 
опостылевшее. 

Осоружний,  а,  є.  Надвівшій,  против- 
ный, постылый,  ненавистный.  Нехай  вони 

будуть  розумні,  багаті  й  пнсьменнійші  од 
нашого  Возною,  та  коли...  еони  мені  осо- 

ружні. Котл.  НП.  363. 
Осоружитися,  жуся,  жишся,  і.х.  Опро- 

тивіть, опостьіліть,  надоість.  Так  мені 
надоїв  і  осоружився!  Котл.  МЧ.  481. 

Осбт,  ту,  -н.  Растеніе:  а)  Сігзіит  аг- 
уеше.  ЗЮЗО.  І.  118,  175.  б)  Сігсаеа  1и- 
Ііпіапа  Б.  ЗЮЗО.  І.  1 18.  в)  Зопсіш*  апеп- 
ЗІ9  Б.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Осбтий,  тни,  м.  Раст.:  а)  Саічіпив  вп- 
1ап8.  Шух.  І.  21.  б)  Спісиз.  Лв.  97. 

Оспалнй,  а,  є.  1)  Сонливый.  2)  Вя- 
лый, лінивьш,  безпечный.  Там  то  не- 

вістка, там  то  оспала,  як  би  її  не  збу- 
дила, то  б  рано  не  вста.ю.  Чуб.  У.  757. 

Оспіх,  ху,  .и.  Поспішності,.  Для  бспі- 
ху.  Для  скорости.  О.  1862.  ІБ  65. 

Осподарь,  ря,  л.=Госдодарь. 
Оставатися,  таюся,  ёшея,  сов.  в. 

остатися,  тануся,  нешся.=Зоставати- 
ся,  зостатися. 

Оставити.  См.  Оставляти. 
Оставлюк,  ка.  Родъ  карточной  игры. Волч.  у. 

Оставлйти,  ляю,  еш,  сов.  в.  остави- 
ти, влю,  виш,  м.=3іставляти,  зістави- 

ти, їж,  брате,  хліб,  та  на  завтра  остав- 
ляй. Ном.  .V  5287.  Я  в  дорогу  вибераюсь, 

тебе,  мила,  оі-тавляю.    Чуб.  V.  4. 
Останній,  я,  є.  Послідній.  Поки  збе- 

ремо, то  й  останнє  здеремо.  Ном.  №  10626. 
Хто  хоче  першим  бути,  нехай  буде  з  усіх 
останнім.  Єв.  Мр.  IX.  35.  В-останне.  Въ 
послідній  разъ. 
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Останок,  нку.  .«.  1)  Остатокъ,  оста- 
нокъ.  Наэбгралось  останків  ломан 
кошиків.  Єв.  Мр.  VIII.  8.  Де  їх  могили? 
Де  лежить  останок  славною  Боиіана.  Шевч. 
2)  Помилованіе,  поиіада.  Нехай  жінка  на- 
збірас  срібла,  злота  досить,  нгхан  мене  ви- 

купляє та  и  останку  просить".  Гол.  І.  9. 
До  останку.  До  конца,  до  смерти.  Як  не 
ііасть  Бої  тамту  зма.%ку,  то  й  н>  буде 
до  останку.  Ном.  .V  1749.  На  останку,  на 
останці.  На  конці,  вь  конці,  наконецъ. 
Не  будь  же  ти  на  .мене,  як  я  був  на 
останці  віка  моєю  на  тебе.  Маке.  На 

останці  прикро  вузлом  прикрутив,  щоб  ні- 
хто тою  не  провідав.   Полт.  у. 

Остарітн,  рію.  вш,  м.  Постаріть.  Вх. 
Уг.   256. 

Остатися.  См.  Оставатися. 
Остатній,  я,  в=Останній.  Остатню 

корову  жидам  продам.  Шевч. 
Остаток,  тку.  .«.—Останок  1  Та  як 

вони  сміють! — викрикне  на  остатку.  МВ. 
(О.  1862.  III.  53). 

Остача,  чі,  ж.  Остаток-ь.  У  попа  зда- 
чі, як  у  шевця  остачі.  Чуб.  І.   - 

Остеґа,  г*н.  лс.=Ости)К.   Вх.  Зн.  4Ї. 
Остень,  ня,  .«.=Ості    Лохв.  у. 
Остербати,  баю,  еш,  м.  Окріпнуть 

(послі  болізнн).  вьіздоровіть.  Мкр.  Г.  22. 
Хоч  остгрбало.  та  плаче,  як  на  річку  і.хя- 
не.  Мкр.  Н-  б.  Не  журись,  молодичко,  во- 

но (двтвна)  остербае,  пю  й  будуть  люді. 
Кобеї.  у. 

Остербнутж,  ну,  неш,  і.і.=Остврбатн. 
Остерегатн,  гаю,  еш,  сов.  в.  остерег- 
ти, жу\  жеш,  и.  Предостерегать,  предо- 

стеречь. Хто  (істерії  ваг?    вн.  Мт.  III.   7. 
Остерегатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 

остерегтися,  ж^ся.  жёшся.  її.  Остерегать- 
ся, осте]>ечься,  поберечься.  Г.  Вар  в.  105. 

Які  лиш  не  остережуть  я.  а  їй  на  острів 
попадутся,  тих  переверне  на  звірей. 
Котл.  Ен. 

Остивати,  ваю,  еш.  сов.  и  остити, 
стину,  неш,  і.і.  Надоідать.  надоість. 
А  в» є  Ж  л<ені,  моя  мати.  т 
-і/і.  Ни.  Засівали  трупом  поле,  поки  не 

Шевч.  4.  Та  й  <*пі».\о  мені  я  со- 
бою   ІО'НЬКПі 
Остивно,  на,  с.  Деревянная  рукоять 

в  остях.  Шух.  І.  22;;. 
Остигати,  гаю,  єш.  сов.  в.  остигти, 

гну,  неш,  ід.  1;  Остынуть.  2)  -Остивати, 
остити  Остило  йому  слухати  жінчину 
іризню.  Гран.  II.   165. 

Остиглуватн.  л^ю,  еш,  и.  Остановить 
для  отдыха  (скоть).  Чередники  остииували 
скотину  біля  річки.  Зміев.  у. 

Остигти.  См.  Остигати. 
Остйлий,  а.  є  Постылый.  Для  мене 

завжде  Турн  остилиі''.    Котл.  Ен.  IV.    39. 
Остинки,  ків,  .«.  Истоптанные  по- 

столы. НВол.  у.  Ум.  Остйночки. 
Остистий,  а,  е.  Съ  длинными  остями. 

Остиста  пшениця. 
Остити.  См.  Остивати. 

беті,  тів,  ж.  Г)  Багоръ,  острога  для 
ловли  рыбы  съ  нісколькими  зубьями.  КоІЬ. 
І.  7:1  Части  ихъ:  остивно — деревянная  ру- 

коятка, лійка — желізная  трубка,  въ  кото- 
рую входить  рукоятка;  посредствомъ  вуха 

соединена  дійна  сі.  зубами  (трезубцемъ), 
съ  зазубцяии  (зебрами)  на  каждомъ.  Шух. 
І.  222,  22Н.  Ості  летучі — тоже,  но  еъ  длин- 

ной рукояткой,  на  конці  которой  остав- 
лено дна -три  ряда  вітвей.  Штх.  I.  20. 

2)  Раст.  Сіпінш.  Шух.  I.  20. 
Остобісіти,  шу,  сиш,  и.  Надоість  до 

крайности.  Гуляв,  гуляв  аж  до  кінця  кур- 
су! аж  огтобшло.  Левиц. 
ОсТОВПеНІТИ,  НІЮ,  ЄШ.  (.1— Остовпіти. 

Так  той  і  остовпенів.    КС.    1882.  X.    186. 
Остовпіти,  пію.  еш.  «д.  Остолбеніть. 

Як  побачив  вовка,  так  і  остовпів.  Зве- 
нигор.  у. 

Остогидіти,  джу.  диш,  м.  Крайнє 
надоість,  опротивіть.  Ном.  .V  о>7:І.  Як 
бачу,  ся  річ  дуже  оовш  >  вже  надто  мені 
остогиділа.  Остогиділи  вони  мені.  Г. 
Барв 

Остогйдливий,  а,  є.  Оиротивівшій, 
противный.  Сумною  та  остогидлою  ідасть- 
<я  ій  пісня.   Мир.  Пов.  І.   139. 

Остогиднути,  ну,  •  неш,  ід.  =  Осто- 
гидіти. 

Остопранцюватіти,  тію,  еш,  і.і.=Осто- 
6ІСІТИ.    Мені    1ІЯ   робота     вже   осшорранЦЮ- 
ватіла.  Александр,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Осторббитися.  блюся.  бишея,  и.  Испу- 
гаться, сі,  испуга  разбежаться.  Вх.  Эй. 4Б. 

Осторога,  ги,  ж.   Предостережете.  К. 

Осторожність,  ности.  ж.  Осторож- 
ность. Матися  на  осторожности.  Быть  осто- 

рожиымъ.  Як  ші.ч.ки  троне  труна,  ти 
читан,  п  круши  раз  як  трісне,  то  майся 
на  осніорожности.  Чуй.  1.  ̂ \1. 

Осторонь,  нар.  Въ  схороні..  Державсь 
іін  осторонь  •>/  тієї  світлиці.  К.  XII.  21. 

і  Ганною  чиї  Мариною  с». 
ронь  о<)  вулиці.  Левиц.  І.   19. 
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Осточортіти,  тш,  вш,  и.=Остобісіти. 
Ном.  Як  ти  мені  осточортім.  Ном.  №  2742. 

Острах,  ху.  .«.  Боязнь,  страхъ,  ужасъ. 
Острах  молодих  трясе.  Мкр.  Г.  53.  Усю 

ніченьку  ні  на  волос  не  заснули, — такий 

острах  узяв.  ЗОЮР.  II.  287.  Св.  Л.  П" 
Острахнутися,  н^ся,  нбшся,  гл.  Испу- 

гаться. Він  устав,  немов  острахнувсь, 

щоб  вона  до  йою  не  зближилася.  МВ-  (О- 

1862.  І.  87).  Так  огнем  і  наше...  Стар- 

ші ж  брати  острахнулись,  а  Іван-иаревич 
пішов.  Мнж.  19.  Як  острахнеться  звір  у 

полі,  то  зрадуеться  гость  у  дорозі.  Мет. 184., 

Острашка,  ки.  ж.  1)  Страхъ.  Там 

острашка  бере  хто  йою  й  зна  чою, — аж  во- 
лосся стає-  Новомоск.  2)  Острастка. 

Острова,  ви,  ж.  Стволъ  дерева,  обык- 
новенно верхушка,  въ  нисколько  аршинъ 

длины,  поставленный  вертикально,  вокругь 
вотораго  кладуть  свопы  или  сіно  въ  стогь. 
Шух.  I.  166.  170. 

Остривнйй,  а,  е  Точильный.  Острив- 
нйй камін>,.  Вх.  Зі!-  45. 

Остригати,  гаю.  еш,  сов.  в.  остригти, 
жу\  жеш,  и.=Обстригати.   обстригти. 

Острей,  а.  е^Гострий. 

Острйця,    ці,   ж.    Растеніе    А*реги<го 
ргосшпЪепз.  Б.  ЗЮЗО.  I.   Ш. 

Острів,  рова,  .н.  1)  Островъ.  Стоїть 
над  морем:  ніяк  на  острів  не  достанеться. 
Рудч.  Ск.  И.  80.  Левиц.  Пов.  364.  2)= 
Острева.  Желех.  Ум.  Острівець.  Левиц. 
I.  91. 

Остріг,  рогу,  м.  Плетень  съ  острішком. 
Новим  острогом  обгородились.  О.   1861.  XI. 

.  Св.  63.  , 
Остріжка,  ки,  ж.  Раст.  Веірпіпіііш 

А)ас1$.  Вх.  Пч.  I.  10. 

Остріха,  хн,  зк\=Острішок  1.  Кіхика 
скрізь  по-під  остріхою  на  горищі  бігає. 
Грин.  II.  286. 

Острішкбвий,  а,  є.  Относящійся  къ 
острішну.,  Волч.  у. 

Острішкик.  ка,  м.  Бревно  съ  колыш- 
ками для  удержанія  соломы  на  крьнпі. 

Острішннця.  ці.  яс— Острішок  2.  Вх. 
Зн.  45.  , 

Острішок,  шка,  лі.  1»  Нижній  край 
соломенной  крыши  на  постройкі.  -)  Родъ 
крыши  положенной  поверхъ  плетня.  Чуб. 
Л'.  593.  Усі  кщпг  на  сідалі,  півень  на  ост- 

рішку. Ни. 
Острбвище,  ща,  с.  Місто,  гді  былъ 

островъ.  Драг.  218. 

Остров'їкиця,  ці,  См.   Остров'яннця. 

Островки,  ків,  м.  Отверстія  въ  кожа- 
ныхъ  лаптяхъ,  куда  вдіваютея  веревочки, 

Островбвна,  ної,  ж-  Свинья.  Вх.  Зн.  45. 

Остров'яниця  (островіниця,  островй- 

ниця)  ці,  ж.  1)  Стволъ  дерева  съ  сучка- 

ми, вбитый  нижнимъ  концемъ  въ  землю, — 
на  сучья  его  набрасываютъ  для  просушки 

сіно.  Шух.  I.  170.  2)  Родъ  копны,  въ 

которую  складываютъ  для  просушки  сно- пы конопли.  Шух.  I.  147. 

Острбг,  га,  м.  1)=0стріг.  2)  Острогъ, 

тюрьма.  А  в  Київ!  острог  та  без  вікон,  без 

дверей.  Чуб.  V.  Ю26. 
Острбга,  ги,  ж.  1)  Шпора.  Гол  Од  і  і  • 

Звонять  коні  копитами,  а  вояки  острош- 

ми.  Гол.  І.  Стиснути  острогами.  Пришпо- 

рить. Ой  як  стисне  козак  Нечай  коня 

острогами,  за  ним  ляшкіе  сорок  тисяч 

з  голими  шаблями.  Лукаш.  110.  3)  У  пі- 
туха:  задній  палець,  шиора. 

Острогш,  гбну.  м.  Раст.  Агіешізіа 
Втасипсиїиу.  І..  ЗЮЗО.  І.   112. 

Острожина,  ни.  ж.  Раст.  кунаника. 
КиЪш  саебіив!  Вх.  Лем.  445. 

Острожити,  жу,  жиш,  «А.  Огораживать 

заостренными  кольями.  В  іосподара  оетро- 
жений  двір    Чуб.  III.  407. 

Острокіл,  колу,  .«•  Колъ  съ  заострен- 
нымъ  верхннмъ  концемъ.  Прийшли  люде 

до  воріт,  ворота  заперті,  з  того  боку,  із 

подвір'я  острокомм  підперті-  Чуб.  ̂   .  155. 
Острокольннй,  а,  е.  Остроконечный. 

Острокольний  лом.  Борз,  у- 

бструб,  ба,  н.  Деревянная  стіна  по- 
стройки. Шух.  I.  89,  90. 

Остружиня,  жин,  эг.=Острушки  2. 

Острашки,  шок,  ж-   1)  Ць-вты:    кава- 
лерскія  шпоры:  2)  Стружки.     Чорт  взявся 

стругати  вовка,  а  з  остружків    зробилися 

шергині.  Чуб.  І.  52. 
Острймок,  мка,  .».=Настрямок. 

Остуда,  ди,  ж.  1)  Простуда.  Вона  йо- 
му раз  язичок  піднімала,  удруге  остуду 

знімім.  Кв.  II.  138.  2)  Темножелтыя 
пятна  на  лиці  беременной  женщины.  Чуб. 
І.  124.  О.  1861.  X.  48.  3)  Растеніе  Тапа- 
сетит  уиіраге.  Шух.  І-  22. 

Остуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  осту- 
дити, джу\  диш,  гл.  Остуживать,  остудить, 

охладить.  Якими  згллями  бідне  серце  моє 

остудити.  Г.  Барв.  394.  Як  Бої  творив 
землю,  то  еї  пе\пие  варив,  а  послі  і>азом 
остудив.  Чуб.  І.  39. 

ОстУдник,  ка,  м.  Растевіе:  а)  Опопі* 
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Бріпоаа.  Вх.  Ич.  І.  11.  С)  Непііагіа  цІаЬга. 
Б.  ЗЮЗО.  І.    124. 

Йступ.  пу,  V.  Лісь  вокругь    поляны'.-' Лумка  його   тнула....  у  ту  білу  хатину 
поміж  темним  гайовим  а  тупом.  Г.  Барв. 
143,  а  описаніе  вступу  стр    135. 

Оступати.  паю,  еш,  сов.  в.  оступити, 
плю.  пнш,  ;...=Обступатн,  обступити. 
Поти  старе иь  ■  лм  оступ- 

лять, а  як  собаки  іхтун;  и    й 
кия  найде.  Ном.  Турки,  татары  і 
тим.  Чуб.  1.   161. 

Оступатися,  паюс*,  ешся.  <"ов.  в. 
оступитися,  плюся.  пншся,  і  .і.  І  і  Схо- 

дить, еойтя  сь  дороге,  сь  міста,  отсту- 
паться, отступиться,  отойти-  Оступіться, 

сторнахиі...  отмок,  як  бачите,  стовбичать. 
Ном.  .V   12  роді  бузина   перерубле- 
па*  -  <>  тупися,  препоганий,  я  полюбленая. 
Чуб.  -і— за  ний.  Заступаться,  заступиться. 
Він  е-піипаш'ґя  т  дітьми.  Л^вин.  1ШО. 

Ос*упачнтн.  чу.  чнш      і.    Поставить 
въ  туїіикь,  одурачить.  Я  зо  всього  викручує*, 

>  їх  остутчу.  МИ.  (О.  1862.  III.  37). 
Остюк,  кі.  м.  Щетинистый  усикъ, 

ость    на  колоскі  хлібнаго  растенія.    Чуб. 
I.  :>-.    Чорний  хліб  з  остюками.  Мир.  Иов. 
II.  90. 

Остюкуватий,  а.  е.  Остистый,  колю- 

чій. "Борода  стирчала  чорна,  остюкувата, давно,  мабуть,  не  бачила  стека.  Мир. 
ХРЛ1   II. 

Остяк,  ка,  у.=Остюк.  Вівсяної  поло- 
та й  не  хоче  їсти,  а  яшна  з  огтяка- 

ми  буде  в  язик  лізти.   Чуб.   У.    1 1 26. 

Осувати,  ся,  ваю.  ся.  еш,  ся,  -сов.  в. 
вернути,  ся,  нуся,  неш.  ся.  м— Обсу- 
вати,  си,  обсунути  ся. 

Ос^га,  ги,  ж.  На  поверхности  жидко- 
сти плаваюшіе  слои  жвра,  налетъ  на  во- 
ді, ржавчина  на  воді.  Як  наллєш  м'ясний 

іорщик  водою,  то  на  воді  й  виступе  осуіа. 
Мнж.  188.  Червоніла,  як  залізна  осуга,  по- 

верх в<н)и.  Левиц    Ум.  Осужка. 

Осу>уватий,  а,  в.  О  воді:  сь  масля- 
ннстымъ  слоемъ  сверху.  Ту  верьовпчку  як 
помочить  у  воіп  ти  потерти  а  руці,  то 
стане  (вода)  осугувита,  значить,  масна, 
бо  була  (верьовочкаї  коло  мішки  з  салом. 
Новоиоск.  у. 

Осуд,  ду.  ч.  Осуждена.  *Ів.  Мр.  III. 
це  тяжчий  осу»,  вв.  Л. 

XX.  47. 

Ос^да.    ди,    аг.    Осужденіе,    оговорь. 

Смерть  не  так  страшная,  як  в 
ськая.  Чуб.  V    397 

Осуджати,  джаю.  еш,  сов.  в.    осуди- 
ти, джу,  дига.  і.:.   І)  Осуждать,   осудить, 

приговорить     Божий  іуд    правд  и 
лий.  ,..     Шс-вч. 
2)  Осуждать,  .осудить,   дурно   отозваться. 

Сусіди  близькі,    ворот  тя  - 
ляйте,  не  Чуб  V.  26.  //*'  к  ж 

ілл\    судять    же  н(і<  .і- 
нашою  закохання  нічоїо  не  буде-    Чуб.     V*. /.    нін  н(     тодобався. 
Мет.  78. 

Осуджатися.  джаюся.  ешся.  сов.  в. 
осудитися.  дж^ся.  дишся.  її.  Быть  осуж- 

даемыми осужденными  осуждаться,  осу- 

диться. Бв.  Мр.  ХЛ'І.  16.  Осудися  перині 
ч  дому  та  (тоді)  на  и/хіво  йдш.  Ном.  737."». 

Осуджувати,  джую.  еш,  и.=Осуджа- 
ти.  Не  осуджушпе,  то  й  не  будете  осудже- 

ні. Єй.  Л    VI.  37. 

Осудити,  ся.  См.  осуджати,  ся. 
Осудливий,  а  є.  Оеуждаюіцій.  дюбя- 

щій  осуждать.  Хоч  вередлива  бу.и.  та  не 
осудлива.  Св.  .1.  125.  Всі  людг  коло  неї 
понурі  й  осудливі.   МИ.  (О.    1 862.  1.     1041 

Оеудбвище.  ща.  є.  Скандаль,  позорь. 

Таке  осудовище.'  Волч.   у. 
Осудок,  дку,  .«.—  Осуда.  Де  вже  я 

тебе  б^з  вечері  пушу.'  Щс>б  собі  довічньою 
осудку  /юсяіти.  О.  1862.  VII  37.  38.  Ді- 

ти знов  наполись  на  батька,  щоб  ішов  до 

церкви,  щоб  н?  }юбив  сем'ї  осудку.  Грин. 
II.   153. 

Осужати,  жію.  еш,  и  —Осуджати 
Осужка.  ки,  ж.  1 )  Ум.  огь  осуга. 

2)  Сливки,  сметана.  Бх.  Зн.  4-"> Ос^нути,  ся.  См.  Осувати,  ся. 
Осуруга,  ги,  ж.  См.  Осоруга. 
Осуртжннй.  См.  Осоружний. 
Осур^житися.  См.  Осоружитися. 
Осух,  ха,  м.  Сухарь  изъ  овсянаго  хлі- 
ба, засохшій  кусокь  хліба.  Вх.  Зн.  45. 

Желех.  См.  ум.  Осушок. 
Осушечок.  ч.ка,  .«.  Ум.  оті.  осушок. 
Осушити,  ся.  См.  Осушувати,  ся. 
Осушок.  шка.  ми  Засохшій  кусокъ  хлі- 
ба. Ум.  Осушечок.  ,7'і.ш  йому  хліба  осуше- 
чок, да  щоб  на  день  було.  Рудч.  Ск.  І.  87. 

Осушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  осуши- 
ти, шу\  шиш  и.=Обсушуватн.  обсуши- 
ти   Зійде  сонце,  осушить,    пригріє.     Шенч. 
Осушуватися,  шуюся.  ешся,  сов.  в. 

осушитися,  шу"ся,  шишся,  !...=Обсушу- 
ватися.  обсушитися.  Турн  осушивсь  юе- 
ля  купання.  Котл. 
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Ось,  нар.  Вотъ,  здъсь.  Ось  послухай, 
Ганно,  мене  нерозумної.  Левиц.  Науме!  де 
тм? — Ось.  Аж  ось.  а)  Вотъ  гдъ  Де  воно 
поділося? — Аж  ось.  б)  Вдругь.  1  тілько 
іцо  хотів  дать  ,драла,  аж  ось  Дідона  за 
чуб  хвать.  Котл.  Ось-де,  ось-дечки.  ось-ось- 
ДЄ.  Вотъ  гді.  Ось-осьде  я,  коли  вам  тре- 

ба. Котл.  Ен.  І.  17.  Ось,-тач.  Вотъ  такь, 
нотъ  такимъ  образомъ.  Ось-що.  Вотъ  что. 
Той  побачите,  гао  ось-шо  ваші  славні  Бру- 

ти.  Шевч.  Ось-ну.  А-ну  ко!  Ось-ну  вип'є- 
мо по  чарці.  От  задуту  я  злу  личину, 

ось-ну  лиш  тілько  завертись.  Котл.  Ось- 
ось,  ось-ось-6.  Вотъ  туть.  Ось-як.  Вотъ 
какъ. 

Оеьмак,  ка,  м.  І)  Старинная  моне- 
та въ  4  коп.  2)  Восьмая  часть.  Ум.  Ось- 

мачок.  В  тій  калитці  три  червонці,  нам 
шедричкам,  по  оеьмачку.  Чуб.  III.  456. 
Пів  осьиачиа.  !/,„  часть.  См.  Вісьиак. 

Осьиака.     ки,     ж.      1)  =  Восьмака. 
2)  Восьмая  часть.  Ум.  Осьмачка. 

Осьмеойву.  ка,   к— Восьмерик. 
Осьмина,  ни,    ж\— Восьмина.    А  На- 
ум  в  шинок   заїхав,   випив   там   осьмину. 

Мкр.  Н.  ,12. 
Осьиірка,  ки,  ж.  Въ  церковномъ  зда- 
ній: осьмигранная  часть  передъ  куполомъ. 

Шух.  I.   116. 
Осьмуха,  хи,  .ж\=Восьмуха.  Як  дві 

осьмусі,  то  и  чвертка,  а  як  чотирі  осьму- 
хи,  то  буде  півхунта    Луб.  у. 

Осьбн,  на,   м-  Палка  съ    гвоздемъ   на 
конці  для  понуканін  воловъ.  Ровен,  у. 

Осюдй,  нар.  Вотъ  сюда.  Желех. 
Осюдбю,  нар.  Вотъ  этою  дорогою.   Хо- 

дім, брате, „огюдою.  Рудч.  Ск.  I.  208. 
Осягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  осягти,  гну\ 

неш,  гл.  I)  Достигать,  достигнуть,  достичь. 
2)  Занимать,  занять,  овладевать,  овладеть. 
Осягати   під  левади    вольні    займанищини- 
К.  Доев.   124.  В  полках    осягли    козаки     и 
позаймали  землі  під  сотні.  К.   ЧР.    197. 

Осягнення,  ня,  с  Достиженіе. 
Осягти.  См.  Осягати. 
Осяйний,    а,   є.  Сіяющій,    блестящій. 

Стала  одежа  ною  осяйна.  Єв.    Мр.  IX-  3. 
Куди    сей  дука  осяйний    прямує-    К.    Бай. 
109.  Мрії  далекі,  осяйні  мені   веселкою  за- 

мріють. Г.  Барв    535. 
Осятер,  тра,  .и.=0сетер.  Зірвався  ося- 

тер  з    гака.  К.  1ІС    147. 
Осятрйна,  ни,  яс.=Осетрина.  ІІонаво- 

зють  було...  кав'яру,  осятрини,  сомини. 
О.   1861.  X.  38.  Рудч.  Чп.  231.    - 

Осяти,  сйю,  еш,  гл.    Осіять.  Тг/т   ра- 

зом як  осяє  їх  блискавка,   як  хрясне    грім, 
мов  небо  на  них  упало.  Кв. 

Осйяти,  сяю,  еш,  м.=0сяти. 
От,  нар.  Вотъ.  От  ііого  то  постиииі 

лихая  юдина.  Кв.  Давай  тікать,  а  чорт 
за  ним.  от-от  дожене.  Чуб.  І.  45.  Уті- 

кайте, пане,  а  то  ляхи  от-от-от.  Кіев.  г. 
Кінь  басує...  от-от  річку,  от-от  'переско- 

чить. Шевч.  От  де.  Вотъ  гдъ.  От  де  зло- 
дій штемпований.  Шезч. 

Отаборити,  рю,  риш,  гл.  Расположить 
дагере.мъ.  Ота/борта  войовників  при  мос- ті. К.  МБ.  X.   19. 

Отаборитися,  рюся,  ришся,  гл..  І)  Рас- 
положиться лагеремъ.  От  він  (царь)  і  ота- 

борився над  морем.  Рудч.  Ск.  II.  89. 
2)  Расположиться  обозомъ,  установить  во- 

зы, остановиться.  Пооравгии,  ми  отабори- 
лись у  долині  на  степу.  Борз.  у.  Отабори- 
лись весіїьні  за  ворітьми  у  батг,ка  моло- 

дої, бо  ворота  були  зачгінені. 

Отаборитися,  рюся,  ришся.  іл.  Наер- 
шиться,  сердиться.  Мнж.   188. 

Отава,  ви,  ж.  Трава,  выросшая  вто- 

рично на  скошенномъ  місті.  Шух.  І.'  170. Косіть,  хлопці,  отаву.  Чуб.  V.  1034.  На 
припоні  коні  отаву  скубуть.  Шевч. 

Отавиця,  ці,  зг.=Отава.  Пустив  во- 
лики на  отавиці.  Чуб.  V.  404. 

Отагас,  са,  .н.=Личман  1.  О.  1861. 

X.  4."). 
Отак,  ко/;.=Оттак    Отак    по    козаць- 
кії: нема  хліба,  їсти  пляцкн.  Ном.    12291. 
Отакелевний,  а,   е.=Оттакелеаний. 
-Отакечки,  н«р.=Оттакечки.  Ком.   Р. І.  53: 

Отакий,  а.  е=0ттакий.  Ном. 
Отакувати,    кую,  еш,    и.    Атаковать. 

Не  на  те  я,  миле    браття,   Січ  атакува- 
ла, ой  щоб  я  вам    степи  -  луги    та    назад 

вертала.  Нп 
Отам,  х<у>.— Оттам-  А  батько  де? — Отам  і  там.  ЗОЮР.   І.  250. 

Отаман,  на,  .«.  1)  Атамань,  предво- 
дитель въ  войскъ.  2)  Вообще  старшее  на- 

чальствующее лицо  для  группы  людев, 

стоящихъ  у  одного  діла,  староста  въ  ар- 
тели; отаман  у  чумаковъ,  косарей,  рыбо- 

лововъ,  щетинниковъ,  настуховь,  среди 
ириказчиковъ— старшій  нрнказчикъ  и  пр. 
Рудч.  Чп.  251.  Браун.  34.  Нас.  191.  А  як 
настане  косовиця....  попереду  отаман;  за- 

ломить бриль  на  бакір,  шаркне  ПО  КОСІ  ра- 
зів '  зо  два  лопаткою  і  пішов  косить.  Греб. 

401.  Як  що  буде  в  одного  хазяїна  таких 

отар  чотнрі-п'ять,  то  ставшийся  над  лнч- 
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ланами   отаман.    0.  1862.    V.    Кух.    29. 
Отаманом  артіль  кріпка.  Ном.  Л*    10748. 

Отаманёнко,  ка,  м.  Сынъ  атамана. 

Отаманити,  ню,  ниш,  м.=Отаману- 
вати  Отаманити — не  чарку  в  руці  дер- 

жати: треба  и  голові  башто  думок  обер- 
тати. 

Отаманиха,  хи,  ж.  Жена  атамана. 
Отаманівна,  ни.  ж.  Дочь  атамана. 

Отамання,  ня,  с  соб.  Атаманы,  ко- 
зацкое  начальство.  К.  ЧР.  23.  Чернь-ка- 

заки позоірались  на  раду,  а  отамання  ще 
не    посходилось. 

Отаманство,  ва,  с.  Званіе,  обязанность, 

положенії»  атамана.  Г.  Барв.  141.  Добивгь 
до  отаманства,  та  й  умер.  Отаманство 
не.  леке  діло. 

Отаманський,  а,  е.  Атаманскій.  Левиц. 
Нов.  235. 

Отаманувати,  н^ю,  еш,  и.  Быть  ата- 
маном!.. Мій  дід  десять  юд  отаманував 

у  Січ/.  Над  сільським  людом  з  його  волі 
отаманує.  К.  (О.    1862.  III.   24) 

Отара,  ри,  ж.  Большое  стадо  овеиъ. 
На  Кубани  въ  отарі  отъ  1000  до  1500 
штукъО.  1862.  V.  Кух.  29,  38.  Пастухи 
гтереїли  сторожею  вночі  отари  своєї.  Єв. 
Л.  II.  8.  Ум.  Отарна,  отдрочка.    Мнж.    74. 

Отарапатітн,  тію,  еш,  м.=0торопа- 
тіти.  Конот.  у. 

Отарка,  ки,  отарочка.  ки,  ж.  Ум. 
отъ  отара. 

Отати,  тану,  неш,  гл.  Ослабіть,  обез- 
силъть.  Як  покоситься  до  півдня  Хведь, 
то  еже  й  отав-отав,  ляга  й  спить  до  по- 

лудня. Нолч.  у. 

Отвердіти,  дію,  еш,  гл.  Затвердіть. 
А  оие  саме  отверділо  тіло.  Волч.  у. 

Отелитися,  люся,  лишея,  и.  Оте- 
литься. Корова  отелиться.  Чуб.  I.  50. 

Отемніти,  нію,  еш,  (.і.  Осліпнуть. 
Годів  сім  мені  було,  як  я  стемнів.  Харьк. 
На  старість  царь  той  отемнів  і  тяжко 
нудив  світом,  не  бачив,  як  красуєсь  світ 
зимою,  а  не  літом.  Млак.  71. 

Отепер,  нар.—Оттепер.  Отепер  же  я 

тебе  з'їм,  кобило.  Рудч.  Ск.  І.  7.  Ум.  Оте- 
пёрни.  Грин.  III.  340. 

Отеребнни.  н,  ж.  Негодные  остатки. 
Отерпати,  паю.  еш,  іл.  Рвать  въ  куски. 

Вх.  Лем.  ̂ 45. 
Отерпну**,  пну,  неш,  і.і.  Отерпнуть, 

замереть.  Отерп  і  сам,  не  стали  мови. 

Мкр.  Г.  56.  Як  побачив  вовка — отерп,  оде- 

рев'янів, а  шапка  на  са.*ому  чолопочку. 
НВолын.  у. 

Отерти,  тру,  реш,  и.=0бі*ерти.  Омию 
кине  суху,  отру  глибокії  тяжкії  рани. 
Шевч.   Отерла  піну  на  губах-  Котл.  Ен. 

Отертися,  тр^ся,  решся,  м.=0бітер- 
тяся.  Сіла  я,  підперлася,  заплакала,  отер- 

лася. Чуб.  V.  3. 
Отерхати,  хаю.  еш,  п.  Навьючить. 

(Гуцульск.). 
Отеса,  си,  ж.  Веревка,  соединяющая 

концы  передней  оси  съ  оглоблями.  І  отесу 
можна  в  кишку  затягнуть,  аби  не  бур- 

чала. Ном.  .V   12172. 

Отетеніти,  нію,  еш.  г.і.=Отетеріти. 
Побачили  на  ньому  сорочку  крадену  у  нас, 

спитали — де  взяв,  а  він  мовчить, — отете- 
нш.  Екат.  у. 

Отетеріти,  рію,  еш,  м.  Оторопіть, 
растеряться.  Як  стояла,  так  і  отетеріла 

стара,  а  ні  ворухнеться.  Грин.  II.  230. 
Як  мені  сказано:  одягайся!  —  так  я  й  оте- 

теріла. Г.  Барв.  4.  Отетерів  з  .%яку.  Грин. 
II.   226. 

Отець,   отця,    и    вітця,  зват.   п.  отче. 

1)  Отецъ.  Ном.  .V  7088.  По  дівонці  отець- 
мати  плаче.  Мет.  96.  2)  Отецъ,  титулъ 
священника,  духовнаго  лица.  Отець  Залізо 

з  келії  вийшов.  Чуб.  І.  162.  Когда  гово- 
рится объ  отці  или  священникі,  употреб- 

ляется: пан-отець 

Отецький,  а,  є.  1)  Отцовскій.  Приблу- 
дився та  до  отецького  двору.  Чуб.  І.  173. 

Отецький  син,  отецька  дитина.  Названіе, 
прилагаемое  къ  добропорядочному  сыну 
добропорядочныхъ  родителей.  Ой  Василю, 
Василю,  отецька  дитино!  Грин.  НІ.  689. 
Як  лучиться  отецький  син,  оддасть  .пене 
мати.  Мет.  8.  2)  Отеческій. 

Отже,  нар.  1)  Відь.  Отже  збреше  бі- 
сів син!     Отже    доведеться    самому    йти. 

2)  Поэтому,  слідовательно,  итакъ. 

Отирлувати,  лую,  еш,    гл.    Поставить 
стадо  овецъ  на  місті,  остановить  для 
отдыха.  О.  1862.  V.  Кух.  32. 

Отирлуватиея,  луюся,  вшея,  гл.  О 
стаді  овецъ:  расположиться  въ  полі  для 

отдыха.  Отара  отирлувалась,  зорює  і  ча- 
бани поснули.  О.    1862.  V.  Кух.  34. 

Лишити,  шу,  шнш,  гл.  Усмирить, 

успокоить. 
Отік,  отбку,  м.  Гной  (изъ  нарыва).  Вх. 

Лем.  445. 
Отіпанка,  ки,  ж.  1)  Оборванная  жен- 

щина. Зміе*-,у.  2)=0тіпання.  Гол.  Од.  35. 

Отіпання,  ня,  гл.  Очищеніе  отъ  кост- 
рики (конопли).  Гол.  Од.  38. 
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Отшати,  паю,  вш,  и.  Очистить  оть 
кострики  (коноплю).  Гол.  Од.  35. 

Оїісонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  отоса. 
Отлас,  су,  м.  Матерія:  атласъ. 
Отласина,  на,  ж.  Атласная  матерія. 

Скинула  вельможна  з  себе  отлаеину,  та 
одягнула  синюю  свитину.  Нп. 

Отб,  отож,  нар.  Вотъ,  вотъ  то,  вотъ  это, 
вотъ  такъ.  Ото  вийшов  сіяч  сіяти,  вв.  Мт. 
XIII.  З.  Ото  ж  тая  дівчинонька.  Шевч. 
Заходить  ото  він  до  мельника.  Чуб.  I.  5. 
Як  лихоліття  було,  то  прийшов  чужозе- 

мець, татарин,  і  ото  вже  на  Виши  ірод 

б'є.  ЗОЮР.  I.  3.  Ото  цвяхована  шря.  Ном. 
.V  1649.  Ото  ротата  неї  все  село.  Ном. 
.V  12083.  Ото  ж  він  приніс.  Ото  ж  ми  ся 
в  свого  пана  ві)тс  дослужили,  що  на  нагиі 
білі  ручки  й  ніжки  кайдани  зложили.  Чд'б. 
V.  996. 

ОтОДІ,  хя/>.=ОттодІ.  Отоді  жінка  буде 
старшою,  як  сорока  побіліє.  Ном.  .V:  9039. 

Отой,  ота,  оте,  міьст.  Вотъ  тотъ.  По- 
била мене  ота  чужа  нива  та  позичений 

серп.  Ном.  Л»  214". 

Отокуватися,  ку"юся,  ешся,  >л.  Стать 
стоянкой.   Валка  он/окупалась.  Мнж.    188. 

Отопйтк,  ся.  См.  Отоплювати,  ся. 
Отопка,  ки,  ж.  Отопленіе.  Вона  в  нас 

хату  наймала  за  9  руб.  на  іод  і  отопка 
наша.  Пирят.  у. 

Отоплювати.  плюю,  еш,  сов.  в.  ото- 
пите плю,  пиш,  г.г.  1) — що.  Отапливать, 

отопить.  Отоплюю  диявольську  корчму.  Г. 
Барв.  23.  2) — ного.  Доставлять,  доставить 
отопленіе   для  кого. 

Отбплюватися,  плююся,  ешся.  сов.  в. 
отопйтися,  плюся,  пишся,  г.і.  Отапли- 

вать, отопить  свое  жилье.  Оточитись  ні- 
чим. Г.  Барв.  448.  Треба  і  стопитись,  і 

одягтись,  і  прогодуватись.  Г.  Барв.  98. 
Отбра,  ри,  ж.  Закваска.  Котл.  Ен.  (Изд. 

і  НО'»).  Словарь  10. 
Оторопатіти.  тію,  еш,  г.і.  Оторопіть. 

Як  я  йому  річки  ніч.  то  там  діється, — 
так  він  так  /  оіпоропатів.  Бори.  у.. 

Отоса,  си,  ж.  =  Отеса.  У.м.  Отісоньна. 
ІЦші  тебе  кониченько  ні  довіз,  щоб  оті- 
сонька  порвалась.  МУК.  III.   142. 

Оточати,  чаю,  еш,  оточувати,  чую. 
еш,  сов.  в,  оточити,  чу\  чиш,  із.  Окру- 

жать, окружить.  Громадян»  оточили  Кобзи 
і  почали  його  роспктувать.  Стор.  МІІр.  50. 

Оточатися,  чаюся,  єшся.  оточувати- 
ся, чуюся,  ешся,  сов.  н.  оточитися,  чу- 

ся,  чишся,  и  Окружать,  окружить  себя. 
Отбчини.  чин.  ж.  мн.  1)Жиръ  н;і  тон- 

кой кишкъ.  Конотоп,  у.  2)  Зерно  или  муха, 
остающаяся  послі  перетачиванія  на  ре- 
шето. 

Оточити,  ся.  См.  Оточати,  ся. 
Отбчки.  чок,  ж.  мн.  Потроха.  Вх. 

Уг.  256. Оточувати,  ся.  См.  Оточати,  ся. 
Отощати.  щаю,  вш,  гл.  Отощать.  А 

котрі  волгі  отощали,  то  Ш  лигрно  пропа- 
ли    Чуб.  У.   1058. 

втратитися,  чуся,  тяшея,  м.=Утра- 
титися.  Оженився  сіромаха  та  й  думку 
думає:  оженився,  втратився,  та  й  щастя 
немає.  Чуб.  V.  382. 

Отримати.  См.  Отримувати. 
Отрйиач,  ча,  м.  Инструмента  у  боча- 

ровъ,  при  помощи  котораго  они  ири  скла- 
дьіваніи  клеиокъ,  прижимають  первую  и 
последнюю  клепку  къ  обручу.  Части  его: 
вмльцята,  засув,  клинёць.  Шух.  I.  249. 

Отримувати,  мую,  еш,  сов.  в.  отри- 
мати, маю,  еш,  гл.  1)  Держать,  удержать. 

Шух.  I.  88.  2)  Получать,  получить. 

Отріб,  рібу,  .и.  Нутро,  внутренности. 
Бх.  Зн..  43. 

Отрібка,  ки,  ж.  Родъ  кушанья-=0т- 
ріб?  З  отрібкн  баба  -  шарпанина.  Котл. 
Ен.  IV.  31.  (изд.   1809.  IV.   18). 

Отрбба,  би,  ж.  Поносъ.  Волын.  Слов. 

Д.  Эварн- 
Отрбва,  вн,  лг.=0трута.  Бх.  Лем.  443. 
Отрбвнив,  а,  е.  =  Отруйливий.  Бх. 

Лем.  445. 
Отроїти,  рою,  їш,  и.=0труїти. 

Отруби,  бів,  мн. — пилині.  Опилки.  Бх. 
Зн.  45. 

Отруїти,  ся— См.  Отруювати,  ся. 
Отруйливий,  а,  е.  Ядовитый,  отранля- 

Юіцій.  На  райськім  дереві  отруйлива  гни- 
лиця. К-  МХ.   41. 

Отрунок,  нку,  м.  Желудокъ.  Харък. 
Отрусити,    ся-  См.  Отрушувати,    ся. 
Отрута,  ти,  ж.  Отрава,  ядъ.  Мет.  90. 

88.  Хоч  у  губу  візьміть:  може  л  отрутою 
даєте,  Ном.  .V  11559.  Ом.  Отрутонька. 
Чуб.  V.  879. 

Отр^хнути.  ну,  неш,  іл  Потерять 
присутствіе  духа?  лишиться  силъ?  Убіщ 

вдруге  бліда  така  і  як  риба  в'яла,  то  аж 
я  її  і  ома  стала  розважати:  что  гіги  пиі- 
каґ  Мов  отрухла.  Р.  Барв.  127. 

Отрушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  отру- 
сити. шу\  сиш,  г.і.=0бтрушувати,  с  5- 

трусити. Отруювати,  рУюю.  еш,  сов.  в.  отру- 
їти, рую.    їш,    /л.    Отравлять,    отравить. 
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Глчн.  І.  32,  :і:>.  Нащо  медом  напоїчі, 

козаченька  отруїла.  Чуб.  V".  435. 
Отруюватися,  руююся,  вшся,  сов.  в. 

отруїтися,  руюся,  їшся,  і.і.  Отравляться, 
стравиться. 

Отруя,  ру%  а»е.=Отрута. 
Отеє,  нар.  Ветъ,  вотъ  это.  Отеє  ви, 

братці,  не  добре  зробили,  що  напилою  ко- 
зака гуляти  пустили.  Нп.  Отеє  тобі,  ко- 

заченьку, три  дороженьки  вкупі.  Чуб.  V. 
940. 

Отсей,  отой,  отсб,  міьст.  Вотъ  этотъ.  І 
отеі  порошниці  він  зробив.  Федьк.  Обридло 

вештаться...  по  світу  з  нудьгою  та  отсі- 
ею  торбою.  Стор.  М.  Пр.  41. 

Оттек,  нар  Вотъ  такъ,-  вотъ  такъ  то. 
Оттак  Вовчок  жене  ляхів  повчок.  Ном. 

Лі  673.  Оттак!  не  бродячи  качку  піймав. 
Ном.  ̂   1648.  Оттак-пак.  Вотъ  такъ  то, 
вотъ  какъ.  Чого  це  ти,  о.  Хведор,  взявся 
на  своїх  дочок?  Вони  ж  дурно  не  їдять 
твою  хліба... — Оттик-пак!  Ба  ще  б  посіда- 

ли та  руки  поскладали.  Левиц.  І-  141.  Ум. 
Оттакеньки,  оттакечии. 

Оттакелецький,  а,  є— Оттакелезкин. 
А  яких  я  волів  маю!...  Чи  повірите?  От- 
такелецькі  рот!  Левиц.  Пов.   194. 

Оттакйй,  а,  6,  Вотъ  такой.  Оттаке 
то  на  сич  світі  роблять  людям  люде.  Шевч. 
Ум.  Оттакёньиий.  оттакїсінький.  Грин.  І. 
118. 

Оттам.  нар.  Вотъ  тамъ.  Оттам  на 
юроді  вовк  свиню  ззів.  Ум.  Оттамечки. 

Оттепер,  нар.  Вотъ  теперь.  Оттепер 
ні  до  торгу,  ні  до  жінки.  Ном.  Ум. 
Оттепёреньки,  оттепёречки. 

Оттім,  нар.  Поэтому.  Оттим  би  то, 
панове,  треба  людей  поважати.  Нп. 

Оттб,  нар.=Ото.  Отто  мені  гцастя, 
1  анно,  як  я  стою  увечорі  під  вишнями  та 
дожидаю  мого  милою.  Левиц.  І.  48. 

Оттоді,  нар-  Вотъ  тогда.  Оттоді  ми 
заходимось.  Шевч. 

Оттодішній.  ня,  не.  Тогдашній,  вотъ 
тогда  бившій.  Драг.  83. 

Оттбй,  отта,  оттб,  лпьст.  Вотъ  тотъ. 
Уме}>  отпюй  Лисенко,  та  вдова  продавала 

худобу.  МВ.  II.  26. 
Оттудй,  нар.  Вотъ  туда.  Отпіуди  тобі 

дорога.  Левиц.  Нов.  189. 
Оттут,  нар.  Вотъ  здісь,  вотъ  сюда. 

Оттут  тобі,  моя  доле,  оттут  пропада- 
ти. Мет.  ІЗ.  Боже,  гюможи,  оттут  і  по- 

ложп.  Ум.  Оттутеньки.  оттутечки. 
Отуманити,  ню.  ннш,  м.  Обмануть, 

«пурачить. 

Отуманіти,  нію,  вш,  гл.  Одуріть, 
стать  въ  тупикъ.  Отуманіє  дівка  зовсім. 
О.   1862.  І.  74. 

0ту"т,  няр.=0ттут.  Ум.  Отутеньки,  оту- 
течки. Отутеньки  ставатимем.  Кролев.  у. 

Ось  зараз  були  отутечки.  Грин.  II.   142. 

От^ха,  хи,  ж.  Ободреніе,  утішеніе. 

Тільки  г"(ою  її  отухи,  що  вип'є.  Козел,  у. 
Слов.  Д.  Эварв. 

Отхнябитися,  блюся,  бишея,  гл.  От- 
колоться, отстать.  Мнж.  188. 

Отце,  нар.=0тсе. 
Отцёвий,  а,  е.  Отцовъ,  отцовскій.  Не 

так  по  огпцевої  й  матчиної  молитви  про- 
хати, як  її»  прогнівляти.  Чуб.  V.  849. 

Отцевський  а,  е=0тцевий.  Отцев- 
ською  хліба-соли  з  упокоєм  уживати.  Грин. 
ПІ.   693. 

Отцевщина,  нн,  ж.  =  Батьківщина. 
А  той  запорожець  як  неблагополучно  стало 
у  Січі,  прийшов  на  отцевщину.  О.  1861. 
X.  33. 

ОтЦЄЙ,  ОТЦЙ.  ОТЦб,  Л/ЬС»Н.=ОТ€ЄЙ.  Ном. 
Отчеиесувати,  с£ю,  вш,  гл.  Отрезать 

большой  кусокъ.  Лубен,  у. 
Отчнэна,  ни,  ж.  1  )  =  Батьківщина. 

Кидають  отчизну  і  свою  дідизну,  свої  па- 
сіки ы  левади.  АД.  II.  48.  2)  Отечество, 

отчизна,  родина.  Хоч  би  ти...  для  отчиз- 
ни  кинувсь  із  мосту  в  воду,  то  й  я  за 
тобою-  К.  ЧР.  77. 

Отчнвний.  а,  е.  Отечественный.  Во- 
рога отчизного  скараймо-  К.  ЦН.  293. 

Отчйна,  нн,  ж-.=Отчи8на  і.  Чуб.  V. 
Отягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  отягти,  гну\ 

гнеш,  гл.  Оттягивать,  оттянуть  (внизъ 
своею  тяжестью).  Червонці  аж  кишеню 
мені  отягнули.  Драг.  52. 

Отягатнся,  гаюся,  вшся,  гл.  1)  Отста- 
вать. Він  іде  попереду,  а  я  втягаюсь,  стя- 

гаюсь, та  як  побіжу  додому.  Камен.  у. 
2)  Откладывать,  оттягивать,  затягивать 
діло.  См.  Отягтися. 

Отягуватися,  гуюся,  вшся,  г.».=Отя- 
гатися.  Радюк  зрозумів,  що  Ольга  отягу- 
юлась.  Левиц. 

Отягтися,  гн^ся.  нешся,  гл.  Подкор- 
миться, потолстіть.  (Худі  коні)  отяглись, 

узяли  тім,  стали  коні  хоч  куди.  Мнж.  22. 
Кабан  в  сажу  уже  трохи  отяіся.  Павлогр. 
у.  Си.  Отягатися. 

Отягчатн,  чаю,  вш,  сов.  в  отягчйтн, 

чу\  чнш,  и.— Огяжати,  отяжнтн.  Думки 
так  отяічилч  їй  галову.  Г.  Барв.  521. 

Отяжіти,  жаю.  вш,  сов.  в.  отяжіти, 

жу,  жйш,  иг.  Отягощать,  отяготить. 
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Отяжіти,  жію,  еш,  гл.  1)  Отяжелеть. 
2)  Обремениться.  В  неї  очиці  отяжали 
слізьми.  МВ.  І.  43. 

Отямитися,  ллюся,  мишся,  гл.  Опом- 
ниться., Квит. 

Офіра,  ри,  лг.=Охвіра.  Чуб.  І.  168. 

Офірувати,  рую,  еш,  гл.— Охвірувати. 
Чуб.  ЦІ.  376. 

Офіція,  ції,  ж.  Служба.  Не  хазяйну- 
вав він,  а  терся  по  офіціях:  то  за  писаря 

був  у  скарбу,  то  коло  винниці,  то  за  під- 
лісничою  був.  Св.  Л.  275, 

Офіціяліст.  ста,  м.  Служащій.  К.  Кр.  18. 

Офлис,  су,  м.  Тонкій  древесный  стволъ, 

идущій  на  дрова  или  на  огорожу;  хворос- 
тина. Бх.  Лем.  445. 

Ох,  межд.  Охъ,  ахъ.  Ох  я  нещасний, 

що  маю  діяти?  Чуб.  V.  116.  Ох  мені  ли- 
хо! Левиц.  І.   144. 

Охаб,  ба,  м.  1)  =  Охаба  2.  Желех. 
2)=0хаба  3.  Вх.  Лем.  445. 

Охаба.  би,  ж.  1)  Гнилая  колода.  Вх. 
Зн.  45.  2)  Лужа,  болото,  старое  русло  ріки. 
Вх.  Зн.  45.  3)  Негодникъ,  негодница,  без- 
путникъ.  Вх.  Зн.  45. 

Охабиско,  ка,  с  —  Охаба  '2.  Вх.  Зн.  45. 
Охабити.  См.  Охабляти. 

Охабитися,  блюся.  бишся,  ід.  1) — 
чогось.  Забыть,  потерять  что-либо,  воздер- 

живаться отъ  чего-либо.  Вх.  Зн.  45.  2) — 
дома.  Остаться  дома.  Я  <я  охабне  дома. 
Вх.  Зв.  45. 

Охабвще,  ща,  <  .=Охаба  2.  Вх.  Зн.  45. 

Охаблёний,  а,  е.  Никому  ненужный- 

отъ  котораго  каждый  хотълъ  бы  избавить- 
ся.  Дїдько  охаблёний.  Окаянный,  врбвдя* 
тый  чертъ.  Вх.  Зн.  45. 

Охабляти,  бляю,  еш.  сов.  в.  охабити, 
блю,  биш,  м.  1)  Оставлять,  оставить. 

Мене  -  с  охабни  фращчку  перш/у.  Вх.  Лем. 
445.  2)  Портить,  испортить.  Желех. 

Охайливий,  а,  е=Охайний  1. 
Охайливість,  вости,  ж  =Охайність. 
Охайливо.  н«/л=Охайно. 
Охайл^чити,  чу,  чиш,  гл.  Ополоть, 

очистить  отъ  вітвей=Охаючити.  Треба  цю 
,«<  хц  охайлучити.  Пр.  у. 

Охайний,  а,  е.  1)  Опрятный,  чисто- 
плотный. 7а),і  було  кукібне,  такс  була 

охайне.  Г.  Барв.  439.  2)  Очищенный,  вы- 
холенный. Зілля  мое  да  охайнее!  Дитя 

мое  да  кохаиее!  Я  ж  тебе  да  охаяла,  Ма- 
русои.ку  да  угаяла.  Мет.  229. 

Охайність,  ности,  ж.  Опрятность, 
чистоплотность.  Сим.  135.  Мюдяя  чини 
хиайшхчнь,    а    коло     себе    май     охайності,. 

Ном.  .V  11249.  Мати  охайність.  Быть 

опрятнымъ. 
Охайно,  нар.  Опрятно.  Охайно  ходити. 

Опрятно  держать  себя. 
Охааяйнуватися,  нуюся,  ешся,  ,л. 

Обзавестись  хозяйствомъ. 

Схаменутися,  нуся.  нешея,  ы.=Сха- 
менутися.  Е,  як  би  то  ви  охаменулш  ь, 
та  зное  взялись  за  діло — дали  б  поміч. 
Харьк.  г.  I  не  зчуетъея,  не  охаменеті>ся 
сам,  обудить  його,  як  гцо  перепурхне  абс> 
шелесне.  МВ.  (О.   1862.  I.  98). 

Охандожити,  жу,  жиш,  гл.  Очистить, 

вычистить.  Пора  в"же  поросята  охандожи- ти.  Кіев.  г. 

Охандужитн,  жу,  жиш,  и.  -Одура- 
чить, осрамить.  Не  дай,  Господи,  ек  із 

моска.іем  зчепиться...  так  і  охандужить. 

Рудч.  Ск.  II.   170. 
Охання,  ня,  с.  Оханіе.  Чулися  молоді 

жарти  веселі,  охання  голосне  між  молоди- 
цями. МВ.  (О.   1*62.  І.   101). 

Оханутисн.  н^ся,  нешся,  и.— Сха- 
менутися. Оханувся  та  за  оіло  взявся. 

Мкр.  Н.  40.  Оханись.  Господь  з  тобою. 

Мир.  ХРВ.  52. 
Охараскуватися,  куюся,  ешся,  їх. 

Отнікиваться,  отговариваться.  Немає  ч 
мене  грошей:  щоб  мені,  та  бодай  мені... 

коли  я  брешуі  Немає  й  не  просіть, — оха- 
раскувться  було  старий.  Грин.  II.   185. 

Охати,  хаю,  еш,  гл.  Охать,  стонать. 

Чує,  щось  оха.  О.  1862.  І.  ЗО. 

Охаючувати,  чую,  еш,  сов.  в.  охаю- 
чити,  чу,  чнш,  м.=Обханючувати,  об- 
ханючнти. 

Охаювати,  охаюю,  еш,  сов.  в.  охая- 
ти,  хаю,  еш,  м.— Охаючувати,  охаючи- 
ти.  Зіллє  моє  та  охайнсе,  дитя  мор  та 
кох<теє!  Я  ж  тебе  та  охаяла.  Марусеньку 

та  угаяла.  Мет.  229; 
Охаюватися,  охаююся,  ешся,  сов.  в. 

охаятяся,  хаюся,  ешся.  и.  Прибираться, 

прибраться,  привести  въ  чистый  и  опрлт- 
ный  видь    Сим.   129. 

Охвара,  рн,  ж.— Огвара  Жінка  охвара. 
Відьма,  колдунья    Вх.  Зн.  43. 

Охват,  ту,  лг.  Болізнь:  стрільба  въ 
поясни  ці.  Вх.  Лем.  445. 

Охватйти.  См.  Охвачу  вати. 

О хвачу вати,  чую,  еш,  сов.  в.  охва- 

тйти,  чу",  тиш,  «.^Обхоплювати,  обхо- 
пити. 

Охвидер,  ра,  м.  Офицеръ.  Чуб.  V.  977. 
Левиц.  І.  зо.  Ум.  Охвицёрик.  охвицёрочко. 

Мил.  2КІ. 
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Охвицерський,  а,  є  Сфицерскіи.  Чуб. 
V.   1010. 

Охвицйнн.  цин.   .«.  мн:  Флигель. 
Охвиціант,  та.  .«.  Офнціавть,  лакей. 

кіно— її  >,ана  охвицівнпш  тих  повно. 
Рудч.  Ск.  1І.  204. 

Охвіра,  ри.  ж.  Жертва.  Яки  віра, 
така  й  охвіра.  Ном.  .V  4. 

Охвірний,  в,  в.  Пожертвованный.  Ох- 
вірниб  образ. 

Охвірувати,  р^ю,  еш,  іл.  Жертвовать. 
Охвірувати  Богові.  Охвірувати  їх  (гроші) 

на  яке  добре  чім    Грин.  11     14:'.. 
Охвіруватися,  р^юся,  ешся.  >л.  Жерт- 

вовать собой,  обрекать  себя. 
Охвітяий.  а,  е.  Пріятньїй:  удобный. 
Охвітність,  ности,  ж.  Пріятность, 

у.мшольствіе;  удобство..  Прибрав  энакомш 
<Ън  породи,  охвгтности  й  потіхи  ради. 
Мкр.  IV  ОТ. 

Охвітио,  мар.  ІІ])іятно,  съ  удоволь- 
ствіеиь,  удобно,  безопасно.  Охвітніше.  Іїрі- 
ятнЬе,  лучше,  удобнъе.  безопаснее.  Люде 
прираяли,  щоб  КОЮ  за  питимі/. — все  таки, 
кажуть,  охвітніше.  Сим.  234.  Чого...  ті- 

тусю, з  ціпочком!1 — Охвітніше,  каже,  од 
собак.  Сим.  235.  Дів"ама  були  ще  раді, 
цю  парубки  з  ними,  —і  веселіше,  і  охвітні- 

ше.  Мир'  Нов.  149. 
Охворіти,  рію,  еш.  м.  Заболіть.  Вх. 

Лем.  445. 

Охвбстуватий,  а,  є.  О  бревні,  жерди, 
палкі:  сь  одного  конца  потоньше,  ч!мъ 
съ  другого.  Кажуть,  товсті  крокви,  а 
вони  з  одною  кінця  товщі,  а  з  другою 
тон  и  и — ОХвОі  т  ува  ті. 

Охвбта,  ти,  ж.  Родь  женскаго  верх- 
няго  платья.  Були  в  снитках,  були  в  охва- 

тах, були  в  дульетах  і  в  капотах.  Котл. 
Ен.  III.  51.  2)  Удовольствіе.  Роби  до  по- 

ту, а  їж  ув  охвату.  Ном.  №   12124. 
Охйба,  би,    ж.  Погрешность,  ошибка. 
Охнжа,  жі,  ж.  Защита  (въ  смьіслі 

строенія).  Мнж.   188. 
Охижіти,  жію,  еш,  іл.  Разъяриться, 

озлиться.  Годинонько  ж  моя!  Як  вона  охи- 
жіла,  яке  страшне  зробилося  в  неї  те  лич- 

ко гоже.  МВ.  (О.  1862.  III.  43). 
Охйза,  ви,  ж.  Мокрая  вьюга,  млтель. 

Мнж.  188.  Охиза  поїхала.  Ном.  Л^  028. 

Приходить  (зіма)  в  село  страшною  хурпш- 
виною.  приводить  за  собою  своїх  діток — 

хизи  йгохизи  та...  морози.  Мир.  ХРВ.  12."). 
Охітний,  а,  е=Охотний.  Катерина 

охітміша  від  мене  до  кнгіжок.  Левиц.  Пов. 
285. 

Охітниця,  ці,  ж.  Охотница.  Юлиця— 
охітяиця,  та  до  сліз  доводить.  Ном. 
.V  12561. 

Охітно.  мар.  —Охоче.  Якось  до  діла  бе- 
русь охітнігие.  Левиц.  І.  112.  Зоставайся... 

будемо  тут  удвох  жити...  буде  нам  з  то- 
бою охітнігие,  аби  твоя  охота.  Чуб.  II.  98. 
Охічно,  ма^.=:Охітно,  охоче.  Так  як 

я  се  охічно  робив,  тик  охічно  аби  у  г(ес 
сак  риба  йшла.   [Пух.  І.  225. 

Охкати,  каю,  еш,  ;.і.=0хати. 
Охляб(ну)тн,  ну,  неш,  і».  Ослабіть 

(о  связи  частей  въ  чемъ  либо)  В  возі  ох- 
лябло  все. 

Охлйнути    См.  Охлясти. 
Охляп,  нар.  Безъ  сідла.  О.  1862  X. 

111.  Сидя  охляп  на  коні.  Котл.  Ен.  III. 
ЗО,  На  коні  сидить  о.г.хяи.  Шевч. 

Охлйпнути,  пну.  неш.  м.=Охляну- 
ти.  Вх.  Лем.  445. 

Охлясти  и  охлйнути,  лйну,  неш, 
и.  Отощать,  обезсиліть,  ослабіть.  Котл. 
Ен.  I.  17.  ()с.\яв,  як  в  дощ  гценн.  Ном. 
.V  12134.  Охляв  уже,  не  ївши-  три  дні. 
Рудч.  Ск.  I.  137.  Циган  здорово  охляв,  не 

може  (коси)  тягтгі  вже  ніяк.  Грин.  І.  121.* 
Сиджу  'ими.  сірці  в  мене  охляло.  Г-  Барв 

299. 
Охжайрйн,  на,  м — Роамайрин?  Не 

неегі  мя  через  млин,  бо  там  смердить  ох- 
маіірин.   Гол.   І.  211. 
,    Охнання,    ня,  і .    Желаніе.    У    моєму 
охманню  супереки  йде.  Г.  Барв.  231. 

Охнатися,  каюся,  ешся,  м.  Желать, 
стремиться.  Іще  гї  не  ох.иаеться  й  заміж. 
Г.  Барв.  9.  Я  охмалася  йти  за  його. 
Г.  Барв.  231. 

Охмелитися,  лйюся,  ешся,  м.  Вы- 
трезвляться. Ну  к  чорту!  Швидче  охме- 

ляйся. Котл.  Ен.  V.  2У. 

Охниріти,  рію,  еш,  г.і.  Опечалиться, 
омрачиться.  Як  занедужала,  так  і  охми- 
рі.иг  Івга.  Волч.   у.  (Лобод.}. 

Охнол остатися,  таюся,  ешся,  гл.  При- 
выкнуть, обонтить.  Лубен,  у. 

Охнути,  ну,  неш,  іл.  одн.  оть  охати. 
Охнуть. 

Охнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Я  так 
і  охнулась  і  сама  не  епялшлаеь.  Г.  Барв. 
127. 

Охолбда,  ди,  ж.  Прохлада. 

Охолоджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  охо- 
лодити, джу\  дйш,  гл.  Прохлаждать,  про- 
хладить. Рами  мої  постреляні  та  поруба- 

ні окропи,  охлоди.  Дума. 
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Охолбджуватися,  джуюся,  ешся. 
сов.  в.  охолодитися,  дж^ся,  дншся,  гл- 
Прохлаждаться,  прохладиться. 

Охолодіти,  дію,  еш,  гд.=Охолоти.  Ру- 
ки його  зовсім  охолоділи.  Стор-  М.  Пр.  21. 

Охоложати,  жаю,  еш,  >л.=Охолоджу- 
ватн.  Воіка  земля,  холодне  повітря — ніщо 
її  не  охо.южало.  Мир.  Пов.  її.  74. 

Охоложувати,  жук»,  еш,  гл.  =  Охо- 
лоджувати. 

Охолбнутн,  ну,  неш,  гл.  Похоло- 
діть. Я  так  і  охолов,  як  забачив  вовка. 

НВолын.  у.  Ті  як  почули, — так  і  охололи, 
що  й  ста  не  вимовлять.  Рудч.  Ск.  II.  36. 

Охорбна,  ни,  ж.  Охрана. 
Охороняти,  нйю,  еш,  гл.  Охраиять. 
Охота,  ти,  ж.  Охота,  желаніе,  удо- 

вольствіе.  1  до  діла  не  я,  до  роботи  не  я, — 
з  хлопцями  погулять — то  ж  охота  моя. 
Грип.  III.  356.  Як  попоробиш  до  поту, 
то  й  їстимеш  в  охоту.  Посл.  Волч.  у. 
2)  Охота.  Взяв  його  (хорта)  з  собою  да  й 
пішов  на  охоту-  Рудч.  3)  Охотничьи  со- 

баки. Сів  на  коня,  забрав  свою  охоту  і 

поїхав.  Рудч.  Ск.  І.  123.  4)  Охотою.  Добро- 
вольно. Охотою  пішов  у  москалі.  Ум.  0x6- 

тонька. 
Охбтитися,  чуся,  тишся,  гл.  іКелать. 

Не  охотилась  іти  за  Василя.  Г.  Барв.  390. 
Охотка,  ки,  з«;.=Охота  1.  Та  кому  й 

в  охотку  буде  почути  за  нас,  як  не  на- 
шим таки  бритчнкам-ук]>аїнчям.  О.  1862. 

VI.  84. 

Охотливий,  а,  е=Охочнй.  Найбіль- 
ше бум  дітвора  охотлива  слухати  мене. 

О.   1862.  V.  29. 
Охбтнии,  а,  е.  Добровольный.  Охотне 

військо.  Волонтеры,  добровольцы.  Як  ми 
ув  охотне  військо  од  отця,  од  матері,  од 

роду  од'їзджа.ш,  ми  з  отцем,  з  матір'ю 
і  з  родом  опрощення  брали.  Дума. 

Охотник,  ка,  м.  1)  Доброволець,  во- 
лонтері.. 2)  Охотникъ.  Раз  у-осени  пан 

поїхав  на  лови;  з  ним  башто  було  охот- 
ників.  Рудч.  Ск.  II.  75. 

Охот^ха,  хи,  ж.  Охотница,  желающая. 
А  я  муха  полетуха,  шить  і  прясти  охоту- 
ха.  Грин.  III.  666. 

Охоче,  нар.  Охотно . 
Охочекожбнний,  а,  в.  Принадлежаїдій 

къ  вольной  кавалерій  —  військо.  Вольная 
кавалерія. 

Охочий,  а,  в.  1)  Добровольный,  жела- 
ющій,  охотный.  Хоч  гарна  як,  а  все  охоча 
іще  гарнішою  щоб  буть.  Котл.  Ен.  V.  17. 
Бум  тут  всяка  з  них  охоча  пожар    щоб 

швидче  розвести.  Котл.  2)— до  чого.  Пад- 
кій  на  что,  любитель  чего.  А  ти  ж,  су- 

сіде, чув  од  кою,  що  я  охочий  до  лящів? 

Гліб.  Кобза  не  дуже  був  охочий  до  розмо- 
ви. Стор.  М.  Пр.   Пб. 

Охрест,  нар.  Накресть,  крестомь.  Ох- 
рест склам  руки.  Гол.  І  складає  собі  ру- 

ті на  охрест  на  груди.  Рудан.  І.  40. 

(хрести,  тів,  м.  Принадлежности  крест- наго  хода:  хоругви,  кресты  и  пр.  Оттут 

то  було  плачу,  як  охрести  та  мари  при- 
несли. МВ.  (О.  1862.  I.  87).  ЗОЮР.  Н-  285. 

Охрестити,  ся.  См.  Охрещати,  ся. 

Охрещати,  щаю,  еш,  сов.  в.  охрести- 
ти, щу\  стиш,  гл.  Крестить,  окрестить. 

Що  Іван  Хреститель  воду  охрещае.  Грин. 

III.  5.  Та  ввечері  охрестили  і  Марком  на- 
звали. Шевч. 

Охрещатися,  щаюся,  ешся,  сов.  в. 

охреститися,  щуся,  стишся,  и.  1)  По- 
лучать, получить  крещеніе.  Чи  без  щастя 

уродився,  чи  без  щастя  охрестився.  Чуб. 
V.  233.  2)  Перекреститься.  Тільки  ж  що 

доїв  окрайця  її  сала  четвертину,  охрестив- ся. Мкр.  Н.   10. 

Охриплий,  а,  є.  Охришпій.  Охриплий 
з  перепою  голос.  Мир.  Пов.  II    76? 

Охрйп(ну)ти,  пну,  неш,  и.  Охрип- 
нуть. Аби  бум  .шска  слухати,  поки  не 

охрип— співатиму.  Шевч. 

Охря(ну)ти.  рину,  неш,  >!.=0хля- кути.  Здається,  я  іще  не  дуже  старий, 
а  зовсім  охряв,  так  що  ні  ніг,  ні  рук  не 
чую.  О.  1862.  II.  24.— на  ноги.  Устать, 
подбиться.  Довго  перся  підтюпцем,  поки 
на  ноги  охряв,  аж  підошов  не  чув.  Іїолт.  у. 

Охтіти,  хчу,  хтиш,  іл.  Охать,  жало- 
ваться. Вх.  Зн.  45. 

Охуднути,  ну,  неш,  гл.  Похудать 
Поки  імдкий  охудне,  то  худий  здохне. 
Ном.  №  5678. 

бхух,  ха,  .«.=0глух.  Ном.  №  6306. 
Оцапіти,  пію,  еш,  гл.  Одуръть.  Сим.  12. 

Оцарок,  рка,  м.  Загонь  для  скота. 
Мирг.  у. 

Оцаритися,  рюся,  рйшся,  гл.  Воца- 
риться, поселиться.  Пан  наш  був  оцаривсь 

собі  у  нашт  хаті.  Харьк   г. 
Оцвёнок,  нка,  м.  Кусокь,  обрубокь  (де- 

рева, желіза).  Мнж.   188. 
Оциістй.  См.  Оцвітати. 
Оцвітати,  таю,  еш,  сов.  в.  оцвісти, 

ту\  теш,  гл.  Отцвътать,  отцвість.  А  чи 
зацвів  мак?  —  Цвіте.  —  А  чи  оцвів  мак? 

Маркев.  76. 
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Оце.  нар.=Отсв.  <>і(г  твої  діти.  Шевч. 
Оцей.  оцй.  оце.  .«><^»і.— Отеє. 

Оцет.  оцту.  м.  Уксуеъ.  (Каиев.  у.). 

Неп  гцикн-рнри  з  оцтом.  КС.  1чч_.  V.  :562. 
Наем  ючи    йому    оцет. 
Рв.  Л.  XXIII.  ;і<>.  Піднести  і  оцтом  фи- 
т.  Коті.  Ен.  III.   17. 

Оцкрклюватн.  клюю.  еш.  и  1)  = 
Обцірклюватн  -)  Переносно:  поставить 
въ  безвыходное  пололсеніе?  Опутать?  Зду- 

рів і  я  на  старі    літа:  кругом  себе    онир- 150. 

Оцілов,    лву,   ч.=Кресало.    Вх.    Уг 
256 

Оцінувати,  ную.  єш,  и.  Оцінить. 
Онін  тарий    мі»:    та  ти, 

■  дна  ииии.  Харьк.   г 
Оцупалок.  лка,  .и.=Оцувок 
Оц^вітн.  вію.  еш.  /.}■  затвердіть. 

Оцупок,  пва.  .-.і   Обрубокь,  Г.ревно.  ио- 
іін<>.  Попроси  ощток  березини    на  вір 
на,  «  то  "  на  /■/.літ,.  Г.  Барв.  528. 

Оцюдй.  нар .— Осюдн.  Оцюди  положиш 
Оцюдй  лишень  слухай    Слушай  это.  Ном. 

Очі.  чати.  <    -Очевя.  Ііх.  Лем.   155. 

Очай,    нар.  =  Ачей.    Очай    т    чи    не 
впнала  на    Чорному  морю    бипщхія    хвиля, 

г   не  повиривала  якорі   в  тирець 

іторш.  Чуб.  А".  083. 
Очанка,  ки.  аг.  Раст.  ЕврЬгазіа  оГі'і- апаїіб  Ь.  ЗЮЗО.  І.   123. 
Очапатися.  паюса,  ешся,  м.  Придти 

въ  сознаніе.  Поклали  сторч  юловш  в  сні  і, 

і  через  кільки  чіі'іі  .ч  (п'яний;  очипався. 

Грин.  II.    .  " 
Очарувати.    ру"ю,    еш,    іл.    Очаровать, околдовать.      Ти,     дівчино,     чаровниченька , 

очарувала-сь     моє     личенько,     очарувала-сь 
і  душу.  Чуб.   V.   75. 

Очевидьки,    очевидячки,    нар.    Оче- 
видно, кино,    на    глазахъ,    предъ  главами. 

Всі  очевидьки  їх  поважали.  Леввц.  І. 

Потомок    перевертня    очевидячки  вертався 
по  роды.  Леввц-  І.   161.   Стережеться 

він  виявити    свою    ч.уіу  очевидячки.  Чаще 

с*ь  аредлогомъ  у.    Вони    тебе   у  очевидьки 
ошукують.    К.   ЧР-  301.    (Вовки)    шлім  у 
очевидячки    лошака.    Рудч.   Ск.  І     90.    Не 

.  а  в  очевидячки  явилось.  К.  ЦН. 

\:і/в    жиае,   усе  ті   стало  в 

очевидячки.  Мир.  Нов.  II.  ч4 

Очедйрвнв,  рнв,  аг.  мк.— Похрести- ни    Мил.  27. 

Очеиерітв,  рію,  еш.  и.  Одуріть,  прійти 
въ  бе:ісо:  нательное  состояніе.  Вони  на  мене 

напали    і   топили    виїнать;    а    тут    ззаду 

кричать:  убережись,  бо  вдарить  тебе  кіл- 
ком!—я  а  ачемерів  і  нг  знаю  як  повернувсь, 

та  н  ударив  її.  Екатернносл.  у. 

Оченько.  ка,  с.  Зтм.  оть  око.  Чтб.  V. 2.   246. 

Оченьпати.  паю,  єш.  и.  Выздороветь, 
подняться  носії  бол  І,., ни  Цілу  нону  мене 
теплим    молоком    паї  ■<  .ч  трохи 
очетпала.  МБ    (О.   1862.  Ш 

Оченя.  нйтв. -.  Глазвкь.  Вміла  мати 

брови  дати,  карі  оченята,  та  не  вмі.ш  на 
сім  світі  щпстя-долі  дати.  Шевч.  Ум. 
Оченятко. 

Очепа.  ав,  ж.  Крюкъ,  багоръ.  кото- 
рымъ  нрнтягиваютъ  къ  берег;  плоть.  Вх. 

Зн.   4.'). 
Очевйтв,  ся.  См.  Очепляти,  св. 

Очепіритися.   рюсж,   ришея.   /I.  С.ЧВД- 
титься,  уціпитьсл.   Так  він,  як  ттли 
чок,  оченірився    йому    за    гвіст  і  поплив  з 
їм.     Г])ИН.   І.   44.    Нахилив    вишню,    очепі- 
рився  та  їсть.  Харьк.  у. 

Очеплйтн.  пляю,  еш,  сов.  в.  очоли- 
ти, плю,  пнш.  ІЛ.  Обвітивать.  обвіепть 

кругом  чею  ткань,  надіть — напр.  юбку 
н  г.р.  Василина  очепила  плахту  шнеком 
ткану.    Міф.    II.    24. 

Очеплятяся.  пляюся.  єшся.  сов.  в. 

очепй.ися.  плюса,  пишеа,  и.  Ціплять- 

ся, уцілиться,  заціпиться,  пристать,  ири- 
ваааться.  Мпл.  21.  Вона  (відьма)  давай 
на   їиію  сідать...     Очепить- .  то 

він  і  таска  її.  Драг.  71.  Л  аіти  як  оче- 
пилиа,  )а  шию  мені,  то  й  не  к  »іч»ають- 
с.ч.  МВ.  І.  Як  очепив'М  у.  жиша  у  пана, 

псину  вже  сьомий  рік.  І  Міус.  окр.). 

Як  очепитьея  який  біс.  що  на  н-руні  кінь 
ходе,  то  заирабуе  тни.  НВолын.  у. 

Очепурйтв,  рю,  рйш.  и.  Очистить, 
привести  въ  порядокь  Очепурити  двір. 
Рк.  Левиц. 

Очервивіти,  вію,  еш,  ід.  П  Очерви- 
віть. 2)  Опротивіть,  надоість 

Очередвтв,  дтку,  диш,  о.  Остепенить, 
удержать.  Ожг  не  очереди»  (сина),  що  хоч 
йому  роби,  а  не  очервдиш.   Кобел.  у. 

Очеремха.    хн,    ж  —Черемуха.    Мет. 

Очерет,  ту,  .ч.  Камышъ.  Бодай  тая 
річка  очеретом  заросла.  Чуб.  III.  123.  Чорт 
сидить  в  очереті  та  пологие  жабів.  Чуб. 
І.   106.  Ум    Очеретець. 

Очеретина,  нв.    ж.    Стебель  камыша. 
Бігли    три  дівчини,   нарвали  три  оче; 
ни.  Чуб.  І    127.  Щоб  тебе  очеретиною  змі- 

ряли!   Пожеланіе  смерти   (оть  обычая  .мі- 
рять мертвеца  камышиною).  Мил.  1(58.  Ум. 
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Очеретинка,    очеретйночна.    Прямесенька    як 

очеретиночка.  О.   1862.  IV.   71. 

Очеретинка,  ки,  ж-  1)  Ум.  оть  оче- 
ретина. 2)  Трубка  изъ  камыша. 

Очеретузатий,  а,  є.  Поросшій  камы- 
шемъ.   Очеретуватий  степ. 

Очеретяний,  а,  е.  Камышевый.  Котл. 
Ен.  V.  8.  Очеретяний  басок.  См    Басок. 

Очеретяний,  ка,  «.  Черть,  живущій 
въ  тростник в. 

Очеретянка,  ки,  ж.  Птица:  ЗіЬів  агип- аіпасса.  Вх.  Пч.  II.   14. 

Очеркнутн.  к$,  нёш,  ы  =Обчеркну- 
ти.  Держи  мак  у  правій  руні,  обсип  себе 

і  очеркни  ним  себе  округи  там,  де  станеш. 
Чуб.  І.  85. 

Очеркн^тися,  н^ся,  нешся.  и.  1) — 

Обчеркнутнся.  Грин.  І.  (ЗУ.  2)  Черкнуть- 
ся, задіть.  Як  скочив  я  через  тин,  та  й 

не  очеркнувся.  Ніі. 
Очерннтн,  ню,  нйш,  и.=Обчернити. 

Очерт,  ту,  м.  Круїт..  Очертом,  очертою- 

Кругомъ.  въ  кружекъ.  Очертом  ада  їм,  сріб- 
ло її  зміно  на  три  части  паювали.  Дума. 

Очертами  сідали,  пили  да  гуляли.  Макс. 

бчечко.  ка.  е.  Ум.  оть  око.  Мил.  185. 

Очикнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  Очнуть- 
ся.   Ластівочко-перепілочко,    під.геті.иг    пк) 

окоиечко:  очикнися,  господігнечко!  Коровочки 

потелилися.  Мет.  341. 

Очнншуватися.  ш^юся.  вшся,  м.  По- 
селиться на  чьей  либо  землі;  на  чинше- 

вомъ  нравъ.  Очиншувшисъ — тепер  день  і 

ніч  к.тгуть  свій  дурний  розум.  О.  1862. 
IV.    105. 

Очистити,  ся.  См.  Очищати,  ся. 
Очнська.  очйськ,  с  мн.  Ув.  оть.  очі.  Ті 

очиська  чорні,  ті  бровиша  аж  сині.  Левиц. 
І.  441. 

Очиток,  тку,  м.  а  также  мн.  очитки. 
Раст.  8е4шп  аеге.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  173,  136. 

Очиці,  очиць,'  .Ум.  оть  очі.  Глазки.  Ран- 
ня пташка  зубці  теребить,  а  пізня  очиці 

жмурить.  Ном.  .V  11309.  Орисг  аж  очиці 
блищать.  Св.  Л.  40,  41. 

Очищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  очистити, 

щу,  стиш,  и.  Вычитать,  вычистить.  Очи- 
щаєш ти.  водо  яв.и?нная,  новорожденного  од 

позору-  Чуб.  І.   132. 
Очищатися,  щаюся,  єшся,  сов.  в.  очи- 

ститися, щуся,  стишся,  м.  Очищаться, 
очиститься.  Жоден  із  прокаженнних  не  очи- 

стився. Св.  Л.  IV,  27. 
Очищення,  ня.  с.  Очищеніе.  Ном.  Єв. 

Мр.  ,1,  44.      , 
Очі,  См   Око. 

Очікувати,  кую,  еш,  и.  Поджидать, 

ожидать.  Пішов  той,  а  решта  сидимо,  очі- 

куємо. Св.  Л-  222.  Першою  торгу  не  ки- 
дайсь,   а  другою  не  очікуй.  Ном.  .V  10520. 

Очіаок,  пка,  .и.  Головной  уборъ  за- 
мужней женщины— вроді  чепчика.  Чуб.  V. 

11.  424.  КС  1893.  V.  283.  Знаю,  що  в 

Хгврі  нема  очіпка.  Ном-  .V  6538.  Ум. 
Очіпочои.  Мил.  195. 

Очко,  ка,  с  1)  Ум.  оть  оно.  Там  пю 

очка  як  терночок.  Чуб.  V.  217.  2)  Отвер- 
стіе  въ  ульв  для  продета  пчель.  Не  стром- 

ляй палічки  в  очко,  бо  пчола  вкусить.  Ва- 
сильк.  у.  3)  Петля  въ  сети  (Браун.  9)  и 
вообще  въ  вязаньи.  4)  Часть  начиння.  (См.). 
МУЕ.  III.   18,    19.  5)  Значекъ  на    каргв. 
6)  Квадраті,  на  шахматной  доек*.  Канек.  у. 
7)  Камешекъ  въ  перстнъ.  Мил.  6,  103. 
Ой  дав  мені  Іван  перапінь  із  трьома  очка- 

ми. Грин.  III.  70.  8)— волове,  риб'яче.  Пти- ца 8уІУІа  пІ80гіа.  Вх.  Пч.  II.  14.  9)  мн. 

бчкм."  Растеніе:  Пастушья  сумка.  Сар$е11а 
Ьигза  ра$Іогі8.  Мнж.  88.  10).  Очка  жабині. 
Растеніе:  Муо$оІі8  іпіегтесгіа.  Вх.  Пч.  1. 
11.  См.  Вічко.  11)  Очкб  волбве.  Раст.  Іпи- 
1а  заіісіка.  Лв.  99. 

Очкбве,  вого,  с.  Подать  съ  улья. 
Очковий,  а,  е.  Очковый. 

Очку  вати,  кую,  еш,  и.  Прививать 
щиткомъ,  глазкомъ. 

Очкур,  ра.  и.  1)  Шнурокъ,  вдвваемый 
въ  штаны  для  ихъ  поддержанія,  гашникъ. 
Чуб:  VII.  46.  КС.  1893.  V.  279.  Шпигни 
на  йому  без  очкура  й  матні.  Стор.  М. 
Пр.  169.  З  переляку  очкур  луснув.  Ном. 
Били  мене  скілько  влізло — очкур  перервали. 

Чуб.  2)  У  мьщанъ:  презрительное  назва- 
ніе  крестьянина.  Міщанин  узиває  сегяни- 
на — очнур,  чубрій.  а  селянин  міщанина — 
салогуб.  О.  1862.  VIII.  32. 

Очкуцнйк,    ка,    .ч.=Очкурня.    Шух. 
I.  153. 

Очкурнй,  ні,  ж.  Верхній  край  шаро- 
варъ  запитый  широкимъ  рубцемъ  такт», 
что  въ  него  втягивается  очнур.  Чуб.  VII. 
416   Драг.  68.  Штани...  з  очкурнею.  Грин. 
II.  289. 

Очкана,  ни,  об.  Одурввшій.  огаалъь- 
шій  чедовікь.  Куди  ти,  очмано,  лізеш? 
Ном.  *  2799. 

Очманіти,  нію,  еш,  м.  Очумъть.  7м 
він  очманів,  чи  гцо  з  ним  діється.  Полт.  у. 

Очній,  я,  е.  Глазной. 

Очортіти,  тію,  еш,  і.і.  НадоЬсть,  опро- 
тивіть. ЗОЮР.  І.  164.  Уже  мені   очорті- 
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ло  красти,  піду  лучче  хазяйнувати.  Р£дч. 
Ск.  І.  192. 

Очуватися,  ваюся,  ешся,  и.  Отзывать- 
ся, чувствоваться.  За  молодих  літ  нічого  й 

не  боліло,  а  на  старість  усе  вчувається. 
ВасильЕ.    у. 

Очужілий.  а.  є.  Сділавшійся  чужимъ. 
Знайшов  тосінз  гііоніі  з  очужілимн  земля- 

ками. К.  ,ХП.  26. 
Очужітн,  жію,  вш,  ?.!.  Сділаться  чу- 

жимъ. 
Очуматися,  маюся,  ешся,  и.  Прійти 

въ  себя,  очнтться.  Очумався  вже  в  хаті. 
Мир.  ХРВ.  54. 

Очунювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  очуня- 
тн.  няні,  вш.  і-і.  Приходить,  прійти  въ 
себя,  оправиться,  выздороветь.  Г.  Барв. 
195  Як  поїм  я  йою  (молока),  то  здаєть- 

ся зараз  і  очуняю-  Рудч.  Ск.  І.  133.  Оце 
трохи  очуняв,  а  то  було  так  придавим, 

що  }>і]ю.ги  нг  і, мер, — кобиляче  молоко  п'ю. 
Верхнедніпр.  у.  Сивхим  трохи  очуняла. 
Котл.  Ен.  III.  15. 

Очутися,  чуюся,  ешся,  и.=0чутнтн- 
ся  1.  Вх.  Зн.  45. 

Очу>ити,  ся    См.  Очучати,  ся. 

Очутітн,  тію.  вш,  і.і.=Очутвтися  1. 
Нін  і  стрепенеться  од  тою  слова  її  і  мов 
очутіе,  заговорить  до  неї.  МВ.  (О.  1*62. 
І.  97). 

Очухатися,  хаюся,  ешся,  м.  Обте- 
реться, стереться.  Вх    Лем.  443. 

Очухрати,  раю,  вш,    и.— Обчухрати. 
Очучати,  чаю.  вш,  сов.  в.  оч^тйти, 

чучу,  тйш.  її.  Приводить,  привести  вь 
чувство.  Л  бідна  княнгйка  сім  рази  зімлі- 

ла... баба  не  пильнує  паню  очучати.  Гол. 
1.  90.  Хворий  лежить  як  мертвий,  а  Іта- 

лії терти,  то  й  очупш.іи   його. 
Очучатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  очу^ 

тятися,  чуч^ся,  тйшея,  и.  І )  Приходить, 
прійти  въ  чувство,  очнуться.  Не  знаю, 
що  й  робити,  як  оживити  губи  її  побілі- 

лі, як  їй  запомогти  очутитись.  Г.  Барв. 

•">:;7.  2)  Обнаруживаться,  обнаружиться, 
проявляться,  проявиться.  Я  вже  тоді  взнав, 

лґ  очуті'иось,  де  кра/іене.  Новомосковск,  у. 
Провалилась  у  ставок...  так  мабуть  через 
.чісяць  і  очутилось:  почали  нот  крутити. 
Пирят.  у. 

Ота  да.  ди.  аг.  и  Ошадина,  ни,  ле.= 

Ожелест.  Вх.  .Іем.  4.">-">. Ошадіти.  дію,  еш,  і.і.  О  деревьяхъ: 
покрыться  внеемъ,  обмерзнуть.  Желех. 
Вх.  Лем.   455. 

Ошалапутнтн,  пучу,  тиш,  и.  Одура- 

чить, обмануть.  У  Харькові  тебе  швидко 
пшалапутять.  Волч.  у. 

Ошалеионітв.  нію,  еш,  м.=0шалі- 
ти.  Ти  ОШЛ.ІЄМОНІ.Ю,  чи  що,  що  таке  вер- 

зеш. Лохвиц.   у. 
Ошалений.  а,  е.  Ошалільїй,  шальной. 

Ошаліти,  лію,  еш,  и.  Ошаліть.  Чубі 
І,  249.  Ой  хиба  б  я  ошаліла,  щоб  я  тебе 
не  любили?  Чуб.   V.  378. 

Ошанування.  ня.  с.  Почтеніе.  Моє 
ошанування,  ясновельможний  ірапе!  Ртдч. 
Ск.  II.  303. 

Ошан^тн.  ну,  нёш,  и.  Охватить.  Та- 
кий нас  ошанув  страх,  що  не  знаю.  Ірин. 

Изъ  усть  93. 
Ошанутися.  ну  ся.  нешся.  г.х.  Обма- 

нуться. Чи  добре  що  купив? — Ба,  де  там — 
ошлнувея.  НБолын.  у. 

Ошанцювати,  цюю,  еш.  м.  Обнести, 

укріпить  окопами. 
Ошанцюватися,  цююся.  ешся.  и.  Око- 

паться, засість. 

Ошара,  рн.  об-  Оборвышъ.  Харьк.  у. 
Ошарпанець.  нця.  м.  Оборванецъ. 
Ошарпати.  паю,  еш,   м.=06шарпати. 
Ошатний,  а,  е.  Нарядный,  хорошо 

одітни.  Дивітесь,  люое  добрі,  який  я  зо- 
дяїний  та  ошатний.  Г.  Барв.  340. 

Ошатно,  нар.  Нарядно.  Хоч  не  ошат- 
но, та  з<нітно.  Ном.  .V    11351. 
Ошахрати.  раю,  еш,  м.=Обшахрати. 

О.  1861.  VI;  76.  Мисліть  все  коюсь  оша- 

храть.  О.    1861.  VI.   7'). 
Ошахрувати.  рую,  еш,  и.  ==  Оша- 

храти Ошварь.  рю,    11.=06аполокъ.    Желех. 
Ошелест.  сту,  л.=0желест.  Вх.  Уг. 256. 

Ошембніти,  нію,  еш,  і.і.  Лишиться  со- 

знанія.  Мі  не  як  уі'кгрили.  мо  я  оиимонів. 
Ек&теривосл. 

Ошепулити,  лю,  лиш,  и.  Оглушить 

ударомъ.  Та  він  йою  дрюком  як  ошепулив — 
то  довіенько  таки  попослухав  чмелів.  Кіев.  у. 

Ошешелитися,  люся,  лишся,  і.і.  Обо- 
рваться и  упасть  съ  высоты.  Лохвиц.  у. 

Ошибати,  баю,  еш.  м.  Страх  ошиба  є 
(кого).  Ділается  страшно  (кому).  О.  1862. 
VII.  40.  Страх  мене  оишбав.  про  тике  ду- 

маючи. Г.  Барв.  298. 
Ошийник,  ка,  ли  Подзатыльникъ.  За 

кожним  ступням  брав  по  парі  вцшйниаа, 
а  тамті  два,  що  если,  дали  ще  по  одному, 
шо  аж  носом  запоров  у  сінні.   Св.  Л.  298. 

Ошийок,  яка.  м.  1)  Шел  сверху.  Под. 
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г.  2)  Узкая  часть  мїлііка  въ  рыболовномъ 
сак*.  Шух.  I.  224. 

Ошймок.  мка,  м.  Кусокъ  хл'Ьба.  На- 
ламала оишмків.  Лохвиц.   у. 

Ошкульно,  нар.  Обидно?  Послали  мене 
тр  продавать,  то  я  мисочку  по  2  коти- 

ки й  оддаю-  Дал/  думаю:  ошкульно  буде  по 
дві,  та  й  опала  по  3  коп.  продавить. 
Лох  шт.   у. 

Ошмалйти,  лю,  лиш,  .  Обшмали- 
ти.  Котл.  Ен.  III.   56. 

Ошмарувйти,  р^ю,  еш,  г.».=06гама- 

рувати. Ошморгати.  См.  Ошморгувати. 
Ошморгнути.  См.  Ошморгувати. 
Ошморгувати,  гую,  еш,  сов  в.  ошмор- 

гати, гаю,  еш,  одн.  п.  ошморгнути,  гну\ 
неш,  гл.  =  Обшморгувати,  обшморгати, 
обшморгнути. 

Ошмульгати,  гаю,  єш,  и.=Обшмор- 
гати  Так  він  (мотузок)  обшму.шав  його 
молоде,  ніжне  тіло.  Левин,.  Нов.  230 

Ошпарити.  См.  Ошпарювати. 

Ошпарювати,  рюю,  еш.  сов.  в.  ошпа- 
рити, рю,  риш,  ?.?.=Обшпарювати,  обшпа- 

рити. Ошпетити,  чу,  тиш,  іл.  Обезобразить 
Ошуканець,  нця,  .».  Обманщвкъ. 
Ошукання,  ня,  ошуканство,  ва.  с. 

Обманъ,  мошенничество.  Не  знала  вона 
бідна,  що  то  воля  була  не  милосердної  ца- 

риці, а  ошуканство  дряпіжних  єзуїтів. 
Стор.  МІІр.  71. 

Ошук4ти,  ся.  См.  Ошукувати,  ся. 
Ошукач,  ча,   и  —Ошуканець. 
Ошукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  ошука- 
ти, каю,  еш,  гл.  Обманывать,  обмануть. 

Чуб.  І.  170.  Не  йми  віри  запорожцям — 
вони  тебе  у  очевидьки  ошукують  К.  ЧР. 
301.  Чи  він  продає,  чи  він  купує,  то  все 
ні  на  корити,  собі,  усяке  кою  ошукає,  аби 
хто  схотів.  МВ.  II.  21. 

Ошукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
ошукатися,  каюся,  ешся,  гл.  Обманы- 

ваться, обмануться.  Грин.  III.  161.  Хоч 
і  ошукаюся,  та  там,  де  всі  люде.  Ном. 
№   10774. 

Ошурка,  ки,  ж.  Металлическіе  опилки. 
Ошуста,  ти,  .и.  Обманщвкъ,  нлугь. 

Ощада,  ди,  ж.  1)  Бережливость.  2)  По- 
щада. К,  ПС.  61. 

Ощадний,  а,  е.  Бережливый,  эко- 
номный. 

Осадлість,  ности,  ж.  Бережливость. 
Ощадно,  нар.  Бережливо,  экономно. 
Ощадок,  дку,  м.  Остатокт,,  остальное. 

Обрубав  скільки,  ще  ощадок  добрий.  Мирр.  у. 
До  ощадну.  До  тла,  окончательно. 

Ощадити.  См.  Ощажати. 
Ощажати,  жаю,  еш,  сов.  в.  ощадити, 

джу\  дйш,  гл.  1)  Беречь,  сберегать,  сбе1 
речь.  Хліб  на  Петрівку  огцажай.  Ном. 
.V  464.  2)  Щадить,  пощадить,  жаліть. 
Дарі,  Наливай  не  ощадить  і  брата.  К. 
ЦН.  238.  Мені  оце  казав  кум,  що  у  його 
якийсь  біг  випас  ячмінь:  не  ощажають 
один  одною  й  наші  барвінчане.   Лобод. 

Ощенитися,  нюся,  нйшея,  гл.  О  со- 
бака хг:  ощениться. 

Ощеп,  пу,  м.  Срубъ.  Роблять  ситу 
або  в  ощеп,  або  в  шули. 

Ощёпина,  ни,  ж.  Въ  выведенной  де- 

ревянной постр'ойкі  каждое  пзъ  четырехъ 
бревенъ,  положенныхъ  сверхъ  СГБНЪ  и  свя- 
занныхъ  въ  углахъ;  на  ощепинах  утвержда- 

ются потолокъ  и  крыша.  Чуб.  VII.  378. 
Ощепйти,  плю,  пйш,  гл. — хату.  Поло- 

жить ощепини.  Рк.  Левиц. 

Ощіп.ощепу,  .м.=Ощепини.  Миргор.  у. 
Слов.    Д.  Эварн. 

Ощіпок,  пка,  м.  Плоскій  пресный 
хл4бъ.   (Угор.).  Вх.  Зн.  45. 

Оюн,  на,  м.  Вьюнъ.  Вертиться  як 
оюн  в  ополонці.  Ном.  .V  3124. 

V (.9ЇЄ> 



її. 
Шбородви,  ків,  м.  мн.  1)  У  стари- 

ковь:  складки  отвисшей  кожи  подъ  подбо- 
родкомъ.  2)  Монисты  у  индюка  на  шеі. 

Шва,  ви,  ж.  1)  Пава,  самка  панлина, 
Раго.  Похожие  як  пава.  Ном.  .V  2483. 

2)  Перья  павлина.  Люде  у  файних  креса- 
нях  з  павами.  Гн.  II.  72.  Ум.  Павонька. 
лавочка. 

Давндло.  да,  с.  Родъ  густого  варенья 
изъ  растертыхъ  ягодъ  или  яблокъ. 

Павиним,  а,  е.  Павли  ній.  Тоді  я,  ма- 

ти, прийду  до  вас,  як  павине  пір'я  на  спід 
потоне.   Чуб.  V.  881. 

Павич,  ча,  м.  1)  Павлизь  -  самець. 
Ручку  з  ручкою  зчепивши,  мов  Ушвич  і  пава, 
йшли  із  церкви  молодії,  роду  честь  і  слава. 
Мкр.  Н.  2 1  мн.  Родъ  вышивки  на  жен- 

ской сорочкі.  Чуб.  VII.  427. 
Павичевий,  а,  е.  Относя  щіяся  къ 

павлину. 
Павичка,  ки,  ж.  Самка  павлина.  См. 

Пава.  Впряиа  в  іринджо.\ята  павичку. 
Котл    Ен. 

Павідь.  воді,  ас.  Половодье.  Левч.  137. 
Павіно,  ка,  є.  Віко  глаза.  Вх.  Лем. 

44Г) 

Павічайва,  ки,  аг.=Павіво.  Вх.  Уг. 
257. 

Павватв,  вчу,  чвш,  и.  О  перепелі: 
крячать.  Вх.  Лем.  446.  См.  Підпідьомкати. 

Піал  як,  ка,  м.  1)  Улитка  садовая, 

Неііх.  Павлику-равлику,  вистав  ріжки  на 
чотирі  стежки.  2)  Кружка  глиняная. 
Лохв.  у  3)  Обувь  изъ  цільнаго  куска 
кожи  (б.  ч.  сввной),  загнутаго  въ  виді 
башмака  или  туфли.  Вас   162. 

Павбвяй,  а,  в.  Павлиній.  Із  столика 
бере  да  вінок  плете,  павовий  вінок,  чистий 
барвінок.  Чуб.   III.  302. 

Наволоч,  чі.    *.=Волока  1-    Найшов 

він  постоли  золоті  і  срібні  паво.ючі.  Чуб. 
П.  97.  Ум.  Паволоченька. 

Павонька,  ви,  ж.  Ум    оть  пава. 

Паворожка,  ви,  ж.  Насів.  Соссіпеїіа, 
божья  коровка.  Вх.  Лем.  445.  См.  Сонечко. 

Наворов,  за,  м.  У  вьющихся  растеній: 

приціпа.  З" гор. Павочка,  кв,  ж.  Ум.  оть  пава. 

Павпрвця,  ці.  ж.  Желізная  пластин 
ка  съ  четырехугольпымъ  оіверстіемь  по 
средині;  она  вставляется  въ  нижнюю 
часть  верхняго  мельнвчнаго  жернова;  въ 

отверстіе  входить  конець  веретена  шес- 
терни. Чернит,  у. 

Пав^к,  ва.  м.  1)  Паукъ,  АгасЬпеа. — 
волоський.  Тарантулъ.  Вх.  Пч.  І.  7,  16. 

2)=Пав*ч.  Черниг.  у.  8) — летючий.  Ба- 
бочка мертвая  голова.  Драг  12.  У  і..  Па- 

вучок. Павуковвй.  а,  е.  Пауковый. 
Пав^н.  на,  м.  1)=Павнч  Вх.  Зн.  46. 

2)  Павлвное  перо    Шух.  І.   128. 

Павур,  ра.    м.=Пявнч.  Вх.  Лем.  446. 
Навуриця.  ці,  ж-  =  Навичка.  Вх. 

Лем.  446. 

Павурка.  ки,  ж.  =  Навурвци  =  Па- 
вичка. Вх.  Лем.  446. 

Павутина,  ни,  ж.  Паттина.  Чуб.  V. 
819. 

Павутиння,  ни,  с  соТ—Паутин».  На 
бабине  літо  павутиння  літа. 

Павутйця.  ці,  ж.  Раст.  Сопуоігиіиз 
агуепзія   Вх.  Пч.  І.  9. 

Павучйна,    нн,    ж.  =  Павутина     Гн. 
I.  99. 

Павучбв,  чва,  м.  1)  Ум.  оть  павук. 
2)  мн.   Раст.  Хі^еііа   йатазсепа.    Вх.  Пч. 
II.  33. 

Павиний,  а,  а=Павоввй.  Гол.  Од. 

73.  Звіяли  вінець,  вінець  пав'яний,  звіяли 
йою  в  тихий  Дунаець.  Чуб.  III.  302. 
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Пагілля,  ля,  є.  Тоненькія  в-Ьточки. 
Пагін,  гону,  я.  Побігь,  ростокъ,  от- 

прыскъ.  Ум.  Пагонець,  пагінчин.  Од  доброю 
коріня  добрий  і  пагонець  одійде.  Ном. 

Пагністки,  мн.  Родъ  растенія.  КС. 
1893.  VII.  80 

Пагність,  носія,  м.  Ноготь.  О.  1861.  XI. 
Св.  62.  Добра  ні  на  пагність.  Св.  Л.  281. 

Паговіння,  ня,  с.=Пагоння. 
Пагонець,  нця,  м.  Ум.  оть  пагін. 
Пагоння,  ня,  с  Соб.  оть  пагін. 
Пагорок,  рку,  м.  Пригорокъ.  Стоїть 

панна  на  пагурку  в  червонім  каптурку. 
Ном.  Лі  163,  стр.  295. 

Пагуба,  би,  ж.  1)  Пагуба,  гибель. 
Од  пагуби  тебе  хранить,  щедротами  він- 

чає К.  Псал.  232.  2)  Губитель.  Кіякай, 
сповідайся  ти,  пагубо! — каже  свягценник 
(розбійникові).  Гн.  Н.   143. 

Пад,  паду,  м.  1)  Низкое  місто?  За- 
кували зозулина  в  саду  на  паду.  Мил.  137. 

2)  мн.  Террасы    Херс.  г. 
Падалець,  льця,  м.  =  Веретільннк, 

Аи£иІ5  гга£І1і&.  Вх.  Пч.  І.   16. 
Падалиця,  ці,  ж-  1)  Осьіпавшіеся 

плоды,  высыпавшееся  зерно.  2)  Растеніе, 
выросшее  нзъ  падалиці  1.  3)  Родъ  ужа? 
гадюка?  Чуб.  І.  65. 

Падалишний,  а,  є.  падалишній,  я,  в. 
1)  Вьірссшій  изъ  высыпавшагосл  зерна 
или  сЬмени.  Падалишне  жито.  2)  Неза- 

коннорожденный. Андрій  з  падалишних. 
Харьк.  г. 

Падальник,  ка.  ».— Падалець.  Вх. 
Пч.  II.   16. 

Падалнж,  ка.  .«.^Падалець  Вх.  Пч. 
II.   16. 

Падання,  ня,  с  Паданіе;  паденіе.  Па- 
дання і  вставання.  Єв.  Л.  II.   34. 

Падати,     даю,    еш.     и.     1)    Падать. 
2)  Опадать;  выпадать.  Кизав  еси,  листонь- 
ку,  гио  не  будеш  паоати.  Лукаш.  Пада- 

ють у  скотини  зуби.  Грин.  І.  16.  3)  О  перь- 
яхъ,  о  шерсти:  падать,  линять.  4)  О  ско- 
ть:  падать,  дохнуть  отъ  заразы.  Як  став 
у  нас  скот  падать,  дак  нехай  Бог  милує, 
як  здорово  падав.  Грин.  І.  98.  5)  Ухажи- 

вать. А  коло  дитини  _  так  і  пада,  ніби 
мати.  Шевч.  6)  Ні  сіло,  ні  пало.  Ни  съ 
того,  ни  съ  сего.  Ні  сіло,  ні  пило,  дай, 
бабо,  сала.  Ном. 

Надатися,  даюся,  ешся,  м.=Падати  5. 
Дуже  любила  податься  коло  нас.  Сим.  231. 

Падатоньки,  гл.  Ум.  оть  падати.  Ой 
ти  казав,  к.хеновий  листоньку,  що  не  бу- 

деш падатоньки.  Нп. 

Падворок.  рку,  .и.  Усадьба  въ  пред- 
м-бстьі.  города.  Ворон,  г. 

Падйволос,  са,  .«.  Раст.  а)  ЕциЬ-еіиіп 
алгепэд  Шух.  І.  20.  б)  Глріівеїшп  віЬга- 
йсит.  Шух.  І.  21. 

Падина,  ни,  ж.  Падь,  небольшая  круг- 
лая долина. 
Падйстий,  а,  є?  Падиета  річка. 
Падйчій,  чія,  м.  Водопадъ.  Мнж.  188. 

Падіж,  яса,  м.  Падежъ.  Падіж  на  ове- 
чок. Харьк    у. 

Паділ,  долу,  м.  Долина,   юдоль. 
Падкати(ся),  каю(ся),  еш(ся),  гл.  Хло- 

потать, ухаживать,  заботиться,  печься  о 
ксмъ  изъ  любви  къ  нему.  Мати  падкое 
за  дочкою.  Рк.  Левиц.  Падкаеться  хазяїн 
коло  коней,  бо  любе  коні.  Рк.  Левиц.  Чого 

се  ви,  Котре,  так  угадкаетесь  без  спочин- 
ку? МБ.  (О.   1862.  III    62). 
Падковитий,  а,  е.  Усердный,  ревност- 

ный. Падковитий  до  худоби,  до  хазяйства. 
Рк.  Левиц. 

Падкувати,  к^ю,  еш,  и.  1)^Падка- 
ти.  Падкуе  коло  хозяйства.  Рк.  Левиц. 
2)  Жаловаться,  горевать.  Приходить  ци- 

ган, як  возьме  падкувати:  що  ж  пан  мені 
скаже?  У(о  ти  мені  наробив?  Гн.  І.   103. 

Падкуватися,  куюся,  ешся,  м. — за 
ним.  Заботиться  о  комъ.  Дід  падкуетъся 

за  унуком.  Рк    Левиц. 
Падло,  ла,с.  1)  Падаль.  2)  Бранное  слово. 
Падлюка,  ки,  ж.  1)  У  в.  отъ  падло. 

2)  м.  Подлецъ.  А  який  він  чоловік?— Ат, 
падлюки  шматок.  Зміев.  у. 

Падлючний,  а,  е.  Подлый,  испорчен- 
ный. От  падлючні  діти:  понехтували 

хлоп'я, — як  побили!  Зміев.  у. 
Падолист,  ту  и  та,  .«.= Листопад  2. 
Па  донько,  ка,  м  Судьба  (несчаст- 

ная). Желех. 

Падчереня.  нити,  с.  Ребенокъ  падче- 
рица. Щоб  мені  молодій  конопель  не  брать 

і  білих  ручок  не  драть  на  чужії  діти,  на 
падчерснята.  Чуб.  III.   192. 

Падчерка,  падчірка,  ки,  ж.  Падче- 
рица. Да  не  жаль  мені  теї  падчерки.  Чуб. 

III.  486. 
Падь,  ді,  ж.  1)=Падина.  2)  Падежъ 

скота.  Черк.  у.  3)  Медвяная  роса,  причи- 
няющая болі.знь  кслосьевь.  Балт.  у.  Падь 

пала  (шкодлива  на  хліб  роса).  Ном.  Лі  585. 
4)  На  мене  падь  пала.  На  меня  стихъ  на- 
шелъ.  У  всіх  дружечок  плетена  коса,  а  на 
мене  така  падь  пала,  що  я  свою  косу  роз- 

чесала. Лукаш    К>7. 
Пажера,    ри,  об.  Обжора.   Як   добрий, 
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то  (кість  і  другому  тієї  калити,  а  як  та- 
кий лукавий  та  пажера,  ти  і  сам  ззість, 

нікому  не  дасть.  Уман.   у. 

Пажерливий,  а,  е.  Обжорливый.  Ко- 
ні, сказано,  худобина  пажгірлива.  0.  1861. 

X.  52. 

Пажила,  ля,  ж.  ?  Вишептати  (уроки)... 
од  жил.  од  пажил.  Мнж  152.  Прибудь 
же  і  моїй  корові  ..  в  жили  і  в  нажили. 

Грин.  II.  31. 
Пав.  ву,  м.  Пазъ.  Мнж.   138. 
Пазатк.  ваш. вш,  и.  -коло  ногб.  Возить- 
ся съ  чЪмъ,  къмъ,  хлопотать,  заботиться  о 

чемъ,  .комъ,  досматривать  что,  беречь.  Чо- 
.юеік  і  батько  ж  жать  хворі,  а  ти  все  ко.ю 
їх  пазаехи.  Волч.  у 

Паздеристий.  а,  е.  Растрескавшейся; 
щепистый.  Вх.  Леи.  446. 

Паздернти.  рю.  риш,  гл.  1)  Очищать 
отъ  кострики.  Вх.  Зя  46  Фр.  Пр.  178. 
2)  Разбивать  въ  щепки,  разрывать  въ 
клочки.  Вх    Лем.  446. 

Павдбрник,  ка,  м.  Октябрь. 
Павдір,  ра,  л.  Содранное  лыко  или 

кострика. 

Павдір  я,  р'я,  с.  Кострика.  Вх.  Зн.  46. 
Прядівг^е  чесала...  паздір'я  відпадур.  МУЕ. III.  51, 

Пазннати.  нАю,  вш,  м.=Па8нти  Вх. 
Зн.  46. 

Навити,  ею,  виш  и.=Пааатн  Пазь 
свое!  ПІух.  I.  32. 

Павовнтий,  а,  е.  Заботливый,  хлопот- 
ливый, старательный.  До  всього  прикидлива 

і  гіазовгипа  таша.  Г.  Барв.  526. 

Пазілки  паволки,  ків,  м.  мн.  Зола, 

выбрасываемая  поел*  бученья.  Мирг.  у. 
Василева  мати  саме  пазолки  з  хати  ви- 

носила та  й  дивиться,  де  б  той  попіл  ви- 
кинути. Г.  Барв.   382. 

Пазолнна.  нн.  эг.=Печина.  Вх.  Лем. 
446. 

Пааолки    См.  Пазі  лжи. 

Паэорь,  пааурь,  ря,  м.  1)  Коготь.  Кіт 

думав,  гцо  то  миш, — як  ухопиться  за  хвіст 
пазг/рямн.  Ртдч  Ск.  І.  23.  2)  Ноготь. 
Гн.  І.  79. 

Павуха,  ти,  ж.  1)  Пазуха.  Не  грій 
юаюку  в  пазусі,  бо  вкусить.  ІІосл.  А  воно, 
як  янголятко,  нічого  не  знає,  маленькими 

ручицями  пазухи  шукає.  ІПевч.  74.  2)  См. 
Іельґів,  соияра.  Шух.  І.  175,  176.  3)  На 

большой  лодІгб,  называемой  дуб  -  поміще- 
ніе  для  пассажировъ  и  груза.  Вас.  151. 
Ум.  Пазушна.  Гтрвали  повнісінькі  пазушки 
огірків.  Левиц. 

Пазушина,  нн,  ж.  1)  Удареніе  на 

1-мъ  слогв.  Разр-взъ  пазушный  нъ  сороч- 
ки. Гол.  Од.  43.  2)  Удареніе  на  3-мъ  сле- 

гь=Пазуха  1.  Заложгі  ручгшу  за  пазухии- 
ну,  одірви  од  серденька  злую  гадину.  Чуб. 
А-.  420. 

Павушшя.  шя,  с  Пазуха,  місто  :л 
пазухой.  Буос  й  голому  поза  пазушшю. 
Ном.   .V  7664. 

Пай,  паю,  м.  І)  Пай,  доля,  часть.  Ви- 
літайте, -ірі  птахи,  на  базарь  до  паю. 

Шевч.  2)  Счастье,  удача.  Куди  не  кидавсь, 
так  ні:  нема  паю.  Лебед.  у.  Ум  Пайбк. 
Котл.  Ен.  V.  47. 

Пай  да.  дй,  ж.  1)  Нриношеніе,  благо- 
дарность. А  попові  у  піст  саме,  значить, 

пайда  йшла.  Харьк.  г.  2)  Удача.  Як  нема 
пайди,  то  й  з  хатгі  не  гіди.  Вол  і.  у. 

Пайдйти.  дйть.  гл.  безл.  Везти,  уда- 
ваться. Ном.  .V  375.  Такому  господареві 

пайдитггме  у  господарстві.  Ном.  Л»  13414. 
Йому  не  пайдить  на  коні,  а  на  воли  пай- 
дить  найбільш.  Кіев.  у. 

Пайка,  ки,  ж.  Паекъ,  часть.  Я  ті 

шкури  не  зіпсую,  свою  пайку  відбатую. 

Чуб.  А".  1173.  Як  зароде  Бог  гліба,  то  й 
ваша  пагіка  буде,  хоч  і  не  орали-сте.  Ка- менец, у. 

Пайжатка,  вн,  ж  =Пані -жатка. 
Найматися  сі,  ж.  Ласк,  отъ  пайжат- 
ка. Такої  б  ради,  пайматусю,  ми  і  згадати 

не  моиггг.  Котл.  Ен.  1Г  29. 

Пайжатчни,  на,  не=Паніматчнн.  В 

гіаг'і.чатчину  одігся  бронь.  Котл.  Ен.  VI.  74. 
Пайбк,  йка,  м.  Ум.  отъ  пай. 

Пайстра,  ри,  ас=Внбійка.  КС.  1893. 
XII.  447. 

Пайстрбвнй,  а,  е=Вибійчаний.  Шта- 
ни пайстрові.  0-  1861.  X.  ЗО. 
Пак.  Частица,  вставляемая  въ  річь 

въ  значеній  отчасти  подобномъ  русскому 

„бишь".  Як  пак  його  звуть?  А  де  ж  Ган- 
на, Катерино?  Я  пак  і  баіідуже.  Шевч. 

117.  Я  пак  і  забув  те  зробгіти,  гцо  ви 
мені  казалгг.  Кобел.  у  Оттак  пак!  Ігце 
гцо  вцгадай!  Ком.  II.   8. 

Пахатя.  каю,  вш.  и.  Курить.  Пакае 
люльку.  Вх.  Зн    46. 

Пакелат,  та,  м.  Родъ  головного  жен- 
скаго  убора.  Дали  ми  тя  (молоду),  дали 
в  тш  перловой  парті,  тепер  тя  найдеме 
в  білім  патлаті,  Угор.  Гол.  IV.  441. 

Шкіл,  кола,  ж,  Колышекъ.  колъ.  Вас. 
147.  Ппкіл  що/і,  у  житі  запило,  як  орало 

чи  гцо, — так  я  оце  й  косу  зломив.  Кобел.  у. 
Пакілля.  ля,  с  сгА.    Колья.     Німота 
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помори.ш<:ь    після    дороги,    шмрггпггняли    до 
пакі.ия  коней  і  лягла  сгіашь.  Драг.  422. 

Шкінь.  коня,  м  Плохой  конь,  кляча 

(въ  сказкъ).  Рудч.  Ск.  П.*  16. 
Шкісливий,  а,  е.  Пакостный.  НВо- 

лын.  у. 
Пакісний,  а,  е=Пакіслнвий. 
Шкість,  костн.  ж.  Пакость.  Али.  24. 

Чорте,  де  йдеш?— Болота  налити.—  Не  бу- 
де горіти! — Добре  мені  пакість  зробити. 

Ном.  №   -М20. 
Паклен,  ну,  м.  Раст.  Асег  сапірезіге  Ь. 

ЗЮЗО.  І.  10!'. 
Пакл\н.  на,  м.  Раст.  Теисіїит  роїі- 

ит  Ь.  ЗЮЗО.  І.   138. 

Пакнути.  ну,  неш,  ід.  одн.  в.  отъ  па- 
лати Тільки  раз  собі  пакнув  (люльки).  Ру- 

дан.  І.  79. 
Пакосн,  сів. м.  мн.  ?  Стара  за  биі  на- 

коси вхопилась.  К    МБ.  III-  -60. 
Пакссняй,  а,  е-=Пакісний. 
Пакосднк,  ка,  «.  Пакостникь.  К.  ЧР. 

245. 

Пакта,  тів,  ли*.  Договорі.,  условіе,  їзди- 
ли ьозаки  дякувати  Боїу  зЬ,  свою  велику 

побйіу  над  ляхами  та  за  вимушені  в  ля- 
хів пакта-  К.  Кр.   12. 
Пакувати,  к^ю,  вш,  м.  Укладывать, 

упаковывать. 
Пакуватися,  к^юся,  вшся,  м.  Укла- 

дываться, упаковываться. 

Пакунок,  нку,  м.  1)Тюкъ.  2)Дорож- 
ныя  вещи,  дорожные  узлы  н  пр.  Ціла  низ- 

ка жидів  провожала  нас  через  річку,  сило- 
міць переносячи  наші  пакунки.  V.  Барв.  28. 

Пакут,  та.  м.  Птчекъ,  связка.  Мнж. 
188. 

Паламаренко,  ка,  м.  Сынъ  пономаря. 
Паламарів,  рева,  ве  Принадлежащий 

нономарю. 
Паламарівна,  ни,  ж    Дочь  пономаря. 
Паламарка,  ки,  ж.  Жена  пономаря. 

Скажу  Гальці  й  титарівні,  скажу  й  па- 
ламарці. Чуб.  III.  ,179. 

Паламарня,  ні,  ж.  Особое  отділеніе, 
поміщеніе  для   пономаря. 

Паламарський,  а,  є.  Пономарскій 
Паламарчин,  на,  не.   Принадлежащей 

женъ    пономаря.    Дивлюсь    на  племінників 

паламарчиних.  О.    1862.   V.    •*>;>. 
Паламарчук,  ка,  м.  Молодой  поно- 

марь. Си.  Л.  '■>' . 
Паламарь.  ря.  м.  Пономарь. 
Паламарювати,    рюю,    вш,    гл.    Быть 

пономаремъ.  Ном.  А*  9694    Сим.   174. 
Паланка,  км,  ж.  1)  Небольшое  ужръп- 

леніе,  обнесенное  частоколомъ.  Рудч.  411. 
2.">2.  Пот.  III.  15.  2)  У  запорожцеві.:  пол- 

ковое укріпленіе,  місто  пробиваній  пол- 
ковника съ  другими  должностными  лица- 

ми ьолка,  а  также  и  окруп.  полковой. 

Рудч.  ЧН.  252.  Ходімо  у  паланку  до  вій- 
ськовою судді. — нехай  він  нас  розсудить. 

Стор.  І  Л2.  3)  Печь  нъ  косарскомъ  та- 

бор-Ь. 
Пелання.  ня.  с.  Иьтланіе.  На  вдержу 

в  серці  полум'я-палання.  1і.  МБ.    XI.  146. Палата,  ти,  ж.  Палата,  дпореиъ,  бар- 
скій  домъ.  Нащо  батько,  мати,  високі  па- 

лати, коли  нема  серця  з  серцем  розмовлять. 
Шенч. 

Палати,  лаю,  вш,  и.  1)  Пылать.  Криг 

неї  полум'я  палало.  Котл.  Кн.  І.  38.  Нос- 
ковая свічка  цілу  ніч  палала.  Грин.  III.  690. 

Лютим  огнем,  яр<>стію  па.гають  без  міри. 
Чуб.  V.  448.  2)  Пылать,  страстно  рвать- 

ся. Він  палає  продати  воли,  а  тут  купця 
нема.  Волч.  у.  3)  Очищать  ошелушенное 

зерно  (проса,  ячменя,  гречи)  отъ  шелухи 
или  зерна  подсолнечника  отъ  пустыхъ  и 

пр.  встряхивая  ихъ  особымъ  образомъ  въ 

коритці,  отчего  легкія  части  отделяются 
въ  верхній  с.іой  и  отлетаютъ.  Черннг.  у. 
Си.  Опалати. 

Палахкотіти,  чу",  тяш,  гл.  1)  Горіть, 
вспыхивая.  Свічка  палахкотить.  НВолын.  у. 

2-)  Пышать,  обдавать  жаромъ,  пылать.  Ди- 
тина така  гаряча,  так  і  палахкотить 

від  неї.  НВолын.  V.  Най  поиіяну  на  г.і 

личка,  гцо  палахкотять.  Рудан.  І.    19. 

Палахнути,  ну,  неш,  гл.  Вспыхнуть. 
Іван  палахнув  наче  та  по.юмінь.  Федьк. 

Віхтем  піднялося  полум'я  вгору, — палах- 
нуло на  всю  хату.  Мир.  Пов.- 1.  115. 

Палац,  цу,  м.  Дворецъ.  Чуб.  П.  57. 

Прийшла  туди,  у  палац  царський.  Рудч. Ск-  II.  50. 

Палаш,  ша,  .и.  Палать.  О.  1862.  X.  2. 

В  правій  руці  ПО.ШШ  держе.  Гол.  І.  99. 
Палашем  посік  тою  змія.  Чуб.  П.  179 

Палга,  гй,  ж.  Плита.  Угор. 

Лалговатий,  а,  е.  Слоистый,  плитооб- 
разный.  Угор. 

Палений,  а,  є.  1)  Жженый,  горільїй, 

сожженный.  Через  тиждень  і  не  пізнаєш 

паленою  степу,— яг.  рута  зеленіє.  Греб.  401. 

2)  Вспыльчивый;  гнівний.  Запримітивши, 

гцо  Грицько  палений,  мерщі  висунула  борт 
з  печі  і  постановила  коло  йою.  Мир.  Нов. 
І.   160. 

Паленйна,  нм,  ж.  Выжженное  місто. 

Палениця,  ці,  ж.  1)=Палвняна.  Вх. 
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Лем.  446.  2)  Печеная  прісная  лепешка. 
Фр-  Пр.   137. 

Паленка,  кн.  ж.  Водка.  Галин.  Жеби 

м'я  не  й>яв,  паленку  не  тяв.  Гол.  II.  222. Ум    Паленочка. 

Палення,  ня,  с.  1 1  Сожиганіе.  2)  Вы- 
жиганіе.  обжвганіе.  Шух.  І.   261. 

Паленчарня,  ні,  ж.  Винокурня.  Желех. 
Паленя,  нити,  <=Паляничка  Вх. 

Зн.  46.  1'одъ  онслнаго  хліба.  У  ступні 
стовче  вето,  місила  па.існя  і  ієн*.  Гн.  І.  7. 
См.  Палянка  2. 

Палетйця.  ці.  ж.  Палица,  палка.  А  я 

собі  на  дужці:  ой  коли  б  він  полетите»  не 
вдари*.  Конотоп,  у.  Не  витече  в  ітю  розу- 

му таку  шистиию   зробити.    Колотое,  у. 

Палець,  льця,  м.  1)  Палець.  Лампи 

сої/  Г,ім  руки,  та  не  зломи  пальця.  Чу6. 

"V".  265.  2)  Зубець  на  зубчатомъ  колесі, кулакъ  вг  колесі,.  Мик.  481.  Ум.  Пальчик, 
лальчичок.  Ой  кивали  мо.ходииі  пальчиком 
на  тіш.  Чуб.  V.  652.  На  пальчиках.  На 
цыпочках!,.  Ой  вийшла  вельможна  на  паль- 

чиках шию.   Чуб.  V.    1071. 

Палёчннй,  а,  е.    О  колесі.:    зубчатый 
или  съ  кулаками.  Мик.  4X1.    Пале-шне  ко- 

Мітс.  окр.  Черниг.  у. 

_  Паливо,    ва.  е.  Топливо.  О.    1Я61.  X. 
57.    Нема  палива,   хоч    замерзай    у    хаті. 
Подольск.   Г. 

Паливода,  ди.  м.  Сорвиголова.  Ти 
знаєш,  він  який  суціга,  паливо/іа  і  юр.іоріз. 
Котл.  Ен.  1.  А* 

Палйґа.  ґи,  ж.  1)  Большая  палка. 
Вх.  Зн.  47.  2)  Крыша  въ  шахтномъ  хо- 

ді. Вх.  Зн.  40. 

Палйкопа  ня.  м.  іень  св.  Пантелей- 
мона (27  іюля).   Маркев.    17. 

Палинбн,  на,  м.  Большая  палка.  Мнж. 

ї.ія'іи    лишень,  гадючий  гину,     шоб  я 
ком  па  лимона  не  г)ав    Староб.  у. 

Палисвіт,  те,    м.  =  Палявода.   Ленч. 

Паліти,  лк>,  лиш,  и.  1)  Жечь,  со- 
жигать.  Олому  палять  і  зілля  варять. 
Чуб.  V.  431.  2)  Топить.  Ой  пали,  ми.ха, 

кам'янії  іруби.  Чуб.  V.  737.  3)  Обжигать 
(кирпичь,  глиняную  посуду,  известь).  4)  Ку- 

рить. Люлечки  палити.  Грин.  НІ.  652. 
5)  Палить,  стрілять.  Як  узяв  джура  та 
узяв  .чалий  з  пистолів  палити.  Мет.  401. 

Палитися  ллЬся,  лишся,  >л.  1)  Жечь- 
ся. 2)  Горіть.   У  грубі  вже  паїиться. 

Палйхвіст,  хвоста.  ».  Пт.  =  Горн- 
хвіст.  Их.  Ич.  II.    12. 

Палиця,  ці,  ж.  Налвца,  палка.  Шух. 

І.  12!'.  Таке  корячкувате  (дерево),  н«>  й 
на  палицю  не  вибереш.  Рудч.  Ск.  II.  7. 
Ум.  Палічка. 

Палій,  лій,  л.  1 )  Поджигатель.  Він 

палій,  По  підналт  жида.  Екатериносл.  V. 
2)=Палинопа.  ХС  І.  77. 

Палійка,  кн.  ж.  Поджигательница. 

Желех. 
Палінка,  ки.  *  ̂ Паленка.  Вх.  Уг. 

257.  Гі/ки,  нот  гріти,  иплші.н  ся  напи- 
ши. Гол.  Ун.  Паліночка. 

Паління,  ня,  г.  Сжиганіе.  Гн.  II.  219. 

Паліночка.  кн.  аг.  Ум    оть  палінка. 

Палінчарня.  ні.  ж.  Винокурня.  Вх. 
Уг.  257. 

Паліпля,  лі,  аг.  Горящая  солома,  уголья. Угор. 

Паліток,  тку,  м.  Хорошее,  благопрі- 
ятное  урожаю  літо.  І  гречки  родять  під 
паліток. 

Палітра,  ри,  ж.  палитра.  Ки.  І.  127. 
Палічка,  кн.  аг.  У»,  оть  палиця. 
Паліччя,  чя,  с  соб.  Палки.  Мнж.  169. 

Палія,  лії,  ж.?  У  городі  шев.хія,  а  на 
іиевлії  п/ілія,  а  на  палії  лаі'пшка  звн.га 
собі  гніздечко.  Грин.   III.  534. 

Палка,  ки,  аг.  1)  Палка.  Варувався 
кия.    та    палкою    дістав.    Ном.    .V    3967. 

2)  Шишка    (на    болотныхъ    растеніяхь). 
3)  Стебель  безъ  колоса.  Ум.   Пилочка. 

Палкий,  а.  є.   1 )  Горючій,  удобосгара- 

емый  Березові  дрова  дуже  палкі.  2)  Вспыль- 
чивый, горячій.  Па,ікий  був  чаювік  наш 

пін,  але  й  правда  була.  Каменец,  у.  3)  Пыл- 
кій.  До  роботи  палка.  Г.  Бари.  424.  Ум. 

Палн'ёнький,  палкёсеньиий 
Палко,  нар.  1)  Горюче,  жарко.  Дрова 

юряті.  палко.  2)  Вспыльчиво.  3)  Пылко 

Палочник,  ка,  м.  Раст.  ТурЬа  апки- 
зіііоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.   140. 

Палуб,  ба,  .«  =  Палуба  1—  3.  Ум. Палубёць. 

Палуба,  би.  ж.  1)  Повозочная  крыша, 

повозка  съ  верхом ь.  2)  Крыша  улья.  По- 
дольск, г  3;  Крытый  столикъ  на  базарі 

для  продажи  товаровъ  4)  Дуплистый  пень. 
Вх  Леи.  446.  5)  Пустота,  впадина.  Вх. 
Леи.  446.  Ум.  Палубка. 

Палубёць.  бця,  м.   Ум    отъ  падуб. 
Палубчастий,  а,  е.  О  возі:  крытый. 

Віз  критий,  па.\убчаапий.  МВ.  П.    198. 
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Палукв.  кн,  лс.=Лука.  Витеили  всі 
палуки.  Гол.  IV.  208. 

Палустень,  стня,  м.  Краюха.  Хліби 
палустень  як  іззім,  дик  і  ні  гадки  на  ці- 

лий день. 
Паль.  лю,  .п.  См.  Сапіна.  Шух.  І.  176. 
Палькувати,  к^ю,  еш,  гл.  Обозначать 

Люльниками.  Вх.  Зн.  46. 
Пальма,  ми,  ж.  Раст.  Пальма.  Морд. 

Он.  63.  Не  буде  пін,  мов  пальма,  зеленіти. 
К.  Іо#  34. 

Пальмовий,  а,  е.  Пальмовый.  Під 
пальмовим  деревом.  Левиц.  Побрали  віття 
пальмове,  вв.  І.  ХП.   13. 

Пальовйско,  ка,  с  =  Паливо.  Вх. 
Зн.  46. 

Пальок,  лька.  м  1  г=  Палець  2.  Шух. 
І.  103.  2)  См.  Деркач.  Шух.  І.  166. 

Пальбнка,  ки,  .ж  —Паленка.  Шльон- 
ки кубком  пгдкреппвся.  Котл.  Ен.  V.  50. 
Падьчак,  ка,  м.  Шестикъ    Вх  Зн.  46. 

Пальчатка,  ки,  ж.  Перчатка.  Де  се 
ти  нагпиоо  такі  пальчатий?  Сумск.  у. 
(Испорченное  русское:  перчатка?). 

Пальченй,  нити,  с  Пальчикъ.  Взяв- 
ці  к  .т  ручку,  цілувала  малі  пальченята. 
Мир.   Иов.  Ц.  86. 

Пальчик,  ка,  м.  1)  Ув.  отъ  палець. 
2)  ми.  Въ  орнаменті  при  раскрашиваніи 
посуды  или  печей:  три  короткія  линіп  ря- 
домъ.  Вас.  184.  Ко1Ь.  I.  156.  3)  мн.  Раст. 
Оегапшт  *у|уаіісит.  Вх.  Пч.  I.  10. 

Палюга,  гй.  ж.  Ув.  отъ  палка.  Ой 
не  бий  мене,  мати,  товстою  палюгою.  Нп. 
Спороли  батога лт,  а  за  вислугу  полипами. 

Г.-Арт.  (О-   1861.  Ш.  85), 
Палюх,  ха, .«  1 )  Палецъ.  Ном.  №  9266. 

2)  Большой  палецъ.  Вх.  Пч.  I.  14.  8)  Столбъ. 
См.  Струнка.  Шух  I.  192,  194.  4)  Клочекъ 
пакли,  оческа,  который  сжигаютъ  при  га- 

лань! накантні  дня  св.  Андрея  (29  ноября). 

Вх.  Зн.   46.' Палючий,  а,  е.    Жгучій.    Палюча   го- 
рілка. НВолын.  у.    Уже    на  коневі  і  хвіст' 

обгорів,  такий  то  палючий  той  змій.  Рудч. 
Ск.  П.   Н8.    Терпіти...    ос)   літньої   спеки 
палючої. 

Шля,  лі,  ж.  1)  Свая.  Ном.  .V  12Н2. 

Поженуть  чоловіка  п'ятнадцять  палі  бить. 
ЙОЮР.  1  75.  Посеред  ітавг/  вбито  чотирі 
палі  товстеньких.  Кв.  II,  85.  Пилю  заби- 

вати. Кроні  прямого  .іначенія:  сильно  вы- 
пивать, напиваться  пьянымъ.  Пе  за  кож- 

ним разом  таку  пилю  забивали,  хоча  й  на 
сухо  ніхто  не  виізджав.  Св.  Л.  <>".  2)  Колъ. 
На  палю  вбивати.  Сажать  на  колъ.  3)  Дітск. 

Палка.  4)  Ударъ  линейкой  по  рук*.  Пал 
діти.  Ударить  линейкой  ио  ладони. 

Пали,  лити,  с.=Паленя.  Ум.  Палятно. 
Вх.  Лем.  446. 

Паляниця,  ці,  ж.  Родъ  булки,  хлъбъ 
нзъ  пшеничной  муки,  или  изъ  пшеничной, 
смешанной  съ  другою.  Чуб.  VII.  444.  77а- 
ляниия — хлібові  сестриця.  Ном.  /е  12335. 
Живе  собі  з  мо.шкщею  та  їсть  книші  з 
паляницею.  Рудч.  Ск.  І.  4.  Ум.  Паляничка. 

Палянйчнтн,  чу,  чиш,  и.  Печь  паля- 
ниці? Встречено  въ  слід,  пословицъ:  Так 

вже  його  піч  спекла,  так  гїою  паляничить. 
Ном.  .V  2131. 

Паляничка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  паля- 
ниця. 

Паляийшниця,  ці.  ж.  Женщина,  пе- 
кущая и  прогаюіпая  паляниці.  Піднялись 

на  місто  йти  буб.нейниці,  палянишнииі- 
Ки.  І.  132.  Рішив  стати  під  церквою  біля 

бублейниць,  палянишннць  і  крамарів  з  ме- 

дяниками. О.  1862."  IX.  64. Палянка,  ки,  ж.  1  )=Паленка.  2)  Ма- 
ленькая лепешка  изъ  овсяной  муки.  Бх. 

Ле* .  446.  См.  Палеия. 

Паляр,  ра,  м.  Винокуръ.  Вх.  Лем.  446. 
Палярня,  ні,  ж.  Винокурня.  Вх.  Лем. 446. 

Панеги,  гів,  м.  Облака.  Волын.  г. 
Памнятати,  таю,  еш.  м.=Пам  ятати. 
Памнят^щий,  а,  є— Пам  ятущий.  Бої 

памнітущий.  Фр.  Пр.  70. 
Памолодок,  дка,  н.=Памолодь  1.  Вх. 

Зн.  46. 

Памолодь,  ді.  ж.  1)  Молодые  иобъти. 
НВолын.  у.  2)  Молодое  поколініе.  Твій 
рід  і  плід  розмножиться  на  світі  і  памо- 
.юдь  кругом  тебе  ростиме.  К.  Іов.    13. 

Паиолоток,  тку,  м.  Цвітная  метелка, 
цвіторастеніе  въ  виді   метелки,    рапісиїа. 

Паморояь.  8І,  м.  Иней.  Хати,  вже 

помазані  й  пог'пляні,  с  яли  під  памороззю 
на  сонці.  Г.  Барв.   122. 

Паиорока,  ки,  ж.  1)  Туыанъ.  Памо- 
рока  упала.  Вх.  Зн.  46.  2)  Памороии  за- 

бити —  Запаморочити.  Г.  Барв.  436.  Ном. 
.V  6509  Так  мені  памороки  забила  оця 
товкотня,  що  не  тямлю,  куди  йти. 

Наморочити,  чу,  чиш,  гл.  Омрачать, 
помрачать. 

Паморочка,  ки,  ж.  —-  Мряка.  Кре- мен ч.  у. 

Пампух.  ха,  м.  Родъ  пышки— печеной 
или  пареной.  Марків  152.  ПливаЄ,  як  пам- 
пух  в  олію.  Ном  .V  1720.  Ум.  Пампушок. 
Така  пухната,  мов  пампушок.  Гн.  II.  27. 
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Пампуха,  хи,  лс.=Пампух.  Ум.  Пам- 
пушка, пампушечка.  Чуб.  VII.  445.  Пам- 
пушки печуть.  Ном.  .V  4656. 

Памула.  ли.  ж.  Илъ,  тина.  Вх  Лем. 
44{5.  Ум.  Памулка. 

Пвифнль,  ля.  м.  1)  Родъ  карточной 
игры.  Гуляли  часто  до  півночі  в  ніско.  в 
пари,  у  .шви,  в  жгут,  у  памфи.хя,  в  візка 
і  в  кепа.  Котл.  Ен.  III.  9.  2)  Трефовый 
валегь,  старшая  карта  въ  этой  и  грі. 

Пяь'ят&ння,  ня,  с.  Намять,  воспоми- 

навіє  На  споминку,  на  вічне  пам'ятання. 
К.  Дз.  193. 

Пам'ятати,  таю,  вш,  ід.  Помнить.  То 
дався  мені  іетьман  Хмельницький  шраз<) 

добре  знати,  буду  Пою  вовік  пам'ятати. 
Мет.  395.  Хто  в  пір'я  поростає,  хай  на 
бідною  пам'ятає.  Ном.  .V   1457. 

Пам'ятатися,  таюся,  вшея,  м.  Пом- 

ниться. Добре  довю  пам'яташьея,  а  зле 
ще  довий.  Ном.  .V  4433. 

Пам'ятка,  ки,  ж.  1)  Память,  воспо- 
минаніе.  Приятелі  їх  садили  тоді  на  па- 

м'ятку. Греб.  360.  На  тобі  книжку  на 
пам'тку.  Впасти  в  пам'ятну.  Запечатлеть- 

ся въ  памяти.  Вже  що  вона  через  те  за- 

подіяла миру,  тою  не  впало  мені  в  пам'ят- 
ку. ЗОЮР.  II.  37.  Се  мені  у  пам'ятну.  Это 

мні  памятно.  Більше  всьою  в  пам'ятку 
мені,  як  уже  піп  приїхав  ховать.  Сим. 

220.  2)  Подарокъ  на  память.  3)  Поми- 
нальная книжка. 

Пам'яткий,  а.  е.  Памятливый.  Па.ч'ят- 
кий  хлопець:  як  прочита  в  книжці,  то 
зроду  не  забуде.  Константиногр.  у. 

Пам'яткбвнй,  а,  е.  Памятный.  Дати 
пан  яткового.  Побить,  наказать  такъ,  что- 

бы помнилъ.  Ох,  треба  тобі  дати  пам'ят- 
ковою,  щоб  ти  не  забував  свою  діла.  Харьк. 

Пам'ятливий,  а,  в.  1)=  Пам'яткий. 
Чуб.  V.  289.  Хивря  пам'ятлива,  не  забу- 

ла нічою.  Мир.  Пов.  І.  132.  Вже  й  виріс, 

а  такий  тобі  пам'ятливий  що  н  Господи. 
Левиц.  І.  275.  2)  Памятный,  незабвенный. 
Україно  моя  ми.\а,  краю  пам  ятливий. 
Чуб.  У.  328. 

Пам'ятний,  а,  е=Пан  ятковий.  Дав 
пам'ятною.  Ном.  >ё  5821. 

ПАм'ятник,  ка,  м.  Памятникъ.  Левиц. Пов.   134. 

Пам'ятущнй,  а.  є— Пам  яткнй  Дай, 
Боже,  щоб  дитина  була  бачуща,  видюща 

і  пам'ятуща.  Мил.  27. 

Пам'ять,  ти,  ж.  1)  Память.  Май  ти 
розум,  май  пш  память  в  своїй  юловониі. 

Чуб.  V.     ;>4'<.    2)    Память,    воспоминаніе. 

Квітчина  пам'ять  буде  свята  вовіки  по- 
між нами.  К.  (Хата,  IX).  3)  До  памяти 

прийти.  Прійти  въ  память,  прійти  въ  се- 

бя. Іоді  Олеся  мов  до  пом'яти  прийшла. 
МВ.  І.  47.  4)  На  пай  яті  стати.  Припом- 

ниться. Тоді  тобі  усі  діла  на  пам'яті стануть.  Чуб. 

Пан,  на,  м.  П  Господи нъ.  баринь,  по- 
мъщикъ.  Коли  б  пан  до  плуїа  взявся,  то  б 

і  світа  оджурався.  Ном.  Пани  б'ються, 
и  н  мужиків  чуби  тріщать.  Ном.  Употре- 

бляется какъ  титулъ  при  обращеніи  къ 
кому  либо.  Прибавляется  при  фамиліи, 
имени,  родственномъ  названій,  служебномъ 

титулъ  и  пр.  изъ  вежливости,  какъ  рус- 
ское: господинь,  господа:  множ,  число, 

особенно  когда  слово  употреблено  въ  ви- 
дь обрашенія,  будетъ:  панове.  Ой  обозветь- 

сл  пан  Хмельницький,  отаман,  батько  Чи- 
гиринський. АД.  II.  36.  Ей,  пане  куме, 

пане  Хмельницький,  пане  писарю  військо- 
вий! Нащо  на.*  з  тобою  кролевські  листи 

удвох  читати?  АД.  II.  4.  Гей,  пане  По- 
тоиький!  Чом  у  тебе  й  досі  розум  жіноць- 

кий? АД.  II.  33.  Ой  одсунув  та  пан  Не- 
чаєнко  кватирьку  од  ринку.  АД.  II.  71. 
Ой  ходімо,  пане  брате,  на  той  кут  по- 

малу! Мет.  85.  Друзі,  панове -молодці.  АД. 
І.  183.  Правда,  панове,  поляїла  Кішки  Сн- 
мійла  юлова.  АД  І.  219.  Пане  добродію! 

Милостивый  государь.  Левч.  4)  Сь  притя- . 
жательнымъ  мьстоименіемь  или  существн- 
тельнымъ,  указывающимъ  на  принадлеж- 

ность женшинь,  кромь  прямаго  значеній, 

также:  мужъ.  АД.  II.  5.  Прилетіла  пташ- 
ка, біля  йою  впала:  такі  очі,  такі  брови, 

як  у  мою  пана.  Мет.  103.  „Меласю!"  ка- 
же Черевань,  Тчи  бачиш,  що  тут  у  нас 

дйялел?" — Бачу,  бачу,  пишний  мій  пане! 
К.  ЧР.  49.  Піти  діло  жити.  Жить  по 
барски.  Мірошник  паном  дію  жив.  Греб. 
383.  2)  Господь.  Ой  що  ж  мені  пан  Бої 
дав!  Чуб.  V.  65.  3)  Родъ  игры.  Ив.  16, 
19,  38.  Ум.  Панок,  паночок,  панонько. 

Панаджин,  на,  .и.  Земельное  наслед- 
ство. Вх.  Зн.   46. 

Панас,  са,  м.  Игра  въ  жмурки.  Ив. 
52.  1  у  панаса  грати  ста.\а,  Енея  б  тіль- 

ки у.ювить.  Котл.  Ен.  I.  23. 

Панахати,  хаю,  вш,  м.  Разрывать, 
разеккать.  Черном. 

Панахида,  ди,  ж.  Панихида.  Прий- 
шли на  гроби,  аж  пан-отець  уже  й  там 

і  збіравться  правити  панахиду.  Кв.  І.  86. 
Также  то,  что  приносится  на  панихиду: 
булки,    паляниці,  медъ,    сахаръ.    За  упокой 
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своєї  бабусі  панахиду  одніс.  Г.  Барв.  508. 
Панахиду  поставила.  Ном.  Лі  8377.  Ум. 
Панахйдна.  Та  и  наняла  бабусенька  собі  па- 
похибку.  Чуб.  V.   1130. 

Панахйдник,  ва,  м.  Служаїцій  панихи- 
ду. Оце  канючить,  наче  панахидники  в 

проводи. 
Панва,  ви,  ж.  1)  Сковорода.  Желех. 

2)  Солеваренная  сковорода.  Вх.   Зн.  49. 
Яанва,  ви,  ж.  соб-  оть  пан.  Понаїзди- 
ло до  волости  панви.  Міус.  окр. 
Паненя,  нити.  с.  Барское  дитя.  Як 

пани  добрі,  то  й  мвдям  добре,  —  та  що 
з  тою,  шо  пани  добрі?.  Які  ще  пиненята 
будуть!  МБ  І.  37.  А  узяв  я  паненя,  та  й 

не  рівня  моя.  Грин.  1П.  685.  Иногда  упо- 
требляется въ  томъ  же  значеній  что  в 

■Ідланни.  Не  так  пани,  як  паненятка- 
Ном.  .V  1238.  Ум.  Паненятко. 

Паникадило,  ла,  с.  Паникадило,  нод- 
вісная  церковная  люстра, 

Панйти.  нить,  і.і.  безл.  Нравится.  Не 
наміть.  Не  нравится.  Шух.  I.  83 

Панитися,  нюся,  нйшся,  гл.  Держать 
себя  но  барски.  Ой  ну,  жимаї  не  панись, 
да  в  оиоблі  становись,  бо  дворянською  ти 
роду,  не  ходила  ввозі  зроду.  Чуб.  V.  Ю74 

Панйч,  ча,  м.  1)  Баричъ,  барчукъ; 
білоручка.  2)  Ходостякъ.  3)Иносказ.  чортъ. 
4)  Кручені  паничі  Раст.  Іротоа.  Анн.  108. 
Ум.  Панйчик,  панйченько,паничок.  Грин.  III.  15. 

Паннчівський.  а,  е.  Принадлежащей 
баричу,  холостому  человеку  Панич  ви, 
бачу,  г  чи  не  гтничівські  у  вас  примхи. 
МБ.  (КС    1902.  X.    149). 

Паннчок.  чка,  я.  Ум.  огь  панич. 

Пані,  ні),  ж.  нескл.  Барыня,  госпожа 

Неначе  пані  превелика.  Гліб.  Сама  Чере- 
ваниха  була  пані  ввічлива.  К.  ЧР.  39.  При 
фамилів,  родственномъ  или  служебному 

титулі  и  пр.  прибавляется  изъ  вежливос- 
ти, какъ  русск.:  госпожа  Пані  Барабаше- 

ва,  гетьманова  .молодая!  АД.  II.  5.  Съ  при- 
тяж.  міст,  или  существительным!.,  указы- 
вающимъ  на  принадлежность  мужчині, 
кромі  прямаго  значенія,  также:  жена. 

Приїхала  в  своїм  ридвані  мов  сотника  яко- 
го пані.  Котл.  Ен.  II.  39. 

Панібрат,  та,  м.  Короткій  знакомый, 

пріятель  Е,  та  й  дурний  же  ти,  пані- 
брате.  Ном.  Чою  Пою  бояться?  Зо  мною 

він  як  панібрат.  Греб.  386.  Бути  за  пані- 
брата.  Относиться  по  товарищески,  фа- 
мильярно 

Панібрататися,  таюся,  ешся,  ід.  Вхо- 
дить нъ  пріятельскія,    фамильярныя  отно- 

шеиія.  З  крепаками  панібратаеться.  Мир. 

ХГЗ.    '32. 
Панібратство,  ва,  с  1)  Товарищество. 

Шинкове  панібратство  завжди  знайдеться. 
Мир    ХРВ    196.  2)  Фамвльярность. 

Панів,  нова,  ве.  Принадлежащей  ба- 

рину. Ото  прийшла-  до  пайової  хати. 

Руд'ч.  Ск. Панівка.  кн,  ж.  1)  Полка  вь  ружьі. 
2)  Въ  мельниці:  углубленіе,  въ  которомъ 

вращается  нижній  конецъ  веретена  ше- 
стерни. Мик.  481.  3)  Противень.  Хотин  у. 

Панівна,  ни,  .*.  —Панянка.  Чи  ти 
панівна,  чи  королівна?  Чуб-   III.  290. 

Паніїн,  пАнін.  на.  не.  Барынинъ.  Пе- 
ред паніною  смертю  /  пан...  О    1862.  X.  17. 
Панійка,  ки,  ж.  Ум.  оть  нанія. 

Панікадило,  ла,  г.=Паникаднло. 
Паніматка,  ви,  ж.  Мать,  госпожа; 

матушка.  Подивітеся,  паниченьки,  які  в 
мене  черсвичрньки:  отеє  мені  паніматка 
дала,  щоб  хортиа  я  панянка  була.  Нп. 

Коли  хоч.  перескоч,  вирви  собі  м'ятки;  коли 
хоч  мене  взять,  спитий  паніматки.  Нп. 
Изъ  віжливости  называютъ  такъ  хозяйку, 

а  также  младшія  женщины  старшихъ,  так- 
же мужчины  женщинъ.  А  чому  ж  не  зу- 

мію?—каже  дівчина. — Раз  мені  покажете, 
паніматко,  а  другий  і  сама  знатиму.  РуДЧ. 
Ск.  II.  56.  Яка  хатка,  така  й  паніматка. 
Ном.  .V  7125.  Скажи  .мені,  паніматко, 

щиро.  К.  ЧР.  55  Ум.  Паніиаточка.  А  в 
нашої  паніматочки  один  синочок.  Чуб. 

III.   273. 
Паніжат^ня,  ні,  панімат^ся.  сі,  ж. 

Ласкат.  оть  паніматка 
Паніматчнн ,  на ,  не.  Матушкинь 

Отцева  молитва  і  паніматчина.  АД.  І. 

191. 
Панін.  См.  Паніїн. 
Паніетара.  рн,  ж.  Задница.  Чи  хочеш, 

щоб  тобі  я  дав  по  пан/старі  блискавками. 
Котл.  Ен.  VI.  84.  Ум.  Паністарочка.  Ном. 
.V   10207. 

Паніти,  нію,  еш.  и.  Ділаться  барв- 
номъ  Св.  Л.  61.  Він  не  паніє.  Мир.  ХРВ. 
350.  Станьмо  ж,  Я<ю,  попереду  панами, 

а  потім  уже  будемо  паніти.  Левиц.  І.  216. 

Панія,  вії,  *-.=:Пані.  На  весі.хля  па- 
нів, паній  понаїздило.  МВ.  (О.  1862.  III. 

50).  Ум.  Панійка.  Рудч.  Ск.  І.  83. 
Панна,  ни,  от.  1)  Діва,  діпица.  Хва- 

литься конем  щ)сд  коро.іем,  перед  панною — 
гострою  шаблею.  Нп.  2)  Барышна.  Озва- 
лася  ясна  панна,  згорда  руку  простягаючи. 
К.  Доен.  Употребляется    по  отношенію  кь 
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дівушкі  такнхъ  же  образохъ,  какъ  слова 

пан,  пані  по  отвошенію  къ  хужчвнъ  и  жен- 
щине. Вам,  ясная  панна,  чолом  до  самих 

ніжок.  К.  ЧР.  103.  3)  Раст.  Арагісиз  Уе- 
саіог.  Ух.  Панночка,  паннуня.  паннуненька, 
панну  нечка. 

Панночка,  кн,  ж.  1)  Ун.  отъ  панна. 

Наша  панночка-юсподиночка.  Чуб.  III.  402. 
Се  ваша  панночка..., — цілуйте  її  в  руку. 
МВ.  (О.  1862.  III.  87).  2)  мн.  Родъ  вы- 

шивки. Ко1Ь.  I.  49). 

Панноччнн,  на.  не.  Барышнннъ.  Кож- 
ний же  то  домагається  панноччиною  при- 

віту. МВ.  (О.   1862.  III.  44. 
Паннуненьна,  паннунечка,  кн.  ж. 

Ух.  оть  панна. 

Паннуня,  ні,  ж.  Ух.  отъ  панна. 
Панився,  сі,  лг.=Паннуня.  Гн.  I. 

195. 

Панова,  вй.  ж.  1)=Пянва.  2)  Раст. 

ТгараеЫшв  ВДия  Б.  ЗЮЗО.  I.  173. 

Пановнтий,  а.  е.  Съ  барскими  замаш- 
ками, привычками.  Додра  наче  і  людина 

була  його  жінка,  тільки  пановита  дуже. 
О.  1861.  VIII.  16.  Сей  чоловік  не  простий, 

щоб  усе  їв  наше,  ні,  він  на  се  дуже  пихо- 
витий. 

Панбк,  нка,  м.  Мелкопоместный  по- 
хъшнкъ.  Василь,  як  москаль,  став  ні  ад- 
мім  переду,  (к  звичайно  стоять  на  селах 
панки  до  підпанки  та  попаді  з  дочками. 
Левиц.  І.   13.  Ум.  Паночок. 

Панонько,  ка.  м.  Ух.  оть  пан. 

Панота,  тн,  ж.  соб.  =  Панва.  Р\дч. 
Ск.  І.  75 

Панотець,  тцй,  м.  І)  Отець.  Подиві- 
теся, паннченьки.  які  в  мене  черєвиченьки; 

отеє  мені  панотець  покупив,  щоб  хороший 
молодець  полюбив.  Нп.  2)  Священникь. 
Панотець  глянув  на  її  щире  покаяння, 
Звелів  Митрі  одвести  її  у  монастир. 

Стор.  2)  Хонлинь,  господинь,  сударь,  ти- 
тулъ  старыхъ  уважаемыхъ  людей.  Ух. 
Панотченьно.  Маркев.  102. 

Панотецький.  а,  є.  Отцовскій.  Зля- 

і  батько  тоді,  забувсь  і  про  свою  по- 
вагу іиінотеньгсу.  Г.  Барв.  465. 

Панотців,  цева,  ве.  Првнадлежащій 

панотцеві.  .1  >  то  буде  пинотцевого — промов-. 
ля.ін  кидати.  Макс. 

Панотченьно.  на.  м.  Ух.  оть  панотець. 
Паночок,  чка,  .«.  Ум.  оть  пан. 

Панбшитнся  ,      шуся ,      шишся ,     іл. 

1)  Превращаться    въ  барина.    Гн.  І.   1Ч7. 
2)  Важничать,  играть  роль  барина.  Их. 
Зн.  46. 

в 

Панну ха,  хи,  лс.=Па«пуха.  Греча- 
них з  часником  панпух.  Котл.  Ен.  Ц.  9. 

Панство,  на,  с  1)  Государство,  цар- 
ство. Хто  мені  тое  яблучко  вирве.,  тому 

я  половину  панства  оддам.  ЗОЮР.  П.  24. 
2)  Владьніе.  Бней  збудує  сильне  царство 
і  заведе  своє  та-ч  панство.  Котл.  Ен.  І. 

13.  3)  Дворянское  званіе.  За  такі  гроші... 
тоді  в  Київі  панство  можна  було  купить. 
Син.  230.  4)  Барство.  Вже  звісна  дівчача 
натура,  хоть  у  панстві,  хоть  у  мужицтві. 

Кв.  Потурчився,  побусурманився  д.гя  пан- 
ства великого.  АД.  І.  208.  5)  соб.  Баре; 

господа.  Тут  де  не  взягись  генерали,  сена- 
тори, панства  усякою  поназбігалось.  Рудч. 

Ск.  II.  10.  Ух.  Панствечко.  Я  твоє  цар- 
ствечко  да  конем  витопчу,  я  твоє  пан- 

ствечко да  мечем  висічу.  Чуб.  III.  270. 

Панський,  а,  є.  1)  Господскій,  бар- 
скій,  помБіничін.  Колисочка  швабська,  ди- 

тиночко панська.  Макс.  2)  Кріпостнон, 

поміщичій.  Чи  гною  ж  я  сподівалась,  іду- 
чи вільна  за  пинською?  МВ.  (О.  1862.  III. 

59).  Колись,  як  ще  були  люде  панські... 
Рудч.  Панське  право.  Крьпоствое  право. 
Се  було  ще  за  панського  права. 

Пантарка,  кн,  ж.  Цесарка.  Брацл.  у. 
Хотин,  у. 

Пантелнк,  ку,  м.  Въ  вьіраженів: 
збити  з  пантелйку.  Сбить  съ  толку.  Ізбий 
Енея  з  пантелйку.  Котл.  Ен.  І.  7.  Зовсім 
збила  його  з  пантелйку.   Левиц.  Пов    63. 

Пантлйчка,  ки,  ж.  Петля  изъ  тесьхы. 

Красна  застава,  красна,  як  зоренька  ясна: 
суть  по  ній  пантлички,  як  на  небі  звіз- 
дочки.  Гол.  IV.  423. 

Пантофель,  фля,  ж.  =  Пантохвель. 

Чуб.  І.  235. 
Пантбхвель,  ля,  и.  Туфля.  Такий 

чистий,  як  жіогіїськиГі  пантохвель.  Нон. 
.V   11272. 

Пантбхля.  лн,  ж.  =  Пантохвель. 

Пантритя,  рю,  рнш,  >.і. ^Пантрувати. 
Фр.  Пр.   178. 

Пантрувати,  рую,  еш.  и.  Схотръть, 
ирисматрпвать,  высхатривать;  заботиться 

о  чемь.  Не  п'є  меду,  чайки  лічить,  по 
морю  пантрує.  Мет.  374.  Л  цнарської 
служби  бу.ю  пантрую,  як  ока  в  голові. 
Федьк.  Мотря...  дітеіі  пантрує  й  годує- 
Мир.  ХРВ.  126.  Пантрували  оінища. 

Грин.  II.    182— Панування,  ня,  с.  1)  Владычество, 

господство.  Карає  він  і  царства,  і  пре- 
столи, щоб  зуниниті,  неправе  панування. 

К.  Іов.  76.    2)' Царствованіе.    8)    Барская 
4 
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жизнь.  Моє  панування  —  гірке  горювання. 
Чуб.  V.  744. 

Панувати,  ную.  вш,  іл.  1)  Господство- 
вать, властвовать.  Біс  та  Пою  діти  па- 

нують у  світі.  Ном.  2)  Царствовать. 
3)Жить  побарски.  Іди,  доню,  каже  матн, — 
не  вік  дівувати!  Він  багатий,  одинокий, — 
(уудеш  панувати.  Шевч.   14. 

Панцер,  ра,  м.  Панцырь,  броня.  ЗОЮР. 
І.  159.  Поскидала  шляхта  панцери  й  ши- 

шаки. К.  Досв.  14. 

Панцерний,  а,  в.  1)  Пандерный,  бро- 
неносный. 2) — військо.  Кирасиры.  Кличе 

пишний  пан  Єрема  перед  себе  Голку, — мо- 
лодого отамана  панцерного  полку.  К.  Досв. 

146.  Паниерні  бояре    К.  ЦН.  290. 

Панцерник,  ка,  м.  Кирасиръ,  латникъ. 
За  ним  повчок  панцерників  у  ясненькій 
зброї-  К.  Досв.  154. 

I.  Панча,  чі,  ж.=0панча.  Мнж.  173. 
II.  Панча,  чати,  с  =  Паненя.  Вх. 

Лем.  446. 
Панчішка,  панчішечка,  ки,  ж.  Ум. 

отъ  панчоха. 

Панчбха,  хи,  ж.  Чулокъ.  Гол.  Од.  25, 
26.  Він  і  хустку  приніс,  а  далі  черевики, 
панчохи.  Рудч.  Ск.  II.  63.  Набула  без 
панчіх  патинки.  Котл  Ен.  II.  25.  Ум. 
Панчішка,  панчішечка. 

Панщанин,  на,  м.  Кръпостной  чело- 
въкъ.  К.  Досв.  144.  О.   1862.  І.  60. 

Панщанний,  а,  є.  Кръиостной;  бар- 
щинный. Мужик  панщанний.  Левиц.  Пан- 

щанна роббта.  Барщина.  Грин.  III.  639. 

Панщар,  ра,  ».=ІІанщанин.  Вх.  Уг. 
257. 

Панщина,  ни,  ж.  1)  Барщина.  Хоч 
ти  панщини  іще  і  не  одбув,  то  завтра 
одбудеш.  Рудч.  Ск.  І.  167.  2)  КрЬпостное 
состояніе.  Дав  дві  жмені  панові  срібла 
та  й  викупивсь  од  панщини.  Рудч.  Ск.  І. 
62.  Я)  Сь  удар,  на  носл.  слогб.  соб.  Кре- 

постные люди.  Сим.  149.  Ум.  Панщинонь- 
на.   Утікала  пинщинонька  із  нашою    краю. 
0.  1862.  V.  71. 

Панщинний,  а,  є— Панщанний.  Ви- 

ходить з  того  двору  'чоловік  на  роботу 
панщанну.   МБ.  (О.   1862.   І.  98). 

Панщинонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  пан- 
щина. 

Панькання,  ня,  г.  Няньченье,  ухажи- 
ванье  за  кі;мь,  хлопоты  съ  к'Ьмъ.  Коло 
неї  треба  панькання  та  біганини*    Левиц. 
1.  317. 

Панькати,  каю,  сіп,  гл.  Няньчить,  уха- 

живать. Всяке  діло  хоче,  щоб  коло  його 
панькали.  Ном.  -\?  11018. 

Панькатися,  каюся,  вшея,  гл.  Возить- 
ся, ухаживать,  няньчиться.  Треба  мені  ро- 

бити^ а  не  з  дитиною  панькатись.  МВ. 
І.   99. 

Паньматка,  ки,  >г.=Паніматка.  Лю- 
де добрі,  сусіде  любезні,  панове  старики, 

жіночки  паньматки,  і  ви,  парубоцтво  чесне, 
і  ти,  дівча  молоденьке.  Кв.  І.   109. 

Паньматчин.  на,  не=Панішатчнн. 
Паньжатусин,  на,  не.  Принадлежащей 

паньиатусі.  Се  паньматусине  слово.  Г.  Барв. 
428. 

Паньматуся,  сі,  ж.  Ласк,  отъ  пань- 
матка. Наказувала  покійна  паньматуся. 

Г.  Барв.  426. 
Панюга,  ги,  м.  Ув.  отъ  пан.  Воскидав- 

ся  на  широкій  канапі  мов  справдешній  па- 
нюіа.  Левин,-  І.  220. 

Пани,  нити,  с.  Барское  дитя.  АД.  І.  8. 
Білее  личенько  як  у  паняти.  Чуб  V.  1147. 
Ум.  Панятко., 

Паня,  ні,  ж.=Пані.  Хто  йому  паня: 
чи  ти,  чи  я?  Федьк 

Панята,  ги,  м.  —  Панюга.  Вх.  Лем. 446. 

Паняйлочка,  ки,  ж.  Пруть  для  пога- 
няній лошади.  Треба  побігти  у  ліс  паняй- 

лочьу  виломити.  Волч.  у.  (Лобод.). 

Панйнин,  на,  м.  ̂ Пан  Встречено 
только  во  мн.  ч.  въ  слід,  пъснъ:  Як  по- 

їдемо через  селейко,  скажут  селяне:  „їдут 

мішане".  Як  поїдемо  через  містейко;  ска- 

жут .піщане:   „їдут  паняне"-  Гол.  II-  93. 
Панянка,  ки,  ж.  Барышня.  Були  і 

тії  там  панянки,  що  наряжались  на  по- 
каз. Котл.  Ен.  III.  48.  Ум.  Паняноньиа, 

паняночка.  Всі  дівоньки-паняноньки  тано- 
чок ведуть.  Чуб.  V.  891. 
Панйнство,  ва,  с.  Дъвство,  девствен- 

ность. Ой  вже  моє  панянсгпво  загине. 

О-  1862.  IV.  4.  (Маруся)  вже  з  панян- 
ства  вистав,    до  старих   людей    пристав. 
0.  1862.  IV.  25. 

Панянський,  а,  є.  1)  Девственный, 
дівичій.  А  як  підеш  від  мене,  спаде  кра- 

сота з  тебе — з  личенька  рум'яного,  зо  спш- 
ну  панамською.  О.  1862.  IV.  22.  2)— -ма- 
настйр.  Жененій  монастырь.  Левиц.    ПЙО. 
1.  386.  Я  проведу  вас  в  манастирь  панян- ський. К.  ПС.  61. 

Панйтн.  няю,  вш,  гл.  Погонять  ло- 
шадь; направляться  при  бздъ-  лошадьми. 

А  куди  поїдем?  —  Паня/'і  нобіля  могили. О.    1861.    V.   70. 
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I.  Папа,  пн,  м.  Папа,  ринсвій  перво- 
свящеявиЕъ.  Чуб.  I.  289. 

II  Папа,  пн,  ж.  Д*тск.  Хлъбъ.О.  1861. 
VIII  8.  Ум.  Папка.  Потрошку  та  з  пап- 

кою. Ном.  №  4845. 
Папай,  пая,  м.  Человъкъ,  чавкающій 

губами.  Мнж.  188. 
Папер,  ру,  .ч.=Папір.  Книжок  у  йо- 

го було  і  паперів  усяких  страх  скільки- 
Сам.  216. 

Папера,  рн,  ж.—Лятр.  Грин.  III.  117. 
Папёрець,  рцю,  н.=Лашрець.  Сип 

перець  на  паперець.  Мет.    189. 

Папбрннк,  на,  м.  —  Папірник.  Пи- 
шіть і  крамарів  папірників  годуйте.  Г.  Арт. 

(О.   1861.  III.   102). 

Паперяна,  нн,  ж.  'Листь  бумаги.  Ви- 
несла хустину,  як  ту  паперину.  Чуб.  V. 

1207. 

Паперо,  ра,  с  =Папір.  Як  паперо  ж 
ти  родився  білий.  Сим.  IV. 

Паперовий,  а,  в.  1)  Бумажный.  2)  Бъ- 
лый  какъ  бумага  Ручки  мог  паперові,  чом 
не  робите?  Чуб.  V.  771. 

Папврушнна,  нн,  ж.  Раст.  Азрісіішп, 
папоротникъ.  Вх.  Пч.  П.  29. 

Папір,  перу,  м.  Бумага.  Ой  мое  ті- 
ло, як  папір  біле,  він  нагайкою  крае.  Чуб. 

V.  575. 

Папіра.  рн,  ж.  Бумага,  документа. 
Треба  всякую  папіру  привести  як  раз  до 
шниру.  Котл.  Од.  491. 

Папірець,  рця,  м.  Бумажка.  Стоїть 
чорнило  і  папірець  лежить  біля  його.  Чуб. 
II.  79.  Ой  куплю  я  тонкий  білий  папірець, 
ой  спишу  я  всю  досадоньку  свою.  Ой  хто 
буде  той  папірець  читати,  то  той  буде 
всю  досадоньку  знати.  Грин    ПІ.  349. 

Папірка,  кн,  ж.  1)— Папірець.  Па- 
пірки  в  руках  держали.  Котл.  Ен.  490. 
Приніс  соцький  якусь  папірку  від  мирово- 

го. 2)  Кредитный  билетг. 

Напірний,  а,  е=Паперовий.  Чарочко- 
гювночко,  як  мені  до  тебе  пристати?  Чи 
напірними  руками,  чи  сахарными  устами. 
Чуб.  У.г  1105. 

Папірник,  ка,  м.  Бумажный-  фабри- 
канті,, торговець  бумагой. 

Папірниця,  ці,  ж!  Василева  мати 
піш.%а  щедрувати  край  сто.ш  стала,  чес- 

ний хрест  держала,  зо.ютую  кадильницю, 
(рібную   папірницю.  Чуб.  НІ.  446. 

Папірня,  ні,  ж.  Бумажная  фабрика. 
Натровий,  а,  є— Паперовий.  Папіро- 

ві  ручки.  Чуб.  V.   18. 

Папірок,  рка,  ч  =Нашрець.  Вх.  Лем. 
446. 

Папка,  кн,  ж.  Ум.  оть  II  Папа. 
Паплюга,  гн,  ж.  Развратная  женщи- 
на, проститутка.  Котл.  Ен.  І.  35.  Звісно, 

як  солдаток  шанують, — як  саму  послідню 
паплюгу,  і  ніхто  й  віри  не  йме,  щоб  була 
солдатка  та  й  чесна.   Кв. 

Паплюжяй,  а,  е.  Похабный;  распут- 
ный. Желех. 

Паплюжити,  ясу,  жиш,  м.  Срамить, 
позорить  кого  (словами).  Желех. 

Папля,  лі,  ж.  Мокрая  погода.  Вх.  Лей. 446. 

Папляти,  ляю,  еш,  гл.  Невнятно  го- 
ворить, мямлить. 

Папороть,  ті,  ж.  Раст.  папоротникъ, 

Азркііип  Шіі  таз.  8уг.  и — 1'етіпа  8\у.  Анн- 
55.  У  Рогова  указаны  еще  слт>дующія  ра- 
стенія  съ  этимъ  названіемь:  Роїуроіііипі 
таїдаге  Ь,  Ріегі$  афііііпа  Б,  Зігиііоріегіз 
дегтапіса  \^і11а.  ЗЮЗО- 1.  132,  133,  138.  - 
болбтяна.  Раст.  Аврісііит  Тпеїтріегі?.  ЗЮЗО. 
І.   113. 

Папорбша,  ші.  ж.  Пороша.  Ум.  Папо- 
рошенька.  А  вчора  звечора  папорошенька 
впала.  Чуб.  IV    99. 

Шпортана,  ни,  ж.—  Папороть.  Вх. 
Пч.  II.  29.  Вх.  Лем.   446. 

Папортиняк,  ка,   м.    Порода   насіко- 
.  маго,  живущаго  на  папоротникъ.  Вх.  Лем. 446. 

Паприка,  ки,  ж.  Перець.  Елисаветгр.  у. 
Папський,  а,  є.  Папскій.  Папська  бул- 
ла. Шевч. 

Папуга,  ги,  ж.  Попутай. 
Папужий,  «,  є.  Попугаичій. 
Папаша,  пгі,  ж.  1)  Связка  табачныхъ 

листьевь.  Нав'язали  папушу  тютюну. 
Мнж.  126.  Вийду,  вийду,  мій  миленький, 
під  зелену  грушу,  та  винесу  ми.іенькому 
тютюну  папушу.  2)  Беззубый  человъкъ; 
вялый  человікь.  Подольск,  г.  Ум.  Лапуш- 

ка. Грин.  III.  657. 
Папушник,  ка,  м.  Пасхальный  х.твбъ, 

'  баба.  Полт.  г. 

Папушбя ,  шбї ,  ж.  =  Мамалиґа. Ананьев,  у. 

Пара,  ри,  ж.  1)  Наръ;  дьіханіе.  Пара 
перероблюється  на  краплі.  Ком.  И.  24.  За 
п/\рою  і  світа  не.  бачить.  Ном.  Л-  3400. 
Ні  пари  з  уст.  Ни  слова  не  говоря.  А  він 
мовчить,  ні  пари  з  уст.  МВ.  Вона  все  хо- 

дить, з  уст  ні  пари.  Шевч.  28.  2)  Пара, 
два.  Ой  на  тобі  пару  волів  лисих. .Чуб.  V 
347.    3)  Чета,    пара.    Ой   викопай,  мати, 

4» 
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глибокую  яму,  та  поховай,  мати,  сю  слав- 
ную пару.  Мет.  96.  4)  Пара,  подходящій, 

похожій  предмета.  Кінь  волові  не  пара. 

Ном.  X  1022.  Ой  ти,  козаче!  що  ти  ду- 
маєш-шдаєш?  Чому  не  женишся,  собі  пари 
не  шукаєш?  Мет.  81.  Тілько  ж  мені  пари, 
що  оченьки  карі,  тілько  ж  мені  до  любови, 
що  чорнії  брови.  Мет.  18.  5)  Женихъ  и 
невеста  по  отношенію  другь  къ  другу. 
Спитай  Боїа,  чи  діжду  я,  чи  не  діжду 
пари.  Шеич.  17.  Що  весілля,  доню  моя? 
Л  де  ж  твоя  пара?  Шевч.  6)  До  пари 
бути.  Подъ  пару  быть,  парой  быть,  подъ 

стать  быть  Питаю,  за  кого  вона  думає. — 
За  Семена  Палія. — Ох,  дитнно  моя,  чи 

то  ж  до  пари?  кажу. — До  пари,  до  любої 
вподоби! — одкажс  мені  юрдо.  МВ.  II.  20. 
Не  до  пари  голубоньці  горобець.  Гліб.  До 
пери  брати,  давати,  класти  і  т,  и.  Четное 
число  предметовъ  брать,  давать,  класть 
и  пр.  Під  курку  треба  підкладати  яєць 

не  до  пари:  або  одинадцятеро,  або  три- 
надцятеро. Грин.  І.  16.  7)  Бути  в  парі. 

Быть  мужемъ  и  женою.  Не  будем  ми,  сер- 
це, в  парі,  душа  моя  чує.  Чуб.  V.  348 

Сімсот  овець  дам  з  кошари,  аби  з  ляшком 

була  в  парі.  Мет.  Ум.  Парна,  паронька,  па- 
рочка. Голубів  пирка.  Чуб.  V.  137.  Що  дів- 
чина пт  козак, —  кажуть  люде, —  шрка. 

Мил.   102. 

Параван,  ну,  м.  Ширмы. 

Парадини,  а.  е.  Парадный.  Парадні 

'покої.  Левиц. 
Па  рад  ник.  ка.  м.  Франтъ,  щеголь. 

Вх.  Лем.   447. 

Парадниця,  ці.  ж.  Франтиха.  Вх.  Лем. 
447.  Не  бери  порадницю,  най  ся  постаріє. 
Гол.  IV.  517. 

Параліж,  жа,  паралюш,  ша,  м.  Па- 
ралпчъ.  Чуб.  І.  35. 

Парасбль,  ля,  м.  Зонтикъ.  Желех. 

Парастас,  су,  м.  Заупокойное  служе- 
ніе-  Св-  Л.  154.  Батюшка  десь  натрудив- 

ся на  парастисі.  Подольск,  г.  На  святі 

церкви  нічого  не  нак.шдав,  служби  божест- 
венні, акафтти,  парастаси  ніколи  не  най- 

мав. Гол.  II.  263.  Отче  Андрею,  бери  ки- 
рею, йди  прав  парастас  Фр.  II р.  4. 

Парата рь,  ря,  м.  Родъ  продолговатаго 

ковра  иі.шаемаі'0  на  стінв.  Балт.  у. 
Парахвія,  вії,  ж.  Нриходъ  церков- 

ный. Чуб.  V.  665.  Який  піп,  така  йою 
и  парахвія    Носл. 

Парахвіяльний,  а,  е.  Приходской. 
Парахвіянин,    на,     н.    Прихожанинъ. 

Дяк  собі  читає,  а  парахвіяне,  як  звичай- 
но, тим  часом  куняють.  Кв. 

Парахвійнка,  кн,  ж.  Прихожанка. 
Ум.  Парахвіяночка.  Та  нехай  знає  твоя 

дочка,  що  то  моя  парахвіяночка,  попа  мо- 
лодою,— священника  свого.  Чуб. 

Парашка,  ки,  ж.  Рыба  КЬо(іеи?  агаа- 
пі8.  Вх.  Пч.  II.  20. 

Паренатн.  наю,  еш.  гл.  —  Пареннтн. 
Перед  Благовіщенням  не  орють  і  не  сіють, 
лит  поринають  (покладають)  поле.  МУЕ. 

ПІ.  40. 
Паренйна,  ни,  ж.  1)  Наръ,  паренина- 

Вх.  Зн.  46.  2)  Мякина,  изрубленная  трава 

и  пр.  обваренная  кипяткомъ  для  корма 
свиньянъ.  Вх.  Лем.  447. 

Шренити,  ню,  киш,  гл.  Пахать  для 

пара,  парить.  Вх.  Зн.  46. 
Паренйця,  ці,  ж.=Паренина  1.  Вх. 

Зн.  46. 

Паренування,  ня,  с  Вспахиваніе  для 
пара.  Желех. 

Парень,  рня,  .«.—Парубок.  Звеселила 
парня  чорними  брівочками.  Чуб.  V.  134. 

Парило,  ла,  с  Раст  Адтігаопіа  Еира- 
іогіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  ПО. 

Шрнна,  ня,  ж.  Парь  (поле).  Черном. 
Паристий,  а,  е.  Парный,  подъ  пару. 

Добрі  волн,  та  не  паристі:  одгін  дуже 
сягнистий,  а  в  другою  короткі  нош,  так 
не  зійде  з  ним.  Кіев.  у. 

Парити,  рю,  риш,  гл.  1)  Парить,  рас- 
паривать, размачивать,  размягчать  на  огні, 

въ  горячей  воді.  А  свекорко  дубиноньку 

паре.  Грин.  ПІ.  303.  Білі  руки  в  окропі 
парить.  Нп.  Кадук  парив  твою  матір. 
Чуб.  V.  427.  2)  безл.  Парить.  Душно,  так 

і  парить.  Ном.  3)  Бить  розгами.  Цю  Ган- 

ну раз  таки  і  в  волости  парили-  Грин. 
І.   32. 

Паритися,  рюся,  ришся,  гл.  Нарить- 
ся. Родився— не  хрестився,  у  лазні  не  па- 

рився, ни  ввесь  світ  прославився.  Ном. 

Парібщиня,  ні,  є.  =  Парубкування. 
Вх.  Лем.   447. 

Парій,  роя,  .и.  Отроекъ.  Валк.  Ж#лех. 
Ум.  Пароїн.  Гол.  II.   15,  паройон.  Желех. 

Парка,  ки,  ж.  Ум.  ота  пара. 

Паркан,  Ну,  .ч.  Заборъ.  О.  1861.  XI. 
Св.  30.  Ударим  з  шрмати  як  грім  по  небі, 

щоб  ся  паркани  поздріїали.    Чуб.  НІ.  313. 

Паркання,  ня,  с^Паркан.  Вх.  Лем. 447. 

Паркановий,  а,  є.  Отноепщійсл  къ 
забору,  заборный. 
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Парко,  нар.  Жарко,  душно.  Парко  в 
хаті, — одчини  кватирку.  Лохв.  у. 

Паркотатн,  чу\  тйш,  гл.  Болтать. 
Стара  баба  все  паркоче.  Вх.  Зн.  46. 

Паркотлйвець,  вця.  м.  Бодтунъ.  Вх. 
Зн.  46. 

Паркотлнвнй,  а,  6.  Болтливый.  Вх. 
Зн.  47. 

Парлб,    да,     с     1)    Парь     въ     бані.. 
2)  Парла  завдати.  Отколотить  Ном.  №  3861. 

Парний,  а,  е.  Душный,  парный.  День 
парний  був,  у  холодку  спочити  шукав  усяк. 
Гліб. 

Парник,  ка.  м.  1)  Ящикъ,  предохра- 
няющін  колесо  водяной  мельницы  отъ  об- 
мерзанія.    Радом,   у.  2)   Парннкъ.    Левиц. 
3)  Родъ  спиртнаго  напитка.  Ум.  Париичбк. 
Пиво  добре  задніпровське,  виборна  дулівка, 
калинівочка,  вишнівка,  парничок,  тернівка- 
Мкр.  Н.  34. 

Парнйще,  ща,  м.  Ув.  оть  парень.  Чи 
знаєш,  він  який  парнище?  Котл.  Ен.  П.  22. 

Парно,  нар.  Душно,  парно. 

Парна,  ні,  ж.  Поміщеніе,  гді  парять 
дерево  для  ободьевь.  Вас.  146. 

Парнягя,  ги,  м.  Ув.  оть  парень.  Грин. 
II.  341. 

Паробкувати,  ку^о,  еш.  іл.  и  пр.— 
Парубкувати  в  пр. 

Паровий,  а,  є.  1)  Парний,  для  пары 
лошадей,  воловь.  Паровий  віз.  2)  Паровой. 
Парові  млини. 

Паровик,  ка,  м.  Пароввкь. 
Паровйна,  нн,  аг.  Жердь,  шесть.  Же- 

лех.  Палка.  Вх.  Зн.  47. 

Паровйна,  ни,  ж.  Поле,  выоравное 

на  парь.  НВолын.  у.  См.  Паренина,  паре- 
НМЦй.  Ум.  Пароейнка.  Унадився  чорний  ве- 
перь  паровинку  рити.  Гол.  IV.  506. 

Пароввця,  ці,  аг.  1)  Пара  воловь  сь 
упряжью  и  возомъ,  преимущественно  чу- 
мацкихъ.  Рудч.  Чп.  252.  Що  я  приїду 

пишно  та  красно,  а  ти  ще  краще — сивою 
паровицею.  МБ.  Паровиця  таких  шрних  во- 

лге. Г-  Барв.  380.  Паровииь  зо  три  у  йо- 
го волів.  Черк.  у.  2)  Тулупъ  и  свита,  на- 

детые вмісте.  А  як  начались  холоди  та 

сльота,  гио  тут  робити?  В  свиті  холод- 
но, кожуха  шкода, — так  тоді  паровицю 

натягнув:  кожух  гріє,  а  свита  зверху,  то 
хоч  і  мочить  та  до  кожуха  не  пристає. 
Брапл.  у. 

Парогач,  ча,  .*.=0лень.  Вх.  Пч.  П.  6. 
Пароїк,  к»,  паройбк,  яка,  м.  Ум.  оть 

парій. 

Паронька,  кя,  ж.  Уи.  отъ    пара. 

Парос,  оа,  .и.=Парус.  Сонце  почало 
зза  юри  випливати...  як  легенькі  Слискавоч- 
ки  забігали  по  землі  його  пароси-  Мир. 

ХРВ.  39. 
Парост,  та,  м.  1)  Молодой  отростокъ; 

побігь,  ростокъ.  Зеленая  та  дібрівонько, 
чохо  в  тебе  та  борів  мною,  зеленою  та  ні 
одною,  пароста  ні  од  одною.  Мет.  154. 

2)  Лучъ.  Роспустилися  парости  ясної  зорі 
Мет.  436.  Ум.  Паросток,  паросточок. 

Пароститися,  щуся,  стйшся,  гл.  Пу- 
скать побъти,  ростки.  Вже  жито  почало 

пароститися.  НВолын.  у. 
Паросток,  тка,  паросточок,  чка,  м.  Ум. 

отъ  парост. 

Парость,  ти,  ае.=Парост.  I.  Вх.  Пч. 
I.  15. 

Шрсх,  ха,  .и.  Приходской  скященникъ. 
Парочка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  пара. 
Пирсона,  ни,  ж.  Персона,  лицо,  особа. 

Ще  він  (Ю.  Хмельн.)  возрастом  малий, 

розумом  не  дійшлий. — Будем,  говорять,  по- 
пліч його  дванадцять  парсон  сажати,  бу- 
дуть йою  добрими  ділами  наущати,  буде 

міждо  нами,  козаками,  гетьманувати.  АД. 

II.  121.  Своєю  парсоною  з'являлась  до  архи- 
рея.  Св.  Л.  128.  Велика  парсона,  щоб  те- 

бе слухати. 

Парсуна,  ни.  ж.  Лицо,  физіономія.  Пар- 
суна роспухла,  аж  очима  не  баче.  Борз.  у. 

Його  парсуна  засоромилась,  почервоніла  як 
рак.  Кв.  Рушником  обтер  парсуну.  Мкр. 
Н.  17.  На  Короля  воно,  дитя  моє,  схоже  й 

удачею  й  парсуною.  Г.  Барв.  483. 

Парта,  ти,  ж.  1)  Парта,  школьная 

скамья.  Левиц.  Краще-  бути  першим  за 
партою  в  коллеііг,  ніж  другим  на  Україні. 

Морд.  Пл.  159.  2)  Родъ  женскаго  голов- 
ного убора.  Гол.  Од.  81.  Дівичій  голов» 

ной  уборъ  бархатний  съ  жемчугомъ.  Вх. 
У  г.  257.  Дали  ми,  тя,  дали,  в  той  перло- 

вой парти,  .тепер  тя  найдеме  в  бйюм  па- 
ку лати.  Гол.  ГУ.  441.  - 
Партал,  ла,  парталь,  ля,  м.  Остатки 

овцы,  съъденной  волками.  Скілько  вовків 

разом  кинуться  між  овець...  ото  вже  ку- 
щанка  і  пропала:  одірвали  кляті  вовки  і 

всю  до-гиенту  поб'ють;  аж  удень  схаменеть- 
ся чабан,  то  почне  скрізь  по  степу  збірать 

партали.  О-  1862.  V.  Кух.  31,  38. 

Партач,  ча,  м.  Пачкунъ,  плохой  рё- 
месденникъ.  Пізнає  й  грача,  не  партача. 
Ном.  №   12471. 

Партачити,  чу,  чиш,  м.  Вахлять, 
ділать  кое-какъ,  портить  роботу. 

Партес,  су,  .и.  Партесь. 
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Партесний,  а,  е.  Нотный,  по  нотамъ 
(о  піній).  Партесні  співи. 

Партнка,  вв,  ж.  Краюха,  большой 
кусокъ  хліба.  Берд.  у.  На  ж  ти,  Ада  не, 
рискаль  і  мотику,  іди  робити  на  хліба 
портику.  Гн.  І.   19. 

Партвця,  ці,  ж.  1)  Лента  (для  укра- 
шевія).  Вх.  За.  47.  2)=Крайка.  Вх.  Лен. 
447.  Ум.  Партачка.  Гол.  III.  712. 

Партблнти.  ля>,  лиш,  іл.  Долать  не 
особенно  тщательно,  почти  то-же,  что  и 
партачити. 

Партбрнти,  рні,  рвш,  гл.— Партояитн. 
Дивлюся,  жінка  коло  печі  щось  там  пар- 
торить  на  обід.  Алв.  101. 

Парть,  ти,  ж.  1)  Судьба,  участь.  Дай 
Боже  добрий  (?)  порть.  Галиц.  2)  Часть, 
доля.  Ой  держать  мені  та  парть  велику, 
а  як  мене  візьмеш,  все  тото  оддадуть. 
Галиц. 

Парубець,  б  ця,  л.=Паруб.ок.  Ой  при- 
шли к  їй  сімсот  молодців,  ще  й  парубців. 

Чуб.  III.  316. 
Парубоцький,  а,  є  =  Парубоцький. 

Молодецька  хода,  парубецький  стан.  Чуб. 
V.  843. 

Парубій,  бія,  парубійка,  ви,  па* 
рубійко,  ка,  л.=Парубіва.  Ви  старі,  а 
я  парубій.  О.  1862.  IV.  75.  Потім  умив- 

ся і  убрався,  як  парубійка  до  дівчат.  Котл. 

Ен.  І.  22.  Був  парубійко  здатний, — весе- 
лий і  жартовливий.  О.  1862.  VIII,  18; 

IX,  69. 
Парубіка,  ви,  м.  Молодой  парень. 

Був  парубіка  в  тому  селі  вбогий.  Г.  Барв. 
189.  Охрім  догадливий  був  парубіка.  Гліб. 
Ум.  Парубічка.  О.  1861.  VIII.  19. 

Парубків,  кова,  ве.  Принадлежащей 
парню. 

Парубкування,  ня,  с.  Жизнь  парня. 

Парубкувати,  кую,  вш,  гл.  Вести  хо- 
лостую жизнь,  быть  неженатымъ  парнемъ. 

КС.  1887.  VIII,  767. 

Парубок,  бка,  м.  1)  Парень,  молодой 
человъкъ.  КС.  1887.  VIII.  767.  Уже  вони 

не  діти,  а  еже  стали  парубок  і  дівчина 

гарненькі — великі  вже  поросли.  Рудч.  Се. 
І.  118.  2)  Холостой  челокъкъ.  Я  думала, 
що  він  удівець  та  сам  собі  живе,  а  він 
іще  й  досі  парубок.  3)  Работникъ  наемный. 
Мо,  каже,  останешся  в  мене  за  парубка? 
Чуб  II.  7.  Ум.  Паруббньно,  паруббчои.  Чуб. 

V.   10.- 
Паруббта,  ти,  ж.  соб.  Парни.  Чорто- 
ва парубота  норовистая.  Грин.  Ш.   656. 

Парубоцтво,  ьа,  с  1)  соб.  оть    пару- 

бок. Парнв.  КС  1887.  VIII.  769.  Ховало- 
ся від  мене  парубоцтво,  старі  діди  стояли 

повстававши.  К.  Іов.  61.  2)  Холостая 

жизнь.  Ой  у  саду,  у  садочку  та  голубчик 
гуде,  там  Юрочко  парубоцтво  здає.  Мет. 
230.  Ходить  молодий  в  понеділок  увесь 
день  по  боярах  прощатися  з  своїм  парубоц- 
твои.  МУЕ.  НІ.  160. 

Паруббцький,  парубочий,  а,  е.  Свой- 
ственный, принадлежащій  парню,  юнопгб. 

Годину  урве  собі  на  гуляння  парубоцьке. 
МВ.  II.  11.  Парубочі  голоси  обзивались  піс- 

нею десь  далеко  за  ставком.  Леввц.  По  в. 
108. 

Паруббчок,  чва,  м.  Ум.  оть   нарубок. 
Парубча,  чати,  с  Не  вполвв  взрослый 

парень. 
Парубчак,  ка,  м.  Молодой  парень, 

юноша.  Промовив  парубчак,  хитаючи  го- 
ловою. Левиц-  Иов.  181. 

Парубченй,  нити,  с.=Парубча. 
Парубчйна,  ни,  ж.=Парубок.  А  дів~ 

чину  парубчйна  давно  виглядає.  О.  1861. 
XI.  42. 

Парубчйоко,  ка,  м.  Плоховатый  па- 
рень. Сякий-такий  парубчиско,  та  й  той 

до  багачки.  Грин.  Ш.  210. 

Парубчак,  ка,  м.=Парубчав. 
Паруб  я,  яти,  с —Парубча.  Пора  на- 

шим паруб'ятам  селом  мандрувати.  Чуб. 
Ш.  112.  У  мене  синипаруб  ята.  Г.  Барв.  11. 

Паруб'ячнй,  а,  є— Парубочий. 
Парування,  ня,  с  1)  Видвленіе  пара. 

2)  Соедвненіе  въ  пары;  спариванье.  Г.  Барв. 
ЗЇ6.  3)  Женитьба,  вступленіе  въ  бракъ. 

Витягли  всі  грошенята,  що  Максим  на- 
складав до  парування.  Мир.  ХРВ.  165.  Ум. 

Паруваниячко.  Через  теє  паруваннячко  уте- 
ряла дівуваннячко.  Грин.  III. 

Парувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Выделять 
паръ,  дымиться.  Дивись,  як  гній  парує. 
Борз.  у.  Вареники,  знаєте,  парують  на 
столі.  Св.  Л.  222.  Ххіви  його  від  мЬлока 

парують.  К.  Іов.  47.  2)  Соединять  въ 
пары;  спаривать.  Та  все  воли  калмицькі 
рябії  до  пари  парують.  Нп.  3)  Случать. 

Паруватися,  руюся,  вшея,  и.  1)  Вы- 
бирать пару;  спариваться.  Голуби  парують- 

ся. 2)  Вступать  въ  бракъ.  Не  мені  ста- 
рому з  нею  паруватись.  Г.  Барв.  13.  Ді- 

ти зоставались  нехрещені,  парувались  не* 
вінчані.  Стор.  МПр.  65. 

Парус,  са,  м.  Лучъ.  Дивись,  які  пару- 
си попускало  сонце-  Сумск.  у.  Буде  змій 

летіти  та  паруси  напускати.  Мнж.  31. 

Паруха,  хи,  ж.  1)  Родъ  сметаны,  по- 
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лученной  отъ  смішенія  паренаго  молоха 
съ  обыкновенной  сметаной.  Лохв.  у.  См. 
Колотуха.  2)  Водка.  Ой  піду  я  до  корчми, 

нап'юся  парухи.  Грин.  III.  661. 
Парк,  ха,  м.  1)  Паршъ.  I  так  вони 

(жиди)  їли  засмердженг  перепелииі,  а  з  то- 
го подготовили  пархи.  Гн.  I.  33.  Б)  Бран- 

ное названіе  еврея.  Парх  пархом  где  вер- 
хом соли  купити,  пархи  солити.  Подольск,  г. 

Пархатнй,  а,  е.  Паршивый.  Назирив 
він  коненя  мале,  сухе  та  таке  пархате, 
гцо  аж  гречкою  усипане.  Рудч.  Св.  II.   175. 

Пархач,  ча,  .«.1)  Паршивець.  2)= 
Ларх  2. 

Парцьбшка.  ви.  ж.=Варцьошка.  Вас. 
166. 

Парча,  чі,  ж.  Парча. 
Парчевий,  а,  є.  Парчевой.  Столи  ж 

мої  тісовії,  скатерті  парчевії-  Мет.  51. 

Паршивий,  а,  є.  1)  —  Пархатнй.  Ном. 
Л  1035.  Нате  і  мою  мазничку  па  дъоютъ, 
бо    і  моя    юлова   і.аршива.    Чуб.    І.    264. 
2)  Плохой,  скверный. 

Парші,  шів,  м.  мн.  =  Пархи.  (См. 
парх  1)  Тішиться,  як  жид  паршами. 
Ном.  Я  2596. 

Пас,  са,  м.  1)  йоясъ,  кушакъ.  Од  Спа- 
са та  й  рукавиці  за  паса.  Ном.  №  485. 

Не  чесався,  не  вмивався,  не  мав  паса,  не 

впасався.  Гол.  III.  80.  2)  Ремень,  на  кото- 
ромъ  ниситъ  кузовъ  кареты  или    коляски. 
3)  Полоса.  Гол.  Од.  58.  4)  Лучъ.  Сонце 
тілько  гцо  підбилося;  промгнясті  паси  косо 
перерізують  усю  хату.  Мир.  Пов.  II.  76. 
Ум.  Пасбк. 

Па  саман,  ну,  м.  Тесьма  для  обшивки 
одежды,  напр.  бекеши.  Гол,  Од.    17. 

Пасемйстнй,  а,  е.  Полосатый.  Вх.  Пч. 
I.   15. 

ЕАсежко,  ка,  с.  Веревочка  или  нить, 
которой  перевязываются  пасма  нитокъ. 
Шух.  І.  149. 

Пасемник,  ка,  .и.  =  Пасемко.  Гол. 
Од.  36. 

Пасерб,  ба,  м.  Пасынокъ 
Пасербик,  ка,  «=Пасерб.  Мнж.  188. 

Ні,  він  їй  не  рідний.  — пасербик.  Новомоек.  у. 

Пасербиий,  нити,  с.  Дитя  отъ  нерва- 
го  брака  мужа  или  жены. 

Пасербиця,  ці,  ж.  Падчерица. 
Пасердя,  дя,  с.  Сердцевина  дерева 

Мнж.  188. 

Пасйна.  ни,  ж.  Плохой  поясъ.  Вх. 
Зн.  47. 

Пасннкувальниця,  ці,  ж.  Та,  кото- 
рая пасинкує.  Сумск.  у. 

Пасинкувати,  кую.  еш,  »д.  Пасынко- 
вать, обрезывать,  обрывать  побочные  от- 

ростки, листья  травянистыхъ  растеши. 

Черниг.  г. Пасйння,  ни,  с.  соб.  Побеги  боковые 

травянистыхъ  растеній. 
Пасинок,  ика,  м.  1)=Пасерб.  2)  По- 

бочные побеги  на  растетяхъ. 
Пасйстяй,  а,  е.  Полосатый.  Бач,  яке 

пасисте  полотно. 

Пасйсто,  нар.  Полосами.  Висипав  мак 
пасисто. 

Пасіка,  ки,  ж.  Пчелъникъ.  Хто  мае 

пасіку,  той  мае  мед.  Ном.  №  9173.  Ум. 
Пасічна.  Вожу  пасічну  певно  стереже.  Сим. 225. 

Пасічити,  чу,  чнш,  гл.  Чистить,  при- 
готовлять новину  подъ  посввъ.  Угор. 

Пасічна,  ки,  ж.  Ум.  отъ  пасіка. 

Пасічник,  пасішник,  ка,  м.  1)  Пче- 
ловода. 2)  Присматривающій  за  пчельни- 

комъ.  Борода  у  його  виросла  наче  у  пасіч- 
ника. Рудч.  Ск.  П.  164. 

Пасічниківна,  пасішннківна,  ни,  ж. 

Дочь  пасічника. 
Пасічникування ,  пасішннкування, 

ия,  с.  Занятіе  пчеловодствомъ.   Сим.  201. 

Пасічникувати,  пасілшикуватн,  кую, 
еш,  гл.  Заниматься  пчеловодствомъ.  Сим. 
224.  У  його  здавна  була  охота  до  бжоли, 

так  тепер  певно  пасічникує.  К.  ЧР.  8. 
Пасічнидя,  пасішниця,  ці,  ж.  Жена 

пасічника. 
Пасішник,  ка  и  пр.  См.  Пасічник 

и  проч. 
Пасія,  сії,  ж.  1)  Пассія,  особое  цер- 

ковное служеніе,  совершаемое  въ  первыя 
4  недълн  Великаго  поста,  по  пятницамъ, 

и  состоящее  въ  чтеніи  страстныхъ  єван- 
гелій. Левин  Пов.  30.  2)  Гнбвъ,  раздра 

женіе.  Впав  у  пасію.  Вспылил ъ 
Паска,  ки,  ж.  Пасхальный  хлвбь,  ку- 

личъ,  баба.  Коли  не  прийду  до  церкви,  то 

все  паску  святять.  Ном.  Л»  168. 
Дасклнн,  на,  м.  Клинъ,  которымъ 

коса  прикрепляется  къ  косовищу.  Штх.  I. 
169. 

Паскуд,  ди,  эс.=Паскуда.  Вх.  Леи. 447. 

Паскуда,  дн,  об.  Брань:  дрянь,  па- 
костникъ.  Ламайте  двері,  поки  вийде  ста- 

рий паскуда.  Шевч.  136. 
Пяскуднвий,  а,  е=Паскудпиж. 
Паскудити,  джу,  днш,  гл.  1)  Гадить, 

сквернить.  Я  рук  паскудить  не  хочу.  Шевч. 
2)  Гадить,  пачкать,  испражняться.  Погана 
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птиця,  що  своє  гніздо  паскудить.  Ном. 
3)  Плохо  ділать,  портить.  Роби  добре,  не 
паскудь.  Ном.  №  2113. 

Паскудитися ,  джуся ,  дншся,  м. 

Пачкаться,  грязниться.  Оие,  сказала,  смер- 
дить повітрям,  а  я  буду  коло  еї  паску- 

диться— не  хочу!  '  Рудч.  Ск.  П.  64  Ее 
паскудьмось,  краще  буде!    НВолын.  у. 

Паскудний,  а,  в.  Мерзкій.  До  якою 
зухвсиьстеа  дійшло  паскудне  хлопство. 

С-ор.  МПр.    100. 
Паскудник,  ка,  пі.  1)  Сквериавецъ, 

мерзавецъ.  Прийди,  прийди,  паскуднику, 
лежить  су  \  на  суднику.  Чуб.  V. 
1144.  2)  /  ..иная  бол*зні..  Сил.  61,  76. 

Карбункулъ  :  скота.  Шух.  І.  43.  Збити 
паскудник.  Пустить  лошади  кровь  з  храп, 

а  переносно  —  разбить  носъ  до  крови. 
Сим.  7о. 

Паскудниця,  ці.  ж.  Сквернавка,  мер- 
завка. 

Паскудність,  ности,  ж.— Паскудство 

Паскудно,  нар.  Мерзко,  гадко,  скверно. 

Паскудство,  ва,  с.  Мерзость,  гадость. 
Нечисте  гніздо  всякою  паскудства.    Левиц. 

Паслнна,  ни,  ж.=Паслін.  ЗЮЗО.  І, 
136. 

Паслін,  пасльбн,  льону,  м.  1)  Раст. 

а)  Зоїапит  підгит  Б.  Вх.  Пч.  І.  13.  Мар- 
кев.  166.  Забудь  ласощі:  паслін  і  цибулю, 

а  за  іірку  твою  працю  візьми  під  ніс  ду- 
лю. Ном.  .V  5674.  б)— жбвтий.  Воіапит 

Биісапша  Б.  ЗЮЗО.  І.  134.  2)  Родъ  узо- 
ра въ  вышивкъ.  Чуб.  VII.  427. 

Пасман,  ну,  м.  Полоса.  У  пасмани.  Въ 
полосы  (о  матерій).  Гол.  Од.  21. 

Пасмйстий  а,  е=Пасемистнй.  Борз.  у. 
Пасмо,  на,  с.  1)  Пасмо,  міра  нитокъ: 

30  нитокъ.  Вас.  202,  190.  Чуб.  VII.  408. 

Я  колись  пять  пасом  валу  однесла, — він, 
спасибі  йому,  не  пощ»дував,  узяв.  К  в. 
2)  Прядь.  Коси  вилізли  з  під  хустки  і 
теліпались  пасмами.  Левиц.  І.  80.  3)  Гря- 

да. Пасмо  іір.  4)  Годовой  слой  древесины. 

Вх.  Лем.  "447. 
Пасиуга,  ги,  пасмужка.  кн,  ж.  Узкая 

полоска.  Як  же  ми  будемо  збоку  дивитися 
на  тарілку,  то  побачимо  тільки  пасмг/ж- 
ку  від  неї.  Дещо. 

Пасовий,  а.  є.  1)  Относя  щіисл  къ 

поясу.  2) — чоботи.  Цъмьпые  сапоги  съ  не- 
отрЬзнымъ  передомъ. 

Пасовисько,  ка,  .—Пасовище.  Шух. 
І.  185.  Приймім  ялівочку  на  иакшиско. 
Гн.  II.  204. 

Пасовиця,     ці,     ж.     1)  =  Пасовище. 
2)  Время,  вогка  пасется  скотъ.  Ананьев,  у. 

Пасовище,  ща,    с    Пастбище.    Козаки 
бідкаються  пасовищами.  К.  Бай.  41.  Це 

наше  пасовище, — нехай  воли  пасуться,  Ва- свльк.  у. 

Пасбк,  ска,  м.  1 )  Ум.  от*  пас.  2)  Ко- 
жаный  поясъ  съ  пряжкой.  Чуб.  VII.  417, 
418.  3)  Бритвенный  ремень. 

Пасока,  ки,  ж.  Сукровица,  кровь.  Чи 
бач,  що  ледві  вже  він  культі  волоче,  що 
так  з  йою  юшить  і  пасока  тече.  Г.-Арт. 
(О.  1861.  ПІ.  87).  Пасокою  вмитися.  Облить- 

ся кровью. 
Паста,  ти,  ж.  Мышеловка,  крысоловка. 

См.  Пастка,  Вх.  Пч.  II.  7. 

Пестія,  таї,  ж.  Раст.  Ілшагіа  гесУ- 
уі\а  Б.  Вх.  Зн.  47. 

Паства,  ви,  ж.  Пастьба.  Волів  при- 
жене з  пастви.  Харьк.  у. 

Пастернак,  ку,  м.  Раст.  Ракііпаеа  8а- 
іі\'а  Б.  ЗЮЗО.  І.  131. 

I.  Пасти,  су,  сеш,  ».*.  1) — кого.  Пасти. 
Пасла  Кося  воли  й  коні.  Чуб.  V.  908.  От 

треба  тому  панові  наймита — нікому  сви- 
ней пасти.  Рудч.  Ск.  II  9.  Пішбв  до  Бога 

вівці  пасти.  Умер.  Фр.  Пр.  200.  2)- -що. 
Съедать,  пасясь.  Гони  віт»  мої,  де  підут, 
і  принесеш  пюю  мені,  що  мої  вівці  будут 

пасти.  Гн.  II.  155.  3)— очі  (чим),  бном,  очима 
(ного).  Зариться,  заглядываться,  емотрБть, 
не  сводя  глазъ,  на  что.  В  останнє  рідними 
луиіми  й  берегами  дід  очі  приязні  пасе  й  не 
напасе.  К.  Дз.  155.  Полю  просо  за  током, 

а  він  мене  пасе  оком.  Грин.  III.  649.  Си- 
дить нерухома  та  пасе  нас  очима.  МВ. 

(КС.  1902.  X.  145)"  3)— задню.  Быть  по- зади всЬхъ.  Сем  я  моя  не  буде  пасти  між 
людьми  задню.  Г.  Барв.  348.  1им  часом 
я  такий  же  маю  розум,  я  ні  в  чому  не 

буду  пасти  задню.  К.  1ов.  25. 
II.  Пасти,  ду\  дёш,  гл.  1)  Насть, 

упасть.  Троянці  всі  замурмопигли,  Дидоні 
низько  в  ноги  пали.  Котл.  Ен.  Па  сериі 

туга  така  па.ю,  що  йому  дух  так  і  за- 
хватуе-  Кв.  Відразу  пав  без  душі.  2)  Опу- 

ститься на  землю.  Полинь  ти,  соколе 

ясний...  Сядь -пади  у  мою  батька  й  ма- 

тері перед  ворітьми.  АД.  I.  95.  Приле- 
тіла пава,    в   юловочках    пала.   Мет.  104. 

3)  Припасть,  покрыться.  Приливали  дорі- 
женьку,— таки  пилом  пала.   Мет.  22. 

Пастнрка,  кн,  ж-  Пт.  МоІасШа,  тря- 
согузка. Вх.  Лем.  447.  См.  Пастушка. 

Пастися,  су'ся,  сешся,  гл.  Пастись. 
Ой  пасіться,  мої  сірі  воли!  Чуб.  V.  55. 
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ПАстівень,  вві,  лі.  Отгороженная  подь 
пастбище  зеки  вблизи  жилья.  Черннг.  у. 

Пастівних,  кі.  м  =Пастівень.  Шут. 

І.  168.  Константвногр.  у.  Дивлюсь  у  па- 
стівних, а  він  коня  собі  лагодить.  Федьк. 

Пустив  коника  до  пастівника,  а  сам  пі- 
шов  у  сад  виноград.  Лукаш.  153.  Ув.  Па- 
стівиичбк. 

Паства,  жв,  ж.  1)  Ловушка,  западня. 

Десь  назнала  лисиця  у  лісі  пастку  (вов- 

ківню) і  там  м'ясо  було  положене.  Рудч. 
Ск.  І.  21.  2)  Мышеловка,  крысоловка.  Не 
шастайся,  як  миш  по  пастках.  Нов. 
X  3163. 

Пастрака,  вв,  ж  Солонина  нзъ  ба- 
ранины. Св.  Л.  48. 

Пастрова,  вв,  ж.=Пастрава. 
Пдстрьова,  вв,  ж.  Ктсокъ  мяса,  сала 

в  пр.  положенный  въ  ловушке  для  при- 
вавки  звіря. — напр.  въ  мышеловке.  Мнж. 
188.  Св.  Пастрава. 

Пастух,  хі,  м.  Пастухъ.  А  овечка  й 
каже:  то  ж  то  треба  пастуха  слухать, 
як  пасе.  Рудч.  Св.  I.  41.  Ув.  Пастушок. 

Пастухуватя,  хук»,  вш,  м  Пастуше- 
ствовать,  быть  пастухомъ.  Черк.  у.  Мій 
син  те  літо  пастухував.  Волч.   т. 

Паст^шечка.  вв,  ж.  У  в.  отъ  па- 
стушка 

Пастуший,  а,  е.  Пастушій.  Чиїх  бать- 
ків я  наровні  не  ставив  з  пастушими  со- 

баками моїми.  К.  Іов.  63. 

Пастушити,  игу,  шиш.  і.і.=Пастуху- 
ватв.  Біда  вівцям,  де  вовк  пастушить. 
Фр.  Пр.   198. 

Пастушка,  вв,  ж.  1)  Пастушка. 
2)— Пастирка.  Вх.  Пч.  II-  12.  Св.  Блискан- 
ка.  Ум.  Пастушечка. 

Пастушок,  шві.  т.  1)  Ув.  отъ  па- 
стух. 2)=Пастушка  2.  Вх.  Пч.  П.   12. 

Пастущвна,  нв.  ж.  Плата  иастуху. 
Желех. 

Пасть,  тв,  аг.  1)  Пасть.  А  в  иншою 
і  зубів  нема,  сама  пасть,  що  инша  голова 

йому  в  рот  улізе.  Кв.  2)  Ловушка  для  ли- 
сиць: деревянный  цилиндръ — выдолблен- 

ный буковый  нень — освів  лежить  горизон- 
тально; въ  верхнемъ  боку  его  отверстіе, 

сквозь  которое  можегь  проходить  верти- 
кально стоящая  надь  нимъ  ступа -бревно 

съ  тяжестью  на  верхнемъ  копцъ  и  двумя 

железными  остріями — зубами — на  нижневъ, 
въ  среди нъ  стоить  зрущвя — палочка  съ 
шнуркомъ,  удержнвающнвъ  ступу  вверху. 
Ловушка  вставляется  въ  нору  лисицы,  ко- 

торая, выходя  черезъ  цилиндръ,  толкаетъ 

арущик.  стува  падаетъ  и  остріями  гбиваетъ 

зв*ря.  Шух.  I.  286. 
Пасчанвй,  а,  е.  Относяшдйся  къ  пас- 

хальнову  ххвбу.  Пасчана  лопата.  Лопата 
на  которой  сажаютъ  въ  печь  пасхальный 
хлъбъ.  Вх.  Лев    447. 

Шсввн,  вв,  вв.  Принадлежащій  пас- 
хальному хлъбу.  Саджає...  паску  до  пені, 

а  також  пасчину  посестру    МУЕ.  Ш.  44. 
Пасчйнка,  кв,  ж.  Кадочка.  Вх.  Зи.  47. 

Пательня,  ні.  пателя.  лі.  аг.  Сково- 

рода   Бердич.  Брацл.  у. 

Патер,  ру,  .п.— Патериця.  Взяла  лс- 
.чаку...  давай  її  баба  тим  патером  почи- 

тати. Мнж.   140. 

Патериця,  ці,  ж.  Посохъ.  Рудч.  Св. 
I.  61.  Чернець  мій  встав,  надів  клобук, 

взяв  патерицю.  Шевч.  372.  Козацький  бун- 
чук переважить  бурмистерську  патерицю. 

К.  ЧРІ  226. 
Патвв,  ві,  м.  Палка,  коль.  Грин.  Ш. 

520.  А  ж  язик  патиком  став.  Пане,  бери 

черевик  на  патик.  Нов.  .V  9902.  Ув.  Па- 
твчбк.  Чуб.  V.  1140. 

Патвка,  кв,  ж.  1)  Палка.  2)  Кляча. 

Прок.гяті  цигани  усунули  тобі  в  руки  та- 
ку патику,  що  й  скіпкачи  гидко  взяти. 

Кв.  3)  Нерасторопный.  Ну  й  з  тебе  па- 
тика, нічого  не  второпаєш.  Ув.   Патичка. 

Патинок,  яка,  ж.  Туфля.  Бердич.  у. 

Величний,  як  жидівський  пат-нок.  Нон. 
.V  2497.  Набула  без  панчіх  патинки. 
Котл.  Ен.  Ц.  25.  Подай  патинки  господи- 

ні. Шевч. 
Патичка,  кв,  ж.  Ув.  отъ  патвв*. 
Патвчбк,  які,  м.  Ум.  отъ  патвв. 
Патиччя,  чя,  с  соб.  Палки,  мелкій 

хворость.  Хотин,  у. 
Па  ткань,  ні,  аг.  Зоол.  Миг  гіесита- 

піі5.  большая  крыса.  Вх.  Уг.  257. 
Патлані,  вн.  ж.  Плохое  болотное  сі* 

но  съ  осокой,  камышемь  и  пр.  Вас.  207. 
Мнж.  188. 

Патлаввтв,  влю.  ниш,  и.  Приводить 
въ  безпорядовъ.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Патлань,  ні,  м.  Длинноволосый  чело- 

въкъ. 
Патлатий,  а,  е.  Длинноволосый,  кос- 

матый. Неси,  Боже,  патлатою,  щоб  було 

за  віщо  скубти.  Чуб.  I.  245. 
Патлач,  ча.  ч.=Патлань  Чуб.  УЦ. 

412.  Употр.  также  какъ  насмъшливое  на- 
званіе  для  духовнаго  лица.  Мнж.  188. 

Патлашки.  шок,  ж-  мн.  Родъ    расте- 
нія.  Ой  на  горі,  на  горі  зацвіли 

ки.  Грин.  Ш.  231. 
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Штлн,  патлі.  лів,  м.  мн.  Длинные 
волосы,  косны.  Невістка  дівчину  так  і 
вхопила  за  патли.  Г.  Барв.  369.  Тогді  то 

жид-рандар  стиха  підхождае,  козака  за 
патлі  хватає.  Дума. 

Штока,  кн,  ж.  1)  Медъ  безъ  воску. 
Заліз   як  муха  в  патоку.    Нон.    М    1642. 
2)  Патока   сахарная.  Черк.  у. 

Патолоч,  чі,  ж.  1)  Истоптанное  поле, 

потрава.  Рк.  Левнц.  2)  Місто,  гді  сьіде- 
но  хищнымъ  звіремг  животное  съ  остат- 

ками на  ненъ.  (Вовк)  тут,  бо  де  б  йому 
діваться, — ось  свіжа  патолоч.  Алв.  92. 

Вовк,  казав  би,  задавив  лоша, — була  б  па- 
толоч. Волч.  у.  3)  Остатки  послі  сбора 

конопли.   Брацл.   у. 
Патолоча,  чі,  ж.  Маленькое  озеро. 

Вх.  Лей.  447. 

Патрамент,  ту,  м.  Поколіте.  Як  здох- 
не в  дворі  мали*увата  скотина:  чи  то  сви- 

ня, Чи  овечка,  чи  то  корова,  до  вже  не  бу- 
де добра,  аж  двадцять  патраментів  пере- 

дохне. Кіев    у. 

Патрати,  раю,  вш,  м.  1)  Очищать  пти- 
цу отъ  перьевъ,  очищать  отъ  шерсти 

свинью.  То  локшину  кришили,  то  птицю 
патрали.  Кв.  2)  Потрошить.  Вівчарики 
прехорошенько  найкращою  баранчика  взяли 
та  й  патрають  гуртом.   Гліб. 

Патрахіль,  ді,  ж.  Епитрахиль.  Рудч. 
Ск.  І.  198.  На  вікні  требник  лежав  з  хре- 

стом, в  патрахіль  замотаний.  Св.  Л.   109. 

Патрет,  та,  м.  Нортреть.  Се  й  сліпий 
розгледить,  що  се  патрет,  а  не  живий  чо- 

ловік. Кв. 

Патретннк,  ка,  м.  Портретисть;  фото- 
графъ.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Патріот,  та,  м.  Патріоті..  Презавзя- 
тий патріот.  Шевч.  463.  Як  слід  добро- 

му патріотові  робити.  О.  1861.  IX.  180. 

Патріотйаи,  ну,  м.  Натріотилгь.  О. 

'1861.  IX.   180. 
Патріотичний,  а,  в.  Патріотичегкій. 

К.  Кр.  29. 
Патріотка,  кн,  ж.  Патріотка.  К.  Дз.  87. 

Патріарх,  ха,  патріарха,  хн,  м.  Па- 
тріарха. Я  патріярхові  за  розрішення  та 

за  заручини  аа.ш  сто  гривен.  К.  Бай.  13. 
Написав  до  її  брата  патриярхи.  Гн.  І. 
140. 

Патрон,  на,  м.  1)  Латронъ.  І  торбин- 
ка з  сухарами,  і  муниця  з  патронами. 

Чуб.     V.  970.    2)    Патронъ,    покровитель. 
3)  Святой,  инени  котораго  посвящена  цер- 

ковь. О.  1861.  XI.  108. 

Патрохатн,  хаю,  вш,   гл.  =  Патратя. 

Жид  заставив  жидівку  патрохать  гинди- 
ка,  а  сам  побіг  по  кварту  юрілки.  Грин. 

Ц.  224. 
Петру  вати,  рую,  вш,  м.=Пантру ва- 
ти. Підпали  піч,  та  патруй,  щоб  не  по- 

гасло. Борз.  у. 

Патьок,  ку,  м.  Отдільная  струя,  теку- 
щая по  поверхности,  полоса  текущей  по 

какому-либо  предмету  жидкости.  Хата 
тече, — по  стіні  патьоки  знати.  Патьбки 
попустити.  Расплакаться,  разревіться-  По- 

пустив патьоки,  патьоки  гірких  с.йз.  Г. 
Арт.  (О.  1861.  Ш.  82). 

Патьбхи,  хів,  мн.  Болтовня.  Ека- 
териносл.  у.  Піти  у  патьбхи.  Пуститься  вь 
болтовню. 

Пати,  меж.  выражающее  пустой  раз- 
говоръ,  болтовню.  Патя  та  патя  та  й 
розпатякались,  неначе  цілий  вік  їм  укупі  на 
сьому  місті  жити,.  Кв. 

Патякало,  ла,  с.  Многоглаголивый  че- 
ловікь.  Лохв.  у. 

Патякати,  кию,  вш,  гл.  Разглаголь- 

ствовать. Сидить  з  п'яницями,  патякає. 
Г.  Барв.  290. 

Патики,  ків,  мн.  Разглагольствова- 
нія. — роспуспіти.  Начать  разглагольствовать. 
Роспустили  патяки  обоє.  Мир.  Пов.  І.  133. 

Паужіня,  ня,  с.  То,  что  высыпается 
изъ  подъ  пауза.  Вх.  Лен.  447. 

Пауз,  аа,  м.=1.  Рубель  1.  Вх.  Лен. 
447. 

Пауэняк,  ка,  м.  Веревка  для  привя- 
зывашя  пауза.  Вх.  Леи.  447. 

Паук,  ка,  м.  и  пр.=Павук  и  пр. 
Пауки,  ків,  м.  мн.  Раст.  Ьеопіойоп 

(агахасит.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Паучйна  ни,  ж.=Паутнна.  Вх.  Уг. 
257. 

Паучйня,  ни,  с.  ==  Павутиння.  Вх. 
Лем.  447. 

Пах,  ху,  м.  Запахъ.  Кругом  пах  од 
трави  і  квіток.  Сим.  204.  Не  люблю  пива, 

ні  паху  його.  Нп.  У  олії  свиріпляній  гар- 
ний пах-  Лебед.  у. 

Паха,  хй,  ж.=Пахва.  Узяв  її  по  під 
пахи.  АД.  І.  278.  Ум.  Пашка.  Ой  взяв  же 

г  по-під  пашки,  повів  же  ї  по-під  дашки. 
Гол.  I.  45. 

Пахання,  ни,  с.  Нюханіе.  Ум.  Нахан- 
яячко.  Барвіночок  да  для  дівочок,  рутка  да 

м'ятка  для  паханнячка.  Чуб.  III.  483. 
Пахатя,  хаю,  вш,  гл.  Нюхать,  обонять. Угор. 

Пахва,  вй,  ж.  Подмышка,  подплечье. 
Несе  під  пахвою  скриньку.  Драг.  180. 
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Пахвині,  нж,  ж.  Нижняя  и  боковая 

часть  брюха  жнвотныхъ  отъ  пупа  до  па- 
ховъ.  Одріжте  мені  пахвини. 

Пахіття,  ті,  с.  Пахота.  Не  пахіття, 
а  поліття.  Нон.  №  7267. 

Піхагурнжй,  а,  в.  Пасмурный.  Темна 
та  пахмурна  із  неба  зслизла  чорна  ніч. 
Котл.  Ен.  НІ.  22. 

Пахкурно,  нар.  Пасмурно.  Пахмурно 
сьоюдня.  Волч.  у. 

Пахнб,  на,  с.  Запахъ. 
Пахвота,  ті,  ж.  Запахъ,  благовоніе. 

Ніхто  не  може  одібрати  од  ладану  пах- 
ноти.  Грин.  II.  322. 

Шхнутм,  ну,  неш,  іл.  Пахнуть,  изда- 
вать запахъ.  Пахне  бузком,  конвалією. 

Отор.  МПр.  80.  Щоб  твій  и  дух  не  пах! 
Чтобъ  тебя  адісь  не  было.  Ном.  №  5142. 

Гарбузом  пахне.  Будетъ  отказъ  на  сва- 
товство. /  башта,  і  хороша,  хто  похляне, — 

ахне.  Пішов  би  я  сватати,  та  гарбузом 
пахне.  Чуб.  V.  3.7.  Доріженька  пахне.  Пред- 
стоитъ  въ  скоромъ  времени  дорога.  До- 
щик  крапле,  чумаченькам  дороженька  пах- 

не. Чуб.  V.  1029.  Пахне  землёю  (від  ибго). 
Уже  уннраеть.  Од  неї  пахне  вже  землею, 
уже  й  мене  не  пізнає.  Я  до  попа  та  до 
сусіди:  привів  попа,  та  не  застав — вона 
вже  вмерла.  Шевч.  401. 

Пахнучий,  натаючий,  пахнющнй, 
пахнячнй.  а,  е.  Душистый.  Пахнючий 
перець.  НВодын.  у.  Ой  ти,  дівчино,  ти 
пахнюще  зілля.  Чуб.  У.  391.  Пахнячий 
ладан  до  кадильниці.  Гол. 

Пахвічва,  жн.  ж.  Мушкатная  груша, 
нушватель.  Вх.  Уг.  257. 

Пахблнх,  жа,  *.=Пахолов.  (Паничі) 
посилаючь  пахолика.  Гол.  І.  81. 

Пахолок,  лжа,  м.  1)  Мальчикь,  наль- 
чугань;  парень.  Чуб.  V.  917.  Я  малий 

пахолок,  родився'  в  вівторок,  а  в  середу рано  до  школи  оддано.  Нп.  2)  Слуга. 
Пахолок,  лжа,  м.  Холка  у  лошади. 
Пахбльсьвнй,  а,  є.  Относящійся  к-ь 

Нальчику.  К.  ЦН.  31  і. 
Пахолі,  літа,  с  Маленькій  нальчикь. 

Та  скажи  .нені  правду,  мале  пахоля,  над 
якеє  зілля  і  в  світі  нема?  Мет.  360.  Ун. 
Пахолятмо. 

Пахощі,  щів,  ж.  мн.  Аронать,  благо- 
уханіе.  Любисточок— для  любощів,  василе- 
чок — для  пахощів.  Нп.  Було  багацько  кві- 

ток, багацько  пахощів.  Левиц.  Пов.   174. 

Пахтіти,  хч$,  тіш,  іл.  Пахнуть.  А  ми- 
шенятко під  вербою  ночум,  що  м'ясце  пах- •ь.  Гліб. 

Шхторнтя,  рю,  рнш.  м.=Нкшхува- 
тж.  Пес  пахторит.  Вх.  Зн.  47.  Жид  на 
ярмарку  пахторит,  кою  б  ошукати.  Вх. 
Зн.  47. 

Пахучий,  пахущий,  а,  е.  Душистый. 
Хай  ваша  душка  буде  між  солодкими  ме- 

дами, перед  пахучими  ладанами.  Нон. 
№  4573.  Чебрець — зілля  пахуще.  Полт.  у. 

Пахуще,  як  м'ята.  Нон. Пахучість,  чостн,  ж.  Душистость. 
Пахущий.  Сн.  Пахучий. 
Пахущиж,  жа,  м.  Родъ  растенія.  Ще 

рожа  не  процвітає,  пахущик  ся  не  розви- 
ває. Гол.  IV.  286. 

Папвти,  даю,  еш,  и. — ногам*.  Лежа 
на  животі,  бить  ногами  по  землі.  Левиц. 
Пов.  234. 

Пацйк,  папнв!  цюнва-на!  меж.  для 
призыва  свиней.  Вх.  Лен.  447. 

Паціжілов,  лжа,  м.  Небольшой  волъ. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Пацитнся,  пюся,  цишся,  гл.  О  свиньі: 
пороситься.  Свиня  пациться.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Падірвв,  вів,  лін.  1)=Пацьорвв.  2) — 
жаб'ячі.  Лягушечья  икра.  Вх.  Лен.  447. 

Папірник,  ва,  м.  Раст.  а)  АКЬаеа 
оШсіпаїів.  Вх.  Уг.  257.  б)  дикий.  Мака 
вУтевІгів,  Вх.  Уг.  257, 

Пацнйй.  Употр.  только  въ  ж.  р :  пац- 
ві.  Поросая,  супоросная.  Льоха  пацна. 
Вх'.  Пч.  И.  7. 

Пацурнів,  ва,  .и.  =  Пацірввв.  Вх. 
Уг.   257. 

Паць!  меж.  для  призыва  свиней. 
Пацьор,  ра,  ж.  Бусина.  Употр.  больше 

во  мн.  ч.  піцьорв,  и  гораздо  чаще  въ  ум. 

формі:  папьбрва— бусы.  Чуб.  VII.  426. 
Гол.  Од.  77.  Шух.  I.  130,  215,  306.  Га- 
пулини  пацьорки.  АД.  II.  312.  А  в  нашої 
Олени  все  пацьори  зелені,  то  по  штирі, 

то  по  п'ять    все  на  шиї  цуркотЯть.  Гол. 
Пацьбрвв,  вів,  мн.  1)  См.  Пацьор. 

2)  Раст.  Мака  гаІшиШіа  Ь.  ЗЮЗО.  I. 
128.  См.  Пацірки,  пацюрки. 

Па  цю!  меж. = Паць    Лох  в.  у. 
Пацюк,  ві,  м.  1)  а)  Поросенокъ. 

б)  Кастрированный  свиной  самець.  Вх. 
Пч.  II.  7.  2)  Крыса.  Стоїть  борщ  під  ла- 

вою із  розною  приправою:  із  жуками,  цвір- 
кунами, з  великими  пацюками.  Чуб.  V. 

1144.  Діла  робити  не  хочеш,  а  пика  — 
хоч  пацюки  бий  (т.  е.  такая  толстая).  ЗОЮР. 
Ї.  148.  3)  Насік.  ТепеЬгіо  тоїііог,  муч- 

ной жукъ.  Вх.  Пч.  I.  7. 
Пацифжи,  вів,  мн.  1)  =  Пацьорви. 

2)— у  рачмЦ.  Рачья  ивра.  Вх.  Лев.  447. 
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Пацючий,  а,  є.  1)  Поросячій.  2)  Крьісій. 

Паця,  ці,  ж.  1)  Дітск.  Поросенокъ, 
свинья.  О.  1861.  VIII.  8.  2)  Кость:  бабка. 
КС.  1887.  VI.  478.  Грати  в  піці.  Играть 

въ  бабки.  Маркев.  76.  А  доки  в  паці  бу- 
деш грати?  Котл.  Ен.  V.  22. 

Паця,  цйти,  с.  1) — Пацюк  1 .  Під  по- 
рогом паця  квичит.  Гол.  II.  684.  2)— мор- 
ське. Са\іа  соЬауа,  морская  свинка.  Вх. 

Леи.  436. 

Пацйтнив,  ка,  м.  Матка  у  свиньи. 
Желех.  Вх.  Зн.  47. 

Пачервоточяна,  ни,  ж.  Труха,  высы- 
павшаяся изъ  червоточины.  Летів  горобець 

через  безверхий  хлівець,  ніс  четверик  горо- 
ху без  червотоку,  без  червоточини,  без  па- 

червоточини.  Ном.  №  6072. 

Пачесовачка,  кн,  ж.  Щетка  съ  боліє 
тонкими  зубьями  для  расчесывания  льна. 
Вх.  Уг.  249. 

Пачіскй,  сбк,  *м.=Пачоси. 
Начісувати,  сую,  еш,  гл.  Расчесывать 

день  щеткой.  Гол.  Од.  36. 
Пачка,  кн,  ж.  Пачка,  кипа,  тюкъ. 

Біда  тому  пачкарові,  що  він  пачки  пере- 
возить, бо  му  комар  в  ухо  бренить:  покинь 

пачки,  бо  загинеш.  Чуб.  V.    1087. 

Пачкарь,  ря,  м.  Контрабандистъ.  Чуб. 
V.  1087.  См.  Пачка. 

Пачварюватв,  рюю,  еш,  и.  Занимать- 
ся контрабандой. 

Пачковбз,  за,  .м-— Пачкарь. 
Пачбси,  сів,  мн.  1)  Очески,  вычес- 

ки. Грин.  II.  37.  Вас.  201.  2)  Начосы. 
З  рудими  начосами  на  голові.  Левиц.  I.  81. 

Пачбсній,  я,  е.  Сделанный  изъ  очес- 

вовъ.  Полов'яний  хліб  не  голод,  а  пачосняя 
сорочка  не  нагота.  Ном.  №  5355. 

Паша,  ші,  ж.  1)  Кормъ  для  скота, 
подножный  кормъ.  Та  солома  ще  може  пі- 

де и  на  пашу.  Зміев.  у.  Ой  коні  наші  си- 

ваші, чи  були  ви  на  паші'?  Мет.  218.  Зай- 
ми нагиу  телусю  та  пожени  на  пашу,  на 

панську  толоку.  ХС.  II.  192.  Да  корівка 
ваша  вже  стара. — Ні,  не  стара;  яка  вона 
стара?  всього  сьома  паша.  О-  1862.  МІ. 

90.  2)  Наживка  для  удочки.  Шух.  І.  226. 
Пашённий.  а,  е.  Хлебный.  Пашённа 

яма.  Яма  для  храненія  зерноваго  хліба; 
мміеть  форму  колокола,  узкимъ  концемъ 
вверхъ,  внутри  обмазывается  глиной  и 
обжигается:  Мнж.  188.  Вшо.юдавсь,  як  со- 

бака в  пашенній  ямі.  О.  1861.  XI.  Кух. 
26.  Пашённа  комора.  Амбаръ  для  ссыпки 
зерна. 

Пангйна,  ни,  ж.  =  Пахва.  Я  шапку 
під  пашину.   Грин.  III.  653. 

Пашистий,  а,  е=Пашний.  Пашиста 
солома.  НВолын.  у. 

Пашіти,  шу\  шиш.  и.  1)  Издавать 

сильный  запахъ.  Погана  смердюча  горілка — 
аж  із  рота  пашить.  2)  Пышать,  бить  (о 

пламени).  А  полум'я  з  рота  так  і  паше, 
так  і  паше.  Рудч.  Ск.  II.  31. 

Пашка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  паха. 

Пашкёт,  ту,  м.  Плштеть.  Маркев.  157. 
І  в  ках.гях  понесли  пашкети.  Котл.  Ен.  II.  9. 

Пашанй,  а,  є.  О  соломі.:  съ  приміські 

травы.  Пашна  солома. 
Пашнйна,  ни,  ж.  Хлібное  зерно. 

Пашнистий,  а,  є  =  Пашний  =  Паши- 
стий? Копи  пашнисті,  снопгі  ряснисті. 

Гол.  II.  35. 
Пашниця,  ці,  ж.  Хлъбъ  въ  зерні  н 

на  стеблі.  Роди,  Боже,  жито,  пшеницю, 

усяку  пашницю-  Мет.  344.  Ум.  Пашнйчка. 

Дотик  линувся — цебром,  відром,  дійничкою 
най  нашою  пашничкою.  Ном.  №  334. 

Пашня,  ні,  ж.  1)=Паяшиця  Міх 
з  тшнею.  Котл.  Ен.  VI.  25.  Куди  се  Бог 

носив? — А  на  базарь  пашню  возив.  Гліб. 
Пашов,  шва,  м.  Родъ  карточной  игры. 

Грати  в  пашок. 
Пяштрнгуватн,  г^ю,  еш,  гл.  У  порт- 

ныхъ:  метать,  сметывать. 

Паща,  щі,  ж.  Пасть. 
Пащека,  ви,  ж.  І)  =  Паща.  Мовчи 

лиш,  а  то  кулаком  так  твою  пащеку  й 
заткну.  Канев.  у.  2)  мн.  Лицевыя  скулы. 
Константиногр.  у. 

Патинування,  ня,  с.  Многословный 

разглагольствованія;  дерзкія  разглаголь- 
ствования. 

Пащявувати,  вуй),  еш,  гл.  Много- 
словно разглагольствовать,  дерзко  разгла- 

гольствовать. Жінки!  коли  б  ви  більше  їли, 

а  менш  пащикувать  уміли,  —були  б  враю 
ви  за  сіє.  Котл.  Ен.  IV.  61.  Дубцем  його, 

щоб  не  дуже  пащикував.  Полт.  у. 

Пащикуватвй,  а,  є.  Неуміренно  раз- 
глагольствующій;  дерзко  разглагольствую- 

щий. Зіада.ш  Зосю,  горду,  пащикувату, 

хитру    Левиц.  І.  515. 
Пащикуха.  хв,  ж.  Болтунья;  крикуха. 

Котл.  Ен.  VI.   11. 
Паювання,  ня.  с  Ділежь.  К.  ЦН.  243. 

Паювати,  юю,  еш,  м.  Ділить  на  части. 

Срібло-злото  на  три  части  паювали.  Макс. 

Будем  ірунта  -  худобу  на  дві  части  паю- 
вати. АД.  І.   119. 

Паюха,  хй.  ж.  Кровь.   Да  ще  не  зар- 
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жавіла  і  табля  моя  сваха,  хоч  вона  не 
аі  агюою    вмилась.    КС.   1882.  X.  25. 

Певен,  вне,  не=Певннн.  Як  що  зро- 
биш, парубче,  своє  дім  як  слід, — тоді  я 

орду  певен  і  знатиму,   що  все  у  гаразді. 
Певне,  нар.  Вірно,  навірно.  должно 

быть.  Певне  ти,  дівчино,  иниюю  кохаєш? 
Чуб.  V.  318. 

Певний,  а,  є.  1)  Вірний,  надежный. 
Признайсь  мені,  дівчинонько,  чи  будеш  ти 
певна.  Грнн.  III.  198.  А  щоб  певна  була 

правда, — нехай  шлях  покаже.  Шевч.  140. 
Певна  людина.  2)  Увіренньїй.  Хиба  вони 

не  певні  в  своїм  щасті?  К.  Іов.  46.  3)  Вну- 
шающій  довіріе.  Тут  певнее  ніщо  ні  хо- 

дить, ні  сидить.  Греб.  369.  4)  Известный, 
определенный.  Ангел  певного  часу  спускавсь 
у  купальню.  Єв.  І.  V.  4. 

Певннтн,  ню,  ниш,  гл.  Исполнять. 
Вони  завіт  його  держали,  певнили  заповідь 
Господню.  К.  Псал.  227. 

Певність,  ностн,  ас.  1)  Вірность. 

Скажи  мені,  серце  моє,  чи  будеш  ти  пев- 
на? Па  їмо  ж  тобі,  мій  миленький,  той 

певности  знати,  коли  будеш  тую  нічку  в 

степу  ночувати?  Чуб.  А'.  76.  2)  Уверен- 
ность. Дав  Господь  їм  певність  і  безпеч- 

ність. К.  Іов.  54. 

Певно,  нар.  1)  Вірно,  надежно.  2)= 
Певне.  У  такому  жупані  певно  дівчина 
полюбе.  Харьк.  г.  Уже  певно  візьме  її  за 
себе.   Кв. 

Певнбта,  ти,  ж.=Певність. 

Певнйк,  ка,  .о.  Уверенный.  Тепер  я 
виведу  коні  на  степ  та  й  на  всю  ніч  пев- 

няк собі,  що  не  будуть  у  спаші.   Улан.  у. 
Пейс,  са,  м.  Пейсь.  (Берко)  ходить 

було,  тільки  колите  довгими  чорними  пей- 
сами. Левиц.   І.   103. 

Пейсатнй,  а,  є.  Иміющій  пейсы,  съ 
большими  пенсами. 

Пейстрий,  а,  е.  Пестрый.  Кобим  його 

пейспцт — усі  добре  знають,  а  він  каже 
ворона.  Борз.   у. 

Пейстрйна,  ни,  ж.  Нанка.  Чу6.  VII. 
416. 

Пек.  меж.  выражающее  отстраненіе, 
отказъ,  неудовольствие.  Цур  тобі,  пек  тобі, 

дяче,  чою  в  тебе  серце  гаряче.  Чуб  А*.  1165. 
1  васильки  мої,  і  Василь  при  мені...  Пек 
йою  матері,  сподобався  мені.  Нп. 

Пекарнти,  рю.  рнш.  і. і.  —Пекарювати. 
Вх.  Зн.  7. 

Пекарівна,  ни,  ж.  Дочь,  пекаря,  хліб- 
ника. 

Пекарки,  ки,  ж.  Пекарка,  булочница. 

Пекарня,  ні,  ж.  1)  Пекарня,  булоч- 
ная. 2)  Кухня.  Св.  Л.  60.  Сни.  130.  К. 

ЧР.  38.  Пекарня  дух  любить.  Ном.Л-  10290 
Ой  увійшла  пані  у  свою  пекарню.  Чуб.  V. 1072. 

Пекарський,  а.  е.  Принадлежащей  пе- 
карю. 

Пекарчук.  /  ка.  м.  Мальчикъ  въ  бу- 
лочной. 

Пекарь,  ря,  м.  Пекарь,  булочникъ. 

Пекарювати,  рюю.  еш.  о.  Занимать- 
ел  хлібопеченіемь. 

Пёкати,  каю.  еш,  и.  Отстранять  ко- 

го-либо, говоря  пек.  А  то  що  такою.' — 
каже  бідак  та  некое:  „пек,  осина!*    Гн. 

Пёкатися.  каюся,  ешея,  м.  Отстра- 
няться оть  кого.  Пошний  чоловік,  я  йою 

чекаюся,  дарма,  що  рідний  брат.  Міус.  окр. 

Пекельний,  а,  е.  1)  Адскій.  Котл.  Ей. 
П.  32.  Огонь  пекельний.  £в.  Мт.  V.  22. 

Гориш  тим  пекельним  вогнем.  Стор.  МПр. 
14.  2)  Мучительный,  крайне  тяжелый. 
Восгазав  Іван  Остапові,  яке  то  пекельне 
йою  н  людське  життя  на  биюму  світі. 

Грин.  I.  288. 
Пекёльник,  ка,  м.  Житель  ада,  чорть. 

МВ.  (КС.  1902.  X.  155)  Коли  дивиться, 

аж  покійний  пан  старий,  того  пана  бать- 
ко, дрова  возе  у  пекло,  а  вони,  пекёльник*, 

кажітгь...  Рудч.  Ск.  I.  95. 
Пекло,  ла.  с.  1)  Адъ,  геенна.  Лучне 

тобі  калікою  в  життя  увійти,  ніж  дві 

руці  мавши,  пійупи  в  текло.  Єв.  Мр.  IX. 
43.  Приходить  він  до  пекла — аж  там  чор- 

тів такою  багацько.  Рудч.  Ск.  І.  70.  2) — 
і  рай.  Родъ  игры.  Ив.   62. 

Піклування,  ня,  с.  Заботы,  попеченіе. 

Пеклуватнй,  а,  е.  Заботливый. 
Пеклуватнся,  луюся.  ешся.  и.  За- 

ботиться, печься  о  комъ. 

Пекти,  чу\  чеш,  м.  1)  Печь,  жечь. 
Цвісти  над  ним  буду,  щоб  не  пекло  чуже 

сонце.  Шевч.  40.  2)  Печь.  Сача  пекла  па- 
лянички. Рудч.  Ск.  II.  5.—  раки.  См.  Рак. 

3)   Жарить. 
Пектйся.  чуся,  чешея,  гл.  1)  Жарить- 
ся, печься.  Мерзла  в  ніч,  а  а  день  пек.гась. 

Котл.  Ен.  Ом  косить  хазяїн  пш  на  степу 
сіно,  та  на  сонці  печеться-  Грин.  III.  570. 
2)  Печься.  Сам  міситься,  сам  і  печеться. 

Рудч.  Ск.  I.  136.  3)  Жариться.  Курка  пе- 
четься. 

Пекучий,  а,  Є-  Пекучий  вітер.  НВо- 
лын.  т.  Санцч  пекуче.  МВ.  Журба  пекуча. 
МВ.  І.   13. 
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Пелевев»,  ввя,  м.=Педевяя.  Вх.  Лем. 
447. 

Пелевявк,  ка,  .и.=Пелевня.  Вх.  Уг. 
258. 

Пелевия,  ні,  ж.  Родъ  амбара,  овина, 
гді  хранится  солома,  мякина,  сіно,  также 

зерновой  хлібь.  Желех.  А  ни  дома  'сте, 
синове  мої?  Ой  дома,  дома  на  пелевні  супі, 
на  пелевні  супі,  злотічко  віют.  Гол.  II.  70. 

Палева,  ни,  ж.  1)  Подолъ  рубахи. 
Вареники  варила,  та  й  пелену  спалила. 
Нп.  2)  Выступъ  #  крыши  надь  стіною. 
Судж.  у.  Ум.  Пелінка,  пеліночка.  Чуб.  НІ. 
176.  Мил.  164. 

Пеленувати,  н^ю,  еш,  м.  Пеленать. 
Годувала,  иеленувала,  ніченьки  недосипала. 
Грин.  НІ.  370. 

Пелех,  ха,  м.  1)  Клокъ  волось,  шер- 
сти. 2)  Старый  дідь.  Хоч  він  до  пелеха 

гідом  із  нарибіки  молодою  не  перескочив — 
пережив.  Греб.  318. 

Пелеханка,  кя,  ж.  Неряха,  неряшли- 
вая женщина.  Угор. 

Пелеханя,  ні,  а£.=Пелеханва.  Ой  у 

млині  два  камені, — і  один  не  меле,  відібрала 
пелеханя  сокола  від  мене.  Гол.  IV.  506. 

Пелехате,  хаю,  еш.  гл.  Рвать  что  ли- 

бо въ  изобиліи.  Добрався  до  груш — йянъ, 
як  пелехае. 

Пелехатий,  а,  е=Волоха*яй.  Котл. 
Ен.  V.  7.  Гуси  пелехаті.  Грин.  III.  89. 
Летить  юлуб  коло  хати  сивий  пегехатий. 
Чуб.  V.  382.  Кури  пелехаті.  Драг.  28. 
Кучерявий  піч  вимітає,  пелехатий  у  піч 
заглядає.  Грин.  III.  472. 

Пелінка,  пеліночка,  кн,  ж.  Ум.  оть 
пелена. 

Пелька,  кя,  ж.  Глотка.  НапеклЬ  ста- 
ра моя  такою  хліба,  що  і  в  пельку  не  лі- 
зе. Кобеляк.  7.  ІГять  літ  роблю  на  чужу 

пельку.  Г.  Барв.  821. 

Пелюстка,  кя,  ж.  1)  Капустный  листь. 
Та  й  хороша  ж  цей  рік  капуста:  ач  які 

пелюстки!  2)  Кушанье:  сваренные  капуст- 
ные- листы  съ  мяснымъ  фаршемь.  Маркев. 

157.  3)  Въ  првческі  гуцульской  дівушки: 
прядь,  шестая  часть  волось,  идущая  на 
косу.  Шух.  I.  135.  4)  Шурокій  зубець, 

находящаяся  съ  каждой  стороны  ряда  тон- 
кнхъ  зубьевъ  въ  прядильномъ  гребні. 
Сумск.  у.  Ум.  Пелюсточка. 

Пелюха,  хя,  ж.  Пеленка.  Вх.  Уг.  258. 
Пелюшечка,  ви,  ж.  Ум.  оть  пелюшка. 

Пелюшка,  кн,  ж.  Пеленка.  См.  Пелю- 
ха.  Молодая  Оленочка  синочка  родила,  по- 

вила  йою,  новим  та  у  білії  пелюшки.  Чуб. 
V.  890.  Ум.  Пелюшечка.  Чуб.  Ш.  378. 

Пенарство,  ва„  с.  Домашній  скотъ, 
вообше  домашнее  имущество.  Нема  у  ме~ 
не,  щоб  хто  дог-іянув  і  тамтою  пенарства. 

Ольгоп.  у.  Як  перевозився,  то  привіз  два- 
надцять возів  пенарства.  Ананьев,  у. 

Певдюр,  ра,  м.  —  водити.  =  Лаятися. 
Ном.  №  13601. 

Пенвель,  аля,  м  1)  Кисть  (у  живо- 
писцевь).  Левип.  Пов.  217.  Дістав  палітру 

з  красками  і  пензель.  Кв.  2) —Щітка,  которой 
білять  стЬны.  Черниг.  у.  Ум.  Пензлик. 

Пенальбваввй,  а,  е.  Рисованный  масля- 
ными красками.  Встречено  у  Кулиша:  По- 

лотно  пензАьоване.  К.  ХП.  96.. 

Пенняй,  а,  е.  Задолженный,  иміющій 

долги.  Лучче  ж  пенному  сіло  на  шию  зло- 
жити, ніж  бідних  людей  правдивих  зво- 

дити. Ном    .V  2793. 
Пень,  пня,  м.  Пень.  Голий,  як  пень. 

Ном.  Ой  пішов  Опанас  по  горілку  для  нас, 
зачепився  за  пень  та  й  стояв  увесь  день. 

Нп.  Пнем  стати,  на  пню  стати.  Упорство- 
вать, заупрямиться.  Внучечка  як  на  пню 

стала:  лікаря  та  н  лікаря.  МВ.  (О.  1862. 
НІ.  45).  У-пёнь.  До  чиста,  совершенно. 

Рубати  у-пень  увесь  народ.  ЗОЮР.  І.  120. 
Ляхів,  .мостивих  панів,  у-пень  рубайте. 
Макс  Та  бодай  же  ти,  корчмо...  та  й 

у-пень  згоріла.  Грин.  НІ.  286.  На  пні  хліб. 

Хлібь  на  корню.  Посивіти  на  пні  Соста- 
риться въ  дівушкахь.  А  що  мені  з  пюю, 

що  ви  всі  три  посивієте  на  пні.  Леввц.  І. 
306.  2)  При  укладкі  сноповъ  въ  кладню 

(см.):  каждый  изъ  четырехъ  сноповъ,  ко- 
торые ставать  въ  центрі  возлі  острее*. 

Шух.  I.  166.  Ум.  Пеньок,  пекьбчок.  Стоїть 
у  лісі  на  пеньку  якийсь  чоловік,  а  круюм 

тою  пенька  вовк  так  скаче,  так  сксче,— 

хоче  йою  з'їсти.  Рудч.  Ск.  I.  72.  Мати  собі 
на  пеньку.  Иміть  въ  виду.  Ольгоп.  у. 

Пенькбввй,  а,  е.  Пінковьій.  Пенькова 
люлька.  Св.  Л.  260. 

Певькбвщяна,  ни,  ж.  Лісь,  опреде- 
ленный на  срубъ.  Радом,  у. 

Пеньвуватвй,  а,  е.  Упрямый,  своенрав- 
ный. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Пеньок,  нька,  м.  1)  Ум.  отъ  пень. 
2)  Значительной  величины  деревянный 

обрубокъ  въ  виді  цилиндра,  вкопанпый 
въ  землю, — вокругъ  него  загибають  ко- 

лесный ободъ  при  выдълываши  колесъ. 
Вас.  147. 

Пени,  ні,  ж.  1)  Напасть,  біда.  По 

п'ятінках   заробляла,    щоб  шовкову  хустку 
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придбати  та  сю  пеню  звязати.  Тепер  на 

тебе  пеня  напала,  що  не  всіх  пов'язала. 
Кв.  Така  нам  лучилася  пеня!  Як  на  ту 

пеню  і  мати  приходять.  Оце  пеня.'  2)  При- 
дира, привязчивый  человікь.  Пеня  москов- 

ська. Чуб.  I.  267.  3)  Мати  на  пеню.  Иміть 
причину  для  ссоры.  Я  з  тобою  не  маю 
нічого  на  пеню.  Ном.  4)  Пеню  волокти  на 
кбго.  Обвинять  напрасно,  взводить  на  кого 
что.  Хиба  я  буду  на  себе  пеню  волокти. 

Пенявнй,  а,  е.  Небрежный,  неловкій. 

Угор. 
Пенякуватий,  а,  е.  1)  Придирчивый, 

навязчивый.  2)  Упорный,  упрямый.  О. 

1862.  V.  82.  Устань,  устань,  ми.\а,  при- 
ііз  я  дубину,  тонку  та  довіу  та  сукувату, 
на  твою  спину  пенякувату.  Чуб.  V.  644. 

I  не  бачила  такої  пенякувапнг  дівчини — 
щоб  по  її  було.  Чернкг.  у. 

Пенати,  ні»,  еш,  ы.  1)  Пенять.  На 
Бога  пеняет,  а  сам  кульгаєш.  Ном.  №  88. 
Хапю  млинові  пеняе.  2)  Быть  небрежнымь, 
неловкимъ.  Угор. 

Пер,  ру,  м.  Рыба  Тпугааііи?  ̂ ехіІІіГег. 
Вх.  11ч-  II.  21. 

Первак,  м.  1) — на.  Первенецъ.  Каме- 
нец, у.  Казав  Микита-первак  —  не  буде 

так.  Звенигор.  у.  2) — ні.  Первый  рой  ви- 
летівшій нзъ  улья  во  время  роенія.  3) — ку. 

О  наливки,  квасі  перваго  настоя.  Дулівоч- 
ка-первак  така  смашна  була.  Гліб.  Первак 
грушевий  квас.  Котл.  Ен.  IV.  16.  4)— ну. 
Деготь  нерваго  вьідвленія.  Нехай  піде  на 

діхтярню — у  бору  дьоготь  робили — та  не- 
хай Грицько  дасть  дьохтю  первачку,  — 

самого  чистого.  Грин.  І.  33,  Ум.  Первачок. 

Первачечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  первачка. 

Первачка,  кн,  ж.  Первая  дочь.  Ум. 
Первачечка.  Г.  Бари.   137. 

Первачбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  первак. 
Перве,  нар  —Перше. 
Первнй,  а,  е=Першнй.  Нерві  півні 

заспівають,  то  я  тебе  й  ізбужу.  Чуй.  V. 
635. 

Первина,  нй,  ж.  Случившееся  въ  пер- 
вый разъ.  Хиба  ее  первина?  Сим.  216.  Се 

йому  не  первина.  Ном.  )£  7898.  Ум.  Пер- 
винка. 

ПервИнчякя,  ків,  м.  мн.  Первое  от- 
діленіе  игры  въ  крейнахи.  Ив.  39. 

Первичка,  кн,  ас— Первачка. 

Первінчнк,  ка,  м.  Первый  рой.  Кладе 
бджолоньки  у  три  .ювоньки,  а  первгнчики 
у  чотире.  Гол.  II.    15.  См.    Первннчнкн. 

Первісний,  а,  е.  Первоначальный. 

Первістка,  кн,  ж.  Первенецъ  жен- 
скаго  пола.  Так  то  вже  кохає  та-меститъ 
Горпина  свою  первістку,  і  з  рук.  не  спускає. 

МБ.  I.  97.  У  моєї  корови  теличка  первіст- 
ка. 2)  Родившая  первый  разъ.  3)  Первый 

разъ  отелившаяся  корова.  Вх.  Пч.  I.  15. 
Вас.  197.  Ум.  Первісточка. 

Первісток,  тка,  м.  Первенецъ. 
Первісточка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  первістка. 

Пбрвітка,  кн,  ж.  1)  =  Первістка. 
2)  Первая  возлюбленная.  Була  і  в  мене 
дівки  первітка,  щиро  її  кохав,  та  не  до- 

велося подружиться;  тепер  вона  заміжжю. 

Лубен,  у. 
Пёрво,  иар.=Першв.  Нічою  йому  не 

страшно,  не  боязько,  не  болезно  стало;  а 
перво  з  великою  жалю  так  бум  й  обмірає. 
МВ.  І.  46. , 

Первовік,  ка  и  ку,  м.  Начало  въковъ. 
Гой,  чи  так  тепер,  як  було  здавна,  як  було 
здавна,  й  а  з  первовіка.  КоІЬ.  І.  96.  Так 
було  з  первовіку.  ЕЗ.  V.  100. 

Первонічний,  а,  е.  Отъ  начала  віковь 
сущій.  Первовічний,  як  Бої.  Гн.  II.  217. 

Первожйтелець,  льця,  м.  Первый  жи- 
тель. Ном.  №   8507. 

Первозданний,  а,  е.  Только  что  создан- 
ный. Ніби  із  за  диму  пливе  місяць  кругло- 

лиций,— і  мир  первозданний  одпочив  на  ло- 
ні ночі.  Шевч. 

Первозімкн.  ків,  м.  мн.  Начало  зимы. 
Волч.  у. 

Первозін'я,  и  я,  с.  Первый  санЕый 

путь. Перволіток,  тка,  м.  Человъкъ  въ 
юныхъ  .тЬтахъ.  Пані  наша  була  не  перво- 

літок, та  й  не  яка  й  стара.  МВ.  II.  31. 

Первопідстава,  ви,  ж.  Первое  осно- 
ваніе,  базисъ.  Левиц. 

Первопочйн,  ну,  м.  Первое  начало. 
Левиц. 

Перворідень,  дня,  м.  Первородный 
сынъ.  Побив  тоді  Господь  в  Єгипті  пер- 
воріднів.  К-  Псал.  181.  Народиться  у  смер- 

ти перворідень.  К.  1ов.  39. 
Перворідний,  а,  е.  Первородный. 

Перворядний,  а,  е.  Первостепенный. 
Перворядні  оперні  артистки.  Левиц.  Пов. 103. 

Первоспи,  пів,  м.  мн.  Первый  сонъ. 

Первотвір,  твбру,  м.  Оригиналъ,  под- 
линника Умач.  П.  245. 

Первотворний,  а,  е.  Оригинальный. 
Желех. 

Первохристиянський,  а,  е.  Первыхъ 
временъ  христіанства.  К.  XII.  11. 
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Первбцвіт,  ту,  м.  1)  Первый  цвіть 
растеній.  2)  Раст.  подсніжникь,   Ргітиіа. 

Перга,  гй,  ж.  Цветочная  пыль,  при- 
носимая пчелами  въ  улей.  Подольск,  г. 

Він  нам  губи  чистим  медом,  не  пергою 
маже.  Мкр.  Н.  32. 

Пергамен,  ну,  м.  Пергаменть.  Віко- 
вічні пергамени.  К.  (О.   1861.  II.  230). 

Пергач,  ча,  м.  Летучая  мышь.  Вх. 
Лем.  447. 

Пердіж,  жа,  м.    Испусканіе    вітровь. 
Пердіти,  джу\  дйш,  гл.  Испускать 

вітрьі. 
Пердун,  на,  м.  Испускающій  вітрьі. 

Ум.  Пердунёць,  пердунчикъ. 

Пердь,  меж.,  выраж.  испусканіе  віт- 
ровъ.  Чуб.  V.  1112. 

Перебалочок,  чка,  м.  Небольшая  ло- 
щинка. (Залюб.). 

Перебалакати,  каю,  еш,  гл.  Осилить 
въ  разговорі,  болтовні.  А  ну,  хто  кою 
перебалакає?  2)  Разсказать,  сказать  въ 

разговорі  (все).  Ще  ж  бо  не  все  перебала- 
кали —  посидьте  лишень. 

Перебанитн,  ню,  ниш,  гл.  Перемыть, 
вымыть  вновь. 

Перебануватя,  н^ю,  еш,  м.  Перевить, 

перенесть  что-либо  горестное.  Ой  я  тую 
зиму  борзо  не  перезимую,  ой  я  свою  милень- 

кою не  перебаную.  Гол. 

Перебаранчати,  чаю,  еш,  гл.  Мешать, 
препятствовать  Ном.  №  2545.  Коли  б  ви 
пак  сггдыи  нишком  та  не  перебаранчали 

(робити).  Левиц.  Пов.   172. 

Перебас,  са,  м.  Въ  выраж.:  Взяти  иі- 
шбк  на  перебаса.  Неполный  мъшокъ  (съ 
зерномъ,  напр.)  взять  на  плечо  такимъ 
образомъ,  чтобы  содержимое  осунулось  въ 
концы  мішка,  а  пустая  средина  лежала 
на  плечі.  Ьх.  Зн.  39. 

Перебатуватн,  тую,  еш,  гл.  Перері- 
зать. 

Перебачитн,  чу,  чнш,  гл.  1)  Переви- 
дать, видывать.  Прожи.ги  ви  на  світі  чи- 

мало,  перебачили  всього.  2)  Простить.  Угор. 
Перебгати,  гаю,  еш,  гл.  Перегнуть. 

Цей  пояс  на  двое  перебганий.  Золотонога.  у. 
Перебенда,  дн,  ж.  Шутка,  болтовня, 

балагурство.  Черчик  мае  реверенду  та  й  до 
мене  в  перебенду.  Гол.  III.  351. 

Перебендювати,  дюю,  еш,  гл.  1)  Ка- 
призничать, привередничать.  Не  перебен- 

дюй бо  так  довю,  Со.юпію!  Г.  Арт.  (О. 
1861.  III.  94).  2)  Болтать. 

Перебендюха,   хя,   ж.  Привередница. 

Перебендя,  ді,  м.  1)  Балагурь.  2)  Еа 
призникъ,  привередникъ. 

Перебенкетуватн,  т^ю,  еш,  м.  Окон- 
чить пировать. 

Перебердина,  ни,  ж.  Лучина,  добытая 
изъ  стараго  валежника.  Радом,  у. 

Перебвдикнуга,  ну\  неш,  гл.  Пере- 

кувыркнуться. Вх.  Лем.  447. 
Перебивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  переби- 
ти, б'ю,  еш,  ід.  1)  Перебивать,  перебить, 

перешибить.  Перебив...  шаблю.  Стор.  МПр. 
151.  2)  Только  сов.  в.  Перебить  всвхъ, 

убить,  все  побить.  Сам  хаджу,  сам.— Де 
діти  подівав?  Грім  перебив,  дощ  потопив. 
Чуб.  III.  104.  3)  Одолівать,  одоліть  въ 

битві,  въ  бою.  Ік  я  тебе  переб'ю,  то  я 
буду  старша.  Гн.  II.  221.  4)  Мішать,  по- 

мішать, перебивать,  перебить  (въ  ділі, 
разговорі).  Перебив  йому  брехати.  Хто 
мені  буде  ділечко  перебивать.  Мил.  212. 

Перебиватися,  ваюоя,  ешея,  сов.  в. 

перебитися,  б'юся,  ешея,  м.  1)  Переби- 
ваться, перебиться.  Палиця  перебилася. 

2)  Сражаться,  сразиться.  Ляж  тих  тур- 
ків да  й  не  боюся:  а  и  я  з  ними  в  полі 

переб'юся.  Чуб.  Ш.  275. 
Перебййніс,  носа,  м.  Съ  перебнтымъ 

носомъ. 
Перебити,  ся.  См.  Перебивати,  ся. 
Перебігати,  гаю,  еш,  гл.  О  собакахъ, 

волкахъ:  заковчить  періодь  течки.  Сука 

вже  перебігала. 
Перебігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  перебіг- 
ти, біжу,  жйш.  гл.  1)  Перебігать,  пере- 

біжать. Го.юдний  поле  перебіжить,  а  го- 
лий три-  Ном.  №  648.  Дівчата  з  відрами 

бігли...  перебігаючи  Дашковичеві  дорогу.  Ле- 
виц. Пов.  102.  Коли  це  перебіга  йому  до- 
рогу чорт.  Рудч.  Ск.  II.  21.  2)  Забігать, 

забіжать  впереді,  встрічать,  встрітить. 
Пішла  вона  у  церкву,  а  роботник  і  собі: 
перебіг  її  та  й  став  на  криласі.  Мнж.  92. 

А  на  тихому  Дунаю  нас  перебігають  сі- 
човики-запо^южці.  Шевч.  259.  3)  Пробі- 
гать, пробіжать.  Перебігли  чотирі  милі 

дороги.  Мет.  184. 
Перебігатися,  гаюся,  ешея,  гл.  Пере- 

утомиться отъ  біганья. 
Перебігатися,  гаюся,  ешея,  гл.  Бі- 

гать въ  перегонку. 

Перебігнутн,  ну,  неш,  і.і .^Перебіг- 
ти. Як  іде  хто  куди-годі,  а  перебігне  ю  за- 

яиь...  то  вже  му  сі  не  поведе.  ЕЗ.  V.    87. 
Перебігти.  См.  Перебігати. 

Перебідкатися,  каюся,  ешея,  гл.  Ііе- 
ребідствоиать. 
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Леребівць,  бійця,  м.  Боецъ  ьулачный. 

1  грища  здумав  завести  і  п'яний  зараз 
роскричався,  щоб  перебійців  привести.  Котл. 
Ен.  II.   14. 

Перебір,  ббру,  м.  1)  Переборъ,  изли- 
шек?». 2)  Осмотръ,  ревизія.  Та  скликали 

усіх  дівок  на  перебір.  Грин.  ПІ.  273.  У  при- 
йому славний  двір,  там  нам  буде  перебір. 

Чуб.  V.  997.  3)  Разборчивость,  капризъ, 
прихотничай  ье.  За  перебір  дасть  Бог  ви- 

трішки. Ном.  Дё  4619.  А  судив  мені  Бої, 
кою  я  не  знала,  а  за  той  перебір,  що  пе- 

ребрала. Чуб.  У.  491. 

Перебірати,  раю,  еш,  сов.  в.  перебри- 
та, беру\  реш,  гл.  1)  Перебирать,  пере- 

брать, сортировать,  отбирать,  отобрать  луч- 
шее- Перебірала  груші.  2)  Перебирать,  пе- 

ребрать всіхь,  все,  беря  каждое  одно  за 
другимъ.  3)  Преимущественно  несов.  в. 
Разбирать,  ділая  выборъ,  капризничать, 
прихотничать.  Я  не.  вередую,  не  перебіраю 
женихами.  Котл.  НП.  369.  А  судив  мені 
Бог,  кого  я  не  знала,  а  ва  той  перебір,  що 
перебірала.  Чуб.  У.  491.  Смерть  не  пере- 
бірае.  Ном.  4)  Перебирать,  перебрать  лиш- 

нее. Перебере  грошей  у  хазяїна,  більш  як 
заробив  візьме.  5)  Перебирать.  Ніжками 
дрібненько  перебірає.  Кв.  Стиха,  мов  у 
сопілочку  перебірає.  О.  1862.  ІУ.  87.  6)  Пе- 

ресчитывать, припоминать,  припомнить  все. 
Бо-зна  колишнії  случаї  в  душі  своїй  пере- 
біраю.  Шевч.  Що  ти  гріхи  мої  перебіраєш, 
переступу  дошукуєшся  грізно.  К.  Іов.  7)  Пе- 

ремінять, перемінить  одежу. 

Перебіратнся.  риюся,  вшся,  сов.  в. 
перебратися,  берися,  рёшся,  и.  1)  Пе- 

реселяться; переселиться,  перебираться, 
перебраться.  Иеікшно  тільки  (єзуїти)  пе- 

ребрались у  Крулевство.  Стор.  МІІр-  45. 
Ми  й  перебрались  до  неї  в  хату.  МВ.  (О- 
1862.  III.  73).  2)  Переходит,  перейти, 
переплыть,  переправиться.  Перебрались  во- 

ни через  глибоку  балку.  Стор.  МПр.  109. 
Як  то  ви  перебралися  (через  море).  Рудч. 
Ск.  І.  120.  3)  Переодіваться,  перео діться. 
Жяшють  спать,  а  він  перебрався  дівкою. 
Рудч.  Ск.  І.   197. 

Перебірка,  кн,  ж.  І)  Переборка,  сор- 
тировка. 2)  Переодеванье.  Свою  пітну 

одежу  скидають,  а  надівають  чисту — на 
цій  переборні  їх  застали.  Новомоск.  у. 
3)  Дощечка  или  палочка,  вставляемая  меж- 

ду, рядами  ткацкой  основы  для  Базділенія 
нхъ.  Вас.  167. 

Перебірливий,  а,  е.  Разборчивый,  ка- 

призный, прихотливый.  Такий  перебірливий: 
і  тою  не  їсть,  і  тою  не  їсть.    Пирят.  у. 

Перебірннк,  ка,  м.  Разборчивый,  при- 
хотливый человікь.  Ум.  Перебірничок,  пе- 

ребірнйченьхо.  Наш  паниченъко  перебірни- 
ченько  коники  перебірає:  котро  краше, — 
собі  бере,  котро  бридше,— служенькам  дав. 
АД.  I.  13. 

Перевірниця,  ці,  ж.  Разборчивая,  при- 
хотливая женщина. 

Перебірннченько,  ка,  перебірничок, 

'  чка,  .к.  Ум.  отъ  перебірннк. 
Перебірчастнн,  а,  е.  ?  Гільце  вили  ой 

гільчасте,  перебірчасте.  Рк.  Макс.  Постае- 
те її  на  столі,  на  гільчастий,  на  пере- 

борчастій  скатерті.  Чуб.  ІУ.   101. 
Перебірчнк,  ка,  -ч— Перебірннк.  Як 

місяць  перебірчик  перебірає  всіма  зірками, 
після  полюбить  одну  зірочку,  так  і  па- 

рубок. 

Перебовкож,  нар.  Перезванивая,  пере- 
звономъ.  Кобзо!...  дзвониш  перебовком  сти- 

ха, мов  мертвих  хорониш.  К.  Дз.  210. 
Переббвтати,  таю,  еш,    м.  Взболтать. 
Перебовтатися ,  таюся ,  вшся ,  м. 

1)  Взболтаться,  разболтаться.  2)  Перейти 
въ  бродъ  ріку.  Так  сяк  перебовтався  на 

другий  беріг. 
Переббїна,  нн,  ж.  Поперечная  пере- 

кладина креста.  Воробиі  прилітали  до 
хреапа,  сідали  на  поперечній  перебоїні.  Гн. 
І.  117.  См.  Перехрестя. 

Переболіти,  лю,  лиш,  гл.  1)  Перебо,- 
літь,  перестать  боліть.  Болит  та  й  пе- 

реболит. Фр.  Пр.  103.  2)  Изболіться, 
изстрадатьея.  Моя  душа  переболіла,  моє 

серпе  ехне.  МВ.  II.  41. 

Переборень,  рця,  м.  —  Перебірннк. 
Ген  я  молодець,  переборень.  Чуб.  III.  86. 

Переборбти,  рго,  реш,  и.  Побороть, 
побіднть.  7м  ми  переборем,  чи  єна  тру- 
тит  у  могилу, — наша  слава  буде-  Федьк. 

Переборщити.  См.  Переборщувати. 

Переббрщувати,  щую,  еш,  сов.  в.  пе- 
реборщити, щу\  щйш,  м.  Ділать,  еді- 

лать  излишнее,  сверхъ  мірн,  пересаливать, 
пересолить,  преувеличить.  Ном.  Де  7691, 
7693.  Любощів  давано,  да  не  вміючи  пере- 

борщили. Перебоятися,  боюся,  Ішся,  и.  1)  Долго 
пробыть  въ  страхі.  2)  Перестать  бояться. 

Перебрати,  ся.  См.  Перебірати,  ся. 
Перебрести.  См.  Переброджувати. 

Перебрех,  ху,  м.  Перевираніе,  извра- 
щеніе  фактовь.    Коли  б  єси    над   тим  пе- 
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ребрехом    знялась,    котрим    письменство   в 
нас  гцо-року    баїатиться.   К.  Дз.  90. 

Перебрбджуватн,  джую,  вш,  сов.  в. 
перебрести,  бреду\  деш  и  перебродити, 
дяг^,  днш,  гл.  Переходить,  перейти  вь 
бродъ.  Перебрела  дві  річеньки  й  половину 
ставу.  Чуб.  ЦІ.  128.  Дунаю  не  перебити, 
не  перебродити.  Чуб.  V.  537. 

I.  Перебувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  пере 

бути,  буду,  деш,  іл.  1)  Пробивать,  про- 
быть- Днів  два  або  й  три  перебудемо.  МВ. 

І.  62.  Перебудь  там,  поки  сповіщу  тебе. 
Єв.  Мт.  II.  13.  2)  Обходиться,  обойтись, 

прожить  безъ  чего.  Не  родив  мак,  перебу- 
дем так.  3)  Переживать,  пережить.  Як 

настане  ніч,  поки  її  перебудеш,  то  дуже 
довгою  вона  тобі  стане.  Драг.  63.  Наші 
злидні  ваше  багатство  перебудуть.  Нои. 

№  1611.  Що  буде,  те  й  буде, — ми  все  пе- 
ребудемо. МВ.  (О.  1862.  III.  58).  Л  я  тую 

чорну  хмару  рукавцем  розмаю,  перебула 
поговір,  перебуду  неславу.  Чуб.  V.  144. 
4)  Только  сов.  в.  Перебывать.  За  бень 

скільки  вас  перебуде.  Здається,  не  було  ха- 
ти в  селі,  де  б  я  не  перебула  наймичкою. 

Ті  Барв.  365. 

II.  Перебувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  пере- 
бути, буЬ,  вш,  іл.  Перемінять,  перемі- 
нить на  комъ  обувь,  переобувать,  пере- 
обуть. Треба  перебути  чобіт,  а  то  муляе. 

I.  Перебуватися,  ваюся,  вшея,  сов.  в. 

перебитися,  будуся,  дешея,  гл.  Обхо- 
диться, обойтись.  Може  тобі  борошна? — 

Та  я  и  своїм  перебудусъ.  Викрутнями  пе- 
ребуваеться.  Ном.  817. 

П.  Перебуватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в. 

перебитися,  буюся,  ешея,  гл.  Перемі- 
нять, перемінить  на  себі  обувь,  переобу- 

ваться, переобуться.  Ном.  №  5472. 

Леребудбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  пе- 
ребудувати, дуЪ,  вш,  гл.  Перестраивать, 

перестроить. 

Перебунтуватиоя,  туюся,  ешея,  гл. 
Прекратить  бунтъ. 

Перебурхатн,  хаю,  вш,  гл.  Перебу- 
шевать.  Стиши.юсъ  море,  перебурхало. 

Перебурчати,  чу,  чнш,  гл.  Перестать 
ворчать. 

Перебута,  ся.  См.  Перебувати,  оя. 
Переб^тнии,  а,  е.  Преходящій. 
Перевабити.  См.  Переваблюватн. 

Лереваблювати,  люю,  вш  и  переваб- 
лятн,  ляю,  вш,  сов.  в.  перевабити,  блю, 
биш,  гл.  Переманивать,  переманить. 

Перевага,  ги,  ж.  1)  Перевісь;  пре- 
имущество.   Не  дай  же    їм   нг   суді  пере- 

ваги. К.  1ов.  37.  2)  Гуляти  в  переваги.  Родъ 
иірьі:  діти  кладуть  на  бревно  доску  и, 
ставь  на  концахь,  качаются.  Канев.  у. 
3)  На  перевазі  стати.  Воспротивиться,  мі- 

ряться силами.  Чорта  з  два  стануть  з 

писарем  на  перевазі, — він  і  писнуть  не 
дасть,  заСв  баки. 

Переваги  -  ваги,  нар.  Переваливаясь. 
А  за  ними  кобзарь  волох  переваги  -  ваги 
шкандибає  'на  конику,  козакам  співає. 
Шевч.   170. 

Переважати,  жаю,  вш,  сов.  в.  пере- 
важити, жу,  жнш,  гл.  1)  Взвішивать, 

взвісить.  Узяла  той  мед,  переважила.  Грин. 
НІ.  22.  2)  Неревішивать,  перевісить.  Було 

на  терезах  три  пуди,  кинув  мішок, — так 
і  переважив.  3)  Перевішивать,  перевісить, 

превосходить,  превзойти,  одоліть.  Ой  будь- 
те здорові,  в  кою  чорнії  брови,  а  я  свої  в 

сажу  вмажу,  таки  ваші  переважу  Нп. 

Правда  кривду  переважить.  Ном.  Не  пе- 
реважить його  ворог.  К.  Псал.  206. 

Переважитися,  жаюоя,  вшея,  сов.  в. 

переважитися,  жуся,  жишся,  гл.  Пере- 
вішвватьсл,  перевіситься. 

Переважити,  оя.  См.  Переважати,  оя. 
Переважувати,  ся,  жую,  ся,  вш  ся, 

м.=Переважати,  ся. 

Перевалити,  ся.  См.  Перевалюва- 
ти, оя. 
Перевалля,  ля,  с.  Обрывистый  оврагъ. 

Ускочив  у  шелюги,  а  там  перевалля  ве- 
лике, -  не  можна  було  бігти  конем,  щоб 

догнати  його.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 

ілювати,  люю,  вш,  сов.  в.  пе- 
ревалити, лю,  лиш,  гл.  1)  Переваливать- 

ся, перевалиться.  2)  Переталкивать,  пере- 
толочь слишкомь  сукно  на  сукновальні. 

Харьк. 
Перевалюватися,  лююся,  вшея,  сов.  в. 

перевалитися,  дюея,  лншся,  гл.  Перева- 
ливаться, перевалиться.  Левиц.  Пов.  25. 

Переварити,  ся.  См.  Переварювати,  оя. 

Переваруха,  хи,  ж.  Торговка,  прода- 
ющая еьістное?  Переварухи,  бодай  їм  за- 

ціпило, так  і  гукають:  та  кричить:  сва- 
ту, ходи  до  мене  шрячих  хляків,  а  друю: 

хто  почне  у  мене  книша  гарячою.  О. 
1862.  І.  42. 

Переварювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  пе- 
реварити, рю,  риш,  м.  Переваривать,  пе- 

реварить. 
Переварюватися,  рююся,  вшея,  сов.  в. 

переваритися,  рюоя,  ришоя,  м.  Перева- 
риваться, перевариться. 
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Перевдяг,  гу,  м.  Переодеванье,  также 
одежда,  въ  которую  кто-либо  переоделся. 
В  чернечому  перевдязі  козак.  К.  ЦН-  302. 
До  Київа  ти  крадькома  перевдяюм  серед 
ночі  мандруєш.  К.  ПС-  47. 

Перевезти,  ся.  Сн.  Перевовитн,  ся. 
Перевернути,  ся.  См.  Перевертатя,  ся. 
Переверт,  ту,  м.  1)  Перевороті.. 

2)  Піти  в  переверти.  Начать  кувыркаться. 
Сміх  не  решти,  піш.ха  баба  в  переверти. 
Ном.  .V  12678.  3)  На  переверт  пішло  діяв. 
Пошло  наоборотъ.  Рк.  Левиц. 

Перевертаний,  ка.  -*•  Лепешка  нзъ 
картофеля,  кукурузной  муки  и  овечьяго 
сыру.  Вх.  Зн.  47. 

Перевертання,  ня,  с  1)  Переворачи- 
ваніе.  2)  Опрокиднваніе.  3)  Превращение. 
4)  Превращеніе  (имен,  чиселъ).  К.  Гр.  117. 

Перевертати,  таю,  еш,  сов.  в.  пере- 
вернути. ну\  неш,  гл.  1)  Переворачивать, 

переворотить,  перевернуть.  Той  чмелик  пе- 
ревернув крильця,  скинув  їх,  вони  попада.\и, 

а  він  полетів.  Рудч.  Ск.  I.  119.  2)  Пере- 
ворачивать, перевернуть ,  опрокидывать, 

опрокинуть.  Рибку  ловив — човен  перевернув, 
шевчиха  зосталася,  іиевчик  утонув.  Чуб. 
V.  820.  3)  Превращать,  превратить.  Ціле 
весілля  перевернено  ніби  у  вовкулаки.  КС. 

1883.  XII.  700.  4)  Превращать,  превра- 
тить (именов.  числа).  К.  Гр.   117. 

Перевертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

перевернутися,  н^ся,  нешся,  гл.  1)  Пе- 
реворачиваться, перевернуться.  Перевер- 

тався і  нудився,  не  іду  окав  шлови  звеппи. 
Котл.  Ен.  II.  13.  2)  Переворачиваться, 

перевернуться,  опрокидываться,  опроки- 
нуться- Як  ударю  по  казн  ну,  то  він  і  пе- 

ревернеться. Стор.  МІІр.  47.  3)  Проходить, 
пройти,  перебывать.  Чимало  літ  перевер- 

ну.юеь.  води  чимало  утекло.  Шевч.  106. 
А  паничів  що  пш  в  нас  перевернулось!  МВ. 

(О.  1862.  III.  40).  4)  Превращаться,  пре- 
вратиться. Його  (вовкулаку)  мимы  б  зу- 

стріти та  Грицем  назвати,  дак  і  пере- 
вернеться людиною.  Г.  Барв.  454.  Перевер- 

нулись тепер  уже  кат  знає  нащо  запо- 
рожці. К.  ЧР.  89. 

Перевертань,  тня,  м.  1)  Отступникъ, 
ренегагь.  Тим  часом  католицькі  пани  з 

нашими  перевертнями  усиловувались  унію 
на  Вкраїні  прищепити.  К.  ЧР.  10.  2)  Вы- 

родок!.. (Вівці)  переверпхні  продаються  або 
вирізуються  на  лій.  О-   1862.   V.  Кух.  35. 

Перевертом,  нар.  Кувыркомъ,  вверхъ 
дномъ.  Як  прийде  мій  додому,  так  усе  й 

пі'іе  перенерпюм  по  хаті.    Екатериносл.  у. 

І  в  них  перевертом  усе  перевернулося  Г. 

Барв.  176. Перевершити.  См.  Перевершувати. 

Перевершувати,  тую,  еш,  сов.  в.  пе- 
ревершити, шу\  шил,  м.  1)  Д-влать,  сде- 

лать чрезмерно  вьісокій  верхъ  на  стогЄ. 
2)  Перекладывать,  переложить  наново  верхъ 
на  стогЄ. 

Перевесло,  яа,  с.  Свясло  для  снопа, 
вообще  витень  соломы,  которымъ  что-либо 
связывается.  Чуб.  УП.  393.  О.  1861.  XI. 
Св.  66.  Шляхтич  з  перевареної  сирватки, 
шабелька  на  личку,  перевеслом  підперезаний. 
Ном.  .V  858. 

Перевесник,  на,  м.  1)  *Сверстникь, 
ровесник..  Рк.  Левиц.  Він  мій  перевесник. 
(Залюб.).  2)=Гїврелесник.  А  хиба  ж  ви  не 

знаєте,  до  кою  й  тепер  у  нас  на  селі  пе- 
ревесник літає?  Рк.  Левиц. 

Перевесниця,  ці,  ж.  Сверстница,  ро- 
весница. Обидві  вони  буги  перевесниці.  Ле- 

виц. Пов.   116. 

Перевести,  ся.  См.  Переводити,  ся. 

Перевивати,  ваю.  еш,  сов.  в.  переви- 
ти, в'ю,  ёш,  м.  1)  Перевивати,  перевить. 

Вінок  плете  з  червоною  та  з  білою  маку, 
зеленим  барвінком  перевиває.  МВ.  І.  142. 
Червоною  стьожечкою  коса  перевита.  Рудч. 
Чп.  186.  2)  Переделывать,  передЬлать 
свитое  или  перевитое.  Чи  хороше  віллечко 

ми  тобі  ізвили?  як  не  хороше, — ми  перев'єм, 

ми  тобі  кращеє  ізов'єм.  МУЕ.  III.   102. 
Перевнжшати,  шаю.  еш,  и.  Превы- 

сить; превзойти.  Посіпака  економ  то  пана 
перечижшав,  бо  народ  катував.  Гн.  П.  144. 

Перевивати,  каю,  еш,  сов.  в.  пере- 
внвти,  вну,  неш,  м.  Привыкать,  привык- 

нуть. Воно  в  мене  перевикло  на  руках  та 

на  руках. 
Перевисати,  саю,  еш,  сов.  в.  пере- 

виснути, ну,  неш,  гл.  Перевешиваться, 

перевеситься. 
Перевнсатися,  саюся,  вшея,  сов.  в. 

перевиси  у  тися,  нуся,  нешся,  ід.=Пере- 
вясвти,  перевиснути.  Перевислось  намис- 

то назао. 

Перевити.  См.  Перевивати. 
Пере  ви  ця,  ці,  ж.  1)  Удочка.  Вх.  Зн. 

47.  2)  Въ  тдочігб:  часть  лесы  около  крюч- 
ка изъ  сЄраго  несплетеннаго  волоса.  ІПтх. 

І.  226. 

Перевід,  вбду,  м.  1)=Перехід  1.  Не- 
ма льоду,  нема  льоду,  нема  переводу,  хто 

мене  вірно  любить,  бреде  через  воду.  Чуб. 
V.  84.  Беру  воду  з  переводу.  Гол.  І.  176. 
2)  Непроизводительная  трата,  порча.  3)  Пре- 
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кращеніе.  Козацькому  роду  нема  переводу. 
Ном.  №  771. 

Перевідати,  ся.  См.  Перевідувати,  ся. 
Перевідник,  ка,  м.  1)  Расточитель. 

Адес — пес,  Пересип — злодій,  Куяльник — пере- 
відник. Ном.  №  748.  2)  Человікь  смешан- 

ной породы,  помісь.- Шух.  І.  55. 
Перевідувати,  дую.  еш,  сов.  в.  пере- 

відати, даю,  еш,  гл.  1)  Навіщать,  наві- 
стить. Вона  в  мене  й  не  снідала,  тільки  ж 

мене  й  перевідала.  Чуб.  V.  553.  2)  Узна- 
вать, узнать.  Шух.  І.  235.  Іди,  Юрию,  пе- 

ревідай, запитай  си,  чого  вони  (корови) 
так  ричут.  ЕЗ.  V.  62. 

Перевідуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
перевідатися,  даюся,  ешся,  іл.=Переві- 
дувати,  перевідати. 

Перевів,  вбау,  м.  1)  Иеревозъ,  пере- 
возка. За  морем  вовк  три  гроші  та  руб 

перевозу.  Ном-  Лі  10574.  2)  Переправа. 
КС.  1883.  IV.  737.  Ой  пішли  чумаки  в 
дорогу,  дійшли  вони  до  перевозу.  Чуб.  V. 
1039.  —  держати.  Перевозить  черезъ  ріку. 
Дівка  Ориночка  перевіз  держала.  Мет.  333. 
3)  Родъ  игры:  бросаніе  камешковъ  такъ, 
чтобы  они  скакали  рикошетомъ  по  воді. 
Сем.  26.  , 

Перевізник,  ка,  м.  Перевозчикг;  па- 
ромифкъ  Ум.  Перевізничок.  Перевізнички 
мої!  Перевезіть  до  роду.  Чуб.  V.  558. 

I.  Перевій,  вію,  м.  Сугробъ,  наметен- 
ный поперекъ  дороги.  НВолын.  у. 

II.  Перевій,  вбю,  .«.  Распаренныя 
дренесныя  вітви,  употребляемый  для  свя- 
зьіванія  дерева.  Радбм.  у. 

Перевіяний,  ка,  .«.  Связка  изъ  соло- 

мы или  прутьевъ  въ  вір'ї.  Житомир,  у. 
Перевінчати,  чаю,  еш,  і.і.  Обвінчать. 
Перевінчатися,  чаюся,  ешся,  гл.  Об- 

вінчаться. 
Перевікувати,  к^ю,  еш,  гл.  Прожить 

жизнь. 
Перевірити,  ся.  См.  Перевірювати,  ся 
Перевірка,  ки,  ж.  Провірка.  Була 

(в  казармі)  вночі  перевірка.  Мир.  ХРВ. 
146. 

Перевірювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  пере- 
вірити, рю,  риш,  г.і.  Провірят\  прові- 

рить. 
Перевірюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

перевіритися,  рюся,  ряшся,  г.1.  Убіж- 
даться,  убідиться  по  опыту.  Я  вже...  сам 
перевіривсь,  що  як  сняться  мідні  гроші,  або 
що  яйце  їси...  то  будуть  бити.  Св.  Л.  162. 

Перевішатн.  См.  Перевішувати. 

Перевішувати,  шую,  еш,  сов.  в.    пе- 

ревішатн, шаю,  еш,  гл.  1)  Перевішявать, 
перевісить,   повісить    на    другое    місто. 
2)  Только  сов.  в.  Перевішать.  Сотник 
вас  усіх  перевішае.  Шевч. 

Перевіяти,  вію,  еш,  гл.  Перевіять. 

Грин.  І.  167. 
Переводжатк,  джаю,  еш,  гл. — ного. 

Дурачить,  обманывать  кого.    Вх.  Уг.  258. 
I.  Переводити,  джу,  днш,  сов.  в.  пе- 

ревести, веду\  дбш,  гл.  1)  Переводить, 
перевести.  Перевела  Явдоха  свій  цех  через 
дорогу.  Кв.  2)  Переплетать,  переплести, 
перевить.  (Коса)  чорним  шовком  заплетена 
та  золотом  переведена.  КС.  1883.  II.  388. 
3)  Изводить,  извести,  уничтожать,  уничто- 

жить. Як  же  його  перевести  з  світу,  щоб 
не  було  на  світі.  Рудч.  Ск.  I.  92.  Чужі 
діти  своїм  батькам  у  поміч  стають,  а 
ти  тільки  дурно  у  нас  хліб  переводиш. 
Рудч.  Ск.  II.  107.  3)  Портить,  перепор- 

тить, испортить.  Пани  переведуть,  що  й 
собака  не  їстиме.  Ном.  №  1223. 

II.  Переводити,  джу\  диш,  гл.  При- 
вести всіхт>,  каждаго  по  очереди.  Водили 

вже  їх  там,  водили, — переводили  зо  всег 
окружности:  не  доберуть.  Рудч.  Ск.  І.  81. 

Переводитися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 
перевестися,  д^ся,  дешся,  гл.  1)  Пере- 

водиться, перевестися.  2) — на.  Бідніть, 
обідніть,  разориться  Перевівсь  ні  на  се, 
ні  на  те.  Ном.  №  1848.  3) — на.  Вырож- 

даться, выродиться.  З  панів  переведуться 
на  шолудивих    кошенят.    Стор.  МПр.    46. 
4)  Вымирать,  вымереть,  пресічься,  угас- 

нуть; исчезать,  исчезнуть.  Бодай  його  код- 
.ю  з  накоренком  перевелось.  Ном.  №  3788. 
Сь  отриц.:  не  переводитись.  Постоянно 
быть,  находиться.  Старости  не  перево- 

дяться в  Олесиній  хаті.  5)  Изміняться, 
изміниться,  переміниться.  З  ранку  годи- 

на, а  на  вечір  мабуть  на  дощ  переведеть- 
ся. Харьк.  г. 
Перевбдка,  ки,  ж.=Переводня.  Ця 

пшенгіця  переводка.  Славяносерб.  у. 

Переводил,  ні,  ж.  Измельчавшая,  вы- 
родившаяся порода. 

Перевоза,  ви,  ж.  Переправа.  См.  Пе- 
ревіз 2.  Ум.  Перевозонька.  Ой  чи  ти,  бур- 
лаче, рибу  ловиш,  чи  ти,  бурлаче,  перево- 

зиш?— Гірка  моя  перевозонька.  Грин.  III. 569. 

Перевозець,  зця,  м:  =  Перевізник. 
Ой  ви,  хлопці-перевозці,  перевезіть  мене  на 
той  бік  Дунаю.  КС.  1883.  IV.  735. 

Перевозити,    жу,    зиш,    сов.  в.    пере- 
везти, ву,  аеш,  гл.    1)  Перевозить,   пере- 
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везть.  Виглядає,  чи  не  їде  з  боярами  в  юс- 
ти,— перевезти  із  келії  в  хату  на  помості. 
Шевч.  194.  2)  Переправлять,  переправить 
черезь  ріку.  Чи  ти,  Іване,  рибу  ловиш, 
чи  ти  людей  перевозиш?  Чуб.  V.  785.  — 
бабу.  См.  Баба.  КС  1887.  VI.  480. 

ПереВОЗИТИСЯ,     ЖуСЯ,    8ЯШСЯ,     сов.   в. 
перевезтися,  8^ся.  зешся,  іл.  1)  Перево- 
зиться,  перевезтись.  Нехай  би  сестра  Яри- 

на з  меншим  сином  перевезлася  в  ту  хату 
та  й  господарювала.  (О.  1862.  VI.  21). 
Старі  перевезлися  до  сина,  а  свою  хату 
продали.  2)  Переправляться,  переправиться. 
Найшов  те  море,  дума,  як  йому  перевез- 
мкя.  Мнж.  32. 

Переволікати,  каю,  вві,  сов.  в.  пере- 
волокти, лочу.  чеш,  гл.  Перетягивать, 

перетянуть,  перетаскивать,  перетащить. 
Переволікатися,  каюся,  ешся.  сов.  в. 

переволоктися,  ч^ся,  чешся,  гл.  Перетас- 
киваться, перетащиться.  Хоч  ся  переволоче, 

та  не  упече.  Ном.  №  4223. 
Переволока,  ки,  ж.?  Ходили  уроки 

коло  переволоки.  Мил.  33. 

Переволокти,  ся.  Си.  Переволіка- 
ти, ся. 

I.  Переволочити,  чу\  чеш,  м.=Пере- 
воловти. 

II.  Переволочити.  См.  Переволочу- 
вати. 

Переволочитися,  ч^ся.  чешся,  ІЛ.= 
Переволоктися 

Переволочувати,  чую,  еш,  сов  в.  пе- 
револочити, чу,  чиш,  гл.  Бороновать  во 

второй  разъ,  перебороновать.  Як  жито 
зійде,  вони  тоді  йою  переволочуть...  А  «си- 

то од  цъою  вже  не  буде  таке.  Грин.  І.  &9. 

Перевчати,  чаю,  вш,  сов.  в.  перевчи- 
ти, чу\  чнш,  гл.  1)  Выучивать,  выучить, 

переучить  многвхъ.  Самому  всіх  не  пере- 
вчить. Гліб.  2)  Переучивать,  переучить  вы- 

ученное наново.  3)  Переучивать,  переучить 
чрезъ  міру. 

Перевчатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 

перевчитися,  чу"ся,  чйшея,  г.і  Переучи- ваться, переучиться  сверхъ  мірьі. 

Перев'язати.  Си.  Перев'язувати. 
Перев  язкуватий,  а,  є.  Сь  перехва- 

томъ  по  среди  ні  (о  посуді). 

Перев'язувати,  вую,  вш.  сов.  в.  пере- 
в'язати, жу\  жеш,  гл.  1)  Перевязывать, 

перевязать.  Перевязала  дружка  рушником 
через  плече.  Харька  2)  Перевязывать,  пере- 

вязать наново.  Твої  снопи  треба  перев'язу- 
вати, бо  який  не  візьму,  то  й  розсип.іеть- 

ся.  Богод.  у- 

Пере  гавкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Прекра- 
тить лай.  2)  Превзойти  лаемъ. 

Перегадати,  даю,  еш,  гл.  Передумать, 
Всі  думки  вже  передумала,  всі  гадки  пере- 
гадала. 

Перегайнуватн,  ную,  еш,  іл.  Попусту 

протратить. 
Переганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  пере- 

гнати, жену,  неш,  гл.  1)  Перегонять,  пе- 
регнать на  другое  місто.  Ой  позволь,  па- 

не, землю  міряти,  землю  міряти,  мости 
мостити,  воронее  стадо»  да  й  переганяти. 
Чуб.  III.  295.  2)  Перегонять,  перегнать 
(водку).  3)  Надрывать,  надорвать  коня 
быстрой  іздой.  4)  Наново  перепахивать, 
перепахать  поле.  5)  Переганяти  думки.  Уси- 

ленно думать.  Харьк.  г.  6)  —  на  решето. 
Очищать,  очистить  решетомъ. 

Перегартувати,  т^ю,  еш,  іл.  Закалить 
наново.  2)  Перекалить. 

Перегарчати,  чу\  чйщ,  и.  Прекратить 
ворчанье  (о  собакі). 

Перегатити.  См.  Перегачувати, 

Перегачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пере- 
гатити, чу\  тнш,  гл.  1)  Ділать,  еділать 

запруду.  2)  Запруживать,  запрудить  на- 
ново. 

Перегони,  ні,  ж.  Ряженая  дівушка, 
пугающая,  ради  шутки,  подругь:  взявь  вь 
руки  клубокъ  валу,  вытягиваетъ  ихъ  вверхъ; 
клубокъ  играетъ  роль  лица,  которое  повя- 
зываютъ  платкомъ,  на  руки  и  плечи  на- 
тягиваетъ  рядно.  Лохв.  у. 

Перегинати,  наю,  вш,  сов.  в.  пере- 
гнати, ну\  неш,  «д.  Перегибать,  переги- 

нать, перегнуть 
Перегинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

перегнатися,  н^ся,  нешея,  ід.  Переги- 
баться,  перегинаться,    перегнуться. 

Перегільчастии,  а,  е.  Вітвистьій?  Гіль- 
це вили...  перегільчасте,  перебірчасте.  Рк. 

Макс. 

Перегін,  гону,  м.  1)  Перегонъ.  Погна- 
ли некрут  з  рідною  краю  аж  у  Московщи- 

ну... Довгий  перегін.  Мир.  ХРВ.  139.  2)  Па- 
рина,  наново  вспаханная.  3)  Перегину  дати. 
Поколотить  хорошенько.  Рутулъцям  пере- 

гону дати.  Котл.  Ен.  V.  56.  4)  Перегони. 
Дымовые  ходы  въ  печкі. 

Перегінка,  ки,  ж.  Часть  овчины?ЗЮЗО. 

П.  547. 
Перегінний,  а,  е.  Перегонный.  Марвев. 

169.  До  чорта  всякою  добра:  перегінних 
горілок,  смачних  наливок.  Стор.   II.  224. 

Перегіркнути,  ну,  неш,  гл.  Прогор- 
кнуть. 
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Перегірчити,  чу\  чйт,  м.  Сделать 
слишкомъ  горькимъ. 

Перегледітя.  См.  Переглядати. 

Переглежувати,  жую,  еш,  и.=Пере- 
глядати. 

Перегляд,  ду,  м.  1)  Пересмотрь. 
2)  Просмотръ. 

Переглядати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 
гледітя и  перегляді»,  джу,  диш,  м. 

1)  Пересматривать,  пересмотреть.  Почав 
переглядати  порозюртувані  на  столах  книж- 

ки. Левид.  Пов.  89.  2)  Перещупывать, 
перещупать,  ощупать  веЬхъ.  Всі  сплять 

долі;  упиряка  заходився, — чисто  всіх  за  го- 
лови переглядів.  Грин.  П.  97.  3)  Просмат- 

ривать, просмотреть-  Або  зовсім  не  чита- 
ла книжки,  або  тільки  переглядала.  Ле- 

внп.  Пов.  268. 
Переглядатися,  даюся,  вшоя,  сов.  в. 

переглянутися,  а  уся,  нешоя,  гл.  Пере- 
глядываться, переглянуться.  То  здихне,  то 

з  нею  переглянеться.  Кв. 

Переглянути,  ну,  неш,  м.  1)=Перв- 
гдядітя.  2)  Заглянуть,  глянуть  поверхъ 
какого  либо  препятствія.  Дивиться...  мов 
би  переглянув  через  гору.  Мир.  ХРВ.  7. 

Переглянутися.  См.   Переглядатися. 
Перегнати.  См.  Переганяти. 
Перегнивати,  ваю,  еш.  сов.  в.  пере- 

гнити и  перегнйстя,  гнию,  ёш,  гл.  Пе- 
регнивать, перегнить.  Гниє,  гниє,  та  й  не 

перегниє.  Ном.  Л-  232,  стр.  297. 
Перегийдий,  а,  є.  Перешившій. 
Перегніватися,  маюся,  ешся,  гл.  Пе- 

ресердиться. 
Перегній,  гнбю,  м.  Поле,  удобренное 

павозомъ.  На  перегною  —  згноєній  землі  і 
роблять  сіно  два  рази  до  року.  Шух.  І.  170. 

Перегнітйти,  гнічу,  *иш.  гл. — себе. 
Подавить,  обуздать.  Оліхвер  вилаяв  мене 
ні  за  віщо,  гце  й  ударив, — я  себе  перегні- 
тив:  обійшов  та  й  край.  Волч.  у. 

Перегнати,  ся,  См.  Перегинати,   ся. 
Переговорити.  См.  Переговоряти. 
Переговорити,  ряю,  еш,  сов.  в.  пере- 

говорити, рю,  риш,  гл.  1)  Повторять,  -по- 
вторить сказанное.  Та  моє  ділечко  переро- 

бляють, та  моє  словечко  переговоряють. 
Мил.  202.  2)  Осиливать,  осилить  въ  раз- 

говори. Не  говоріть,  що  він — „о/сива  пре- 
мудрість, хиба  сам  Бог  його  переговорить*. К-  Іов.  70.  Тебе,  дівчино,  як  я  бачу,  і  за 

рік  не  переговориш  і  за  два  не  переслухаєш. 
МВ.  І.  39.  2)  Только  сов.  в.  Проговорить. 
сказать.  Чуб.  II.  47.  Він  отто  переговорив 
та  й    край, — більш  нічого   й  не   промовив. 

Верхнедивпр.  у.  Як  переговоримо  свої  речі, 
дах  і  ти  скажи  що.  Г.  Барв.  328. 

Переговорюватися,  рююся,  ешся,  гл. 
Переговариваться.  Чую — з  батьком  перего- 

ворюються, що  прийшли  до  вашої  милости 
од  пана  Ігнапт.  МВ.  І.  90. 

Перегодити,  джу,  диш,  гл.  Перегодить, 
погодить. 

Перегодом,  нар.  Спустя  некоторое  вре- 
мя. Я  прийшла  туди,  перегодом  увійшов  і 

гончарь.  Павлогр.  у.  На  вгороді  редька,  не- 
ма мою  Федька!  Ось  перегодом  біжить  ого- 

родом. Мил.  101. 
Перегодй,  кар.=Перегодом. 
Переголити.  См-  Переголюватя. 
Переголоснтн,  шу\  сиш,  гл.  Перестать 

плакать  (громко). 

Перегодовувати,  о^ю,  еш,  гл.  Нано- 
во вотировать. 

Переголювати,  люю,  еш,  еов.  в.  пере- 
голити, лю,  лиш,  гл.  Перебривать  пере- 

брить. В  кайдани  добрі  закували,  переюлили 
про  запас.  Шевч.  2)  Наново  брить,  побрить. 

Перегонити,  ню,  нищ,  гл.  Переганяти. 
Перегоріти.  См.  Перегоряти. 
Перегорнути,  оя.  См-  Перегортати,  он. 
Перегороджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

перегородити,  джу,  диш,  гл.  1)  Перего- 
раживать, перегородить.  Не  ходи,  не  ходи, 

куди  я  ходжу,  я  тобі  стежечку  перегороджу. 
Ня.  2)  Переделывать,  переделать  ого- 

рожу. Перегородка,  ви,  ж.  Перегородка,  от- 
діленіе.  Дав  мені  тесть...  торбу  з  сьома 

переюродками.  Ном.  №  14321. 
Перегорожа,  жі,  ж.  Изгородь,  переде- 

ляющая дворъ  огородъ  и  т.  п.  на  части. 

Перегорожувати,  жую,  еш,  м.=Пе- 
регороджуватн.  Переюрожували  степові 
дороги  своїми  заставами.  К.  ЧР.  12. 

Перегорев,  рва,  м.  Пригоровъ.  Синів 
ліс  по  горах  та  перегірках.  Св.  Л.  303. 

Перегортати,  таю,  еш,  сов.  в.  пере- 
горнути, ну,  неш,  ід.  1)  Переворачивать, 

перевернуть  на  другую  сторону.  2)  Пере- 
листывать, перелистать.  Левиц.  Пов.  225, 

267.  Перегорнув  усю  книгу, — не  знайшов. 
3)  МЄпшть,  помешать  въ  печи.  Перегор- 

нув у  печі  вогонь.  Ком.  П.  50. 
Перегортатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

перегорнутися,  нуся,  нешоя,  гл.  1)  Пе- 
реворачиваться, перевернуться  на  другую 

сторону.  2)  Переворачиваться,  переворо- 
титься (о  листкахъ  книги). 

Перегбртуватн,  тую,  еш,  1л.=Пере- 
гортятн.   Дід  переюртуе  гроші.   Рудч.  Св. 
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Перегорювати,  рюю,  еш,  гл.  Перего- 
ревать, претерпіть  горе.  Башто  на  Україні 

перегорювали  люде. 
Перегоряти,  рию,  еш,  сов.  в.  перего- 

ріти, рю,  рйш,  гл.  Перегорать,  перегоріть. 
Прикілок   переюрить    надвоє.    Грин.  І.  70. 

Перегостювати,  тюю,  еш,  гл.  Прого- 
стить извістное  время. 

Перегравати,  раю,  ёш,  сов.  в.  пере- 
гріти, раю.  еш,  и.  1)  Играть,  сыграть 

сильніе,  чімг  слідуеть.  2)  Только  сов.  в. 
Окончить  играть.  Музика  переграла.  3)  Оси- 

ливать, осилить  вь  игрі.  Петро  переграв 
Івана.  4)  Только  сов.  в.  Перебродить.  Пи- 

во переграло. 
Перегребти,  си.  Си.  Перегрібати,  ся. 
Перегризати,  заю,  еш,  сов.  в,  пере- 

гризти, ву\  веш,  и  Перегрызать,  пере- 
грызть. Добрі  зуби  і  камінь  перегризуть. 

Бои.  №  7155. 

Перегризтися,  зуся,  зешся,  м.  1)  По- 
грызть другь  друга.  2)  Перессориться 

мелсду  собой.  Вони  саме  тоді  за  ляхівку 
перегризлись.  К.  ЦН-  222. 

Перегрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  пере- 
гребти, бу\  беш,  гл.,  1)  Перегребать,  ие- 

регресть.  2)  Перемешивать,  перемі.шать 
вь  печи.  3)  Ворошить,  переворошить  сіно. 

Перегрібатися,  баюся,  ешся,  сов.  в. 
перегребтися,  б^ся,  бешся,  гл.  Переправ- 

ляться, переправиться  на  веслахъ.  Ой 

бистрії  річки,  круті  бережечки, —  пере- 
грібся, перевізся  козак  молоденький.  Нп. 

Перегрівати,  вію,  еш,  сов.  в.  пере- 
гріти, рію,  еш,  гл.  Обогревать,  обогріть. 

Були  б  померзли,  коли  б  не  перегріла  нас 
добра  людина.  Приходим  додому  вже  й  піз- 

ненько, нераненько:  „Ой  одчини,  дівчино, 
перегріти  серденько.  Грвн.  Ш.  562. 

Перегріватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
перегрітися,  ріюся,  ешся,  гл.  Согревать- 

ся, согреться,  обогріться.  ХС.  Уй.  420. 
Пусти,  свату,  перегріться,  на  Галочку  по- 

дивиться. Грин.  ІП.  481. 
Перегромаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

перегромадити,  джу,  диш,  м.=Перегрі- 
бати,  перегребти. 

Перегукатн,  к4ю,  еш,  гл.  Перекри- 
чать. Ніякого  горла  не  стане,  щоб  перегу- 
кати вітер  та  хвилі  ревучі.  Ком.  П.  33. 

Перегукнутися,  нуся,  нешся,  и.  Пе- 
рекликнуться. 

Перегукуватися,  куюся,  ешся,  гл. 
Перекликаться.  Через  став  перегукувались, 
жартуючи,  дівчата.  Левиц.  І.   17. 

Перегуляти,  яяю,  он,  гл.  Прогулять. 

Перег^снутн,  ну,  неш,  гл.  Слишкомъ 
загустіть. 

Перегусти,  ду\  Дв™.  "•  Перестать 

гудіть. Перегучати,  чу\  чнш,  гл.  Перестать 
издавать  звукъ. 

Перед,  пред.  1)  Передъ,  предъ.  Перед 
Богом  присягаюсь,  гцо  инших  не  знаю-  Чуб. 
У.  384.  2)  Передъ,  до,  раніе-  Будеш  ти 
хміль  уживати,  будеш  ти  перед  мене  ста- 

рою по  долині  Черкені  козацьку  голову  по- 
кладати. Макс  3)  Къ.  Перед  Филоненка 

язика  примчав-  Макс.  Швиденько  зібралась 
Векла,  узяла  паляничку,  звичайно  як  перед 
юлову  йти.  Кв.  Якось  перед  якуюсь  гору 
прийшли.  Котл.  Ен.  Бог  покликав  перед 
себе  чорта.  Г.  Барв.  190.  4)  Перед  часов. 
Преждевременно. 

Перед,  ду,  м.  1)  Передъ,  передняя 
часть,  сторона-  Не  повертайся  до  їх  пере- 

дом, щоб  не  пізнали.  Рудч.  Ск.  Ц.  122. 
Окунець-молодець,  повернись  передом — пого- 

воримо з  тобою.  Ном.  X  4250,  стр.  286. 
На  переді.  Прежде  всего.  Так  і  нехай  ва- 

ша річ  напереді.  Г.  Барв.  36.  2)  Передъ 
(сапога).  Ой  цок  чобіток,  а  в  переду  дірка. 
Грин.  III.  344.  3)  мн.  Переда.  Полы  полу- 

шубка. Вас.  155.  4)  Первенство,  предпо- 
чтеніе.  преинупгество.  Давати  перед.  5)  Пе- 

ред вести,  водити.  Предводительствовать, 
идти  впереди;  командовать.  Тим  я  тебе, 
моя  доню,  рано  не  бгудила,  иго  твій  милий 
веде  перед,  щоб  ти  не  тужила.  Мет.  20. 
Ум.  Передбк,  передочок.  Ой  то  ж  не  хма- 

ра, то  ж  орда  іде,  а  Коваленко  та  пере- 
дох веде.  АД.  І.  79.  А  в  Кцїві  на  риночку 

дівочок  таночок,  молодая  Бондарівна  веде 
передочок.  Грин.  Ш.  613. 

Передавати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 
дати, дан,  даси,  гл.  1)  Передавать,  пере- 

дать. Коли  сам,  каже,  не  повершу,  то  си- 
нові передам.  Шевч.  151.  —  ним.  Черезь 

кого-  Треба  передати  Йваном.  Лоха-  у. 
2)  Передавать,  передать,  дать  лишнее. 

Передаватися,  даюся,  ёшся,  сов.  в. 
передатися,  дамся,  сяся,  и.  1)  Переда- 

ваться, передаться.  2)  Переправляться, 
переправиться.  Я  по  еім  боці,  ти  по  тім 

боці, — передайся  до  мене.   Мет.   12. 
Передавити,  елю,  виш,  гл.  Передавить. 

Передарувати,    рук»,  еш,  гл.    Переда- 
рить,    раздарить.    Передарував    башто    на своїм  віку. 

Передати,  ся.  Си.  Передавати,  ся. 

Передаток,  тку,  м.  Излишекь  при  от- 

дачі. 
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Передача,  чі.  ж.  Передача. 
Передваяття  н  передувяттй,  ти,  с 

Предпріятіе.  К.  ХП.  9.  Сим  не  зупиняймо- 
ся, миле  братня-  що  таке  велике  передвзят- 

тя  рослочшиемо  малими  силами.  К.  ХП. 
133. 

Передвік,  ку,  м.  Предвічность.  Він 
почує  і  смиоить  їх  яко  царь  із  передвіку. 
К.  Псал.   128. 

Передвірок,  рву,  м.?  На  пишний  мар- 
мур попадя  ступає  в  передвірку  царських 

палат  Мауусі.  К.  МБ.  XI.   162. 
Передвічній,  я,  е.  Предвічний.  Сієш 

правду,  сієш  розум  і  світ  передвічній.  К. 

Досв.'  240. Передержанець,  нця,  м.  Укрыватель. 
Ви  пересержанці! — ревнув  писарь. — ви  пере- 

держуєте біїлих.  Кв. 
Передержати.  См.  Передержувати. 
Передержування,    ня,  с    Сохраненіе 

на  некоторое  время.  Дати  на    передержу- 
еанья.  Лебед.  у. 

Передержувати,  жую,  еш,  сов.  в.  пе- 
редержати, жу,  жйш,  и.  1)  Укрывать, 

укрыть  похищенное.  А  за  те,  щоб  ви  нас 
не  лякали,  буцім  ми  передержуємо  куницю 

або  красну  дівицю,  ми  вас  пов'яжемо.  Шевч. 
289.  2)  Держать,  продержать  извістное 

время. 
Передерти,  ся.  См.  Передирати,  ся. 
Передешевйти,  влю,  вйш,  ід.  Проде- 

шевить. 
Передзвеніти,  ню,  нйш,  гл.  Окончить 

звеніть,  перестать  звеніть. 
Передзвонити,  ню,  ниш,  гл.  Окончить 

звонить.  Передзвонили  у  всі  дзвони  до  церк- 
ви. Грин.  II.  154,  155. 
Передвижчатн,  чу\  чйш,  ід.  Пережуж- 

жать. 

Пвредвімний.  а,  є.  Предзимній.  Ві- 
трець передзімний,  вохкий,  холодненький. 

Мог.  84. 

Передивитися.  См.  Передивлятися. 
Передивлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

передивитися,  влиюя,  вишся,  гл.  Пере- 
сматривать, пересмотреть.  Ми  хочемо  все 

перетрусити,  передивитись.  Левиц.  Пов. 
163. 

Передирати,  раю,  еш,  сов.  в.  передер- 
ти и  передрати,  деру\  реш,  и.  Переры- 

вать, перервать,  передирать,  передрать. 
Передиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в. 

передертися  и  передратися,  деруся,  реш- 
ен, гл.  Перерываться,  перерваться,  переди- 

раться, передраться. 
Передйстий,  а,  е.  Съ  развитой  перед- 

ней частью  тіла.  Це  корова  передиста. 
Міус.  окр. 

Передихнути,  ну\  нбш,  і*.  Передох- 

нуть. Передівувати,  вую,  еш.  и.  Продів- 
ствовать,  прожить  дівушкой. 

Переділити,  ся.  См.  Переділяти,  ся. 
Переділка,  ви,  ж.  1)  Перегородка. 

Лохв.  у.  2)  Половина  мички.  Вас.  201. 
Ум.  Переділочка.  Константиногр.  у. 

Переділити,  лйю,  еш,  сов.  в.  переді- 
лити, лю,  лиш,  ід.  Переділять,  переді- 

лить. 0 
Переділитися,  лйгося,  ешся,  сов.  в. 

переділитися,  люся,  лишся,  ІД.  Ділить- 
ся, поділиться.  Переділилися  удвох.  Рудч. 

Ск.  І.  ЗО.  Біїли  через  лісочок  (кози),  вхо- 
пили кленовий  листочок,  -та  й  тим  пере- 

ділились. КС-   1883.  IX.  222. 

Передком,  нар.  Передомъ.  /  задком, 
і  передком  перед  паном  Хведорком.  Нп. 

Передмбва,  ви,  ж.  Предисловіе.  Шевч. 
(1883),  140. 

Передиурря,  ря,  с.  Ограда;  оплотъ. 
Передмурі>я  всього  християнства,  гцо  сто- 

їть з  мечем  на  чаті  супротив  поганства. 
К.  ХП.  64. 

Передник,  ка,  м.  Передняя,  прихожая. 
Увійшов  до  попа  у  хату,  стою  у  передни- 

ку, коли  це  виходе.  Черниг    г. 
Переднйти,  ню,  нйш,  ід.  Перемінить 

дно.  Переднйти  діжку. 
Переднівка,  ви.  ж.  переднівок,  вва, 

м.  Время  передъ  жатвой,  передъ  сборомъ 

новаго  хліба,  овощей.  Петрівка — перед- 
нівок. Ном.  №  462. 

Передній,  я,  е.  1)  Передній.  2)  Преж- 
ній.  3)  Первый,  лучшій.  Це  у  нас  перед- 

ній чоловік — усьому  перед  веде.  4)  Передне 
слбво.  Предисловіе. 

Передніше,  нар    Прежде.  Рк.  Левид. 

Передніший,  а,  в.  1)  Передній,  нахо- 
дящейся передъ  другими.  2)  Ближе  нахо- 

дящійся.  Я  до  тою  садка  передніший  за 
тебе.  3)  Прежній,  бьівшій  передъ  этимъ. 
Ти  мені  переднішог  пісні  заспівай,  бо  це 

дуже  смутна.  Черк.  у.  Ви  люде  велико  ро- 
зумні, велико  письменні,  то  хиба  не  зна- 

єте, яка  правда  була  за  передніших  стар- 
шин. Черк.  у.  4)  Достойнійшій,  иміюпцй 

боліє  права,  предпочтенія  въ  чемъ;  луч- 
шій, отборный.  Не  хапайся  до  страви,  бать- 

ко передніший  за  тебе.  Передніших  коней 
повибірали  з  табуна,  а  залишили  саму 
ледач. 

Переднювати,  нюю.  еш,  іл.  Пробыть, 
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провести  день.  Аби  день  переднювати,  а 
ніч  переночувати.  Ном.  №  10916. 

Передняя,  ка,  м.  1)  Идущій  впереди 
(челонвкъ,  животное).  Між  вівцями,  для 

приводу,  бува  небагато  кіз  і  цапи-передня- 
ки.  О.  1862.  V.  Кух.  29.  2)  Знатный,  пе- 

редовой человікь.  Угор. 

Передобідній,  я,  е=Передобідяннй. 
Передобідня   юдина.  О.  1862.  І.  81. 

Передобідок,  дку,  м.  Закуска  передъ 
объ\домъ,  поздній  завтракь.  Лихий  передо- 

бідок і  найліпший  обід  попсує.  Ном.  Л» 
11961. 

Передобідянин,  а,  є.  Дообідній;  предо- 
беденный. Передобідяний  час — то  був  за 

для  неї  вольний  час.  Левиц.  І.   192. 

Передовий,  а,  е.  Передовой. 

Передовик,  ка,  м.  Вожакъ,  выдаю- 
щаяся личность.  Радюк  був  передовиком 

між  своїми  близькими  товаришами.  Левиц. 
Пов.   154. 

Передовнйцтво,  ва.  с  1.  Начальство- 
ваніе,  предводительствованіе.  2)  соб.  На- 

чальство, лица  прелводитедьствующія,  иду- 
щіе  впереди.  Величчя  української  нації 
явне  з  того,  що,  зоставшись  без  церковньою, 

політичньою,  воїнською  і  науковою  пере- 
довництва,  спромоглась  вона  видати  з  себе 

самобутню  літературу.  К.  ХП.   131. 

Передбдень,  дня,  м.  1.  Канунъ.  На 
передодні.  Накануне.  2)  Передоднеи.  Пе- 

ре тъ  світомг.  Передоднем  приїхав. 
Передбк,  дка.  м.  1)    Ум.    оть   перед. 

2)  Передняя  часть  телеги.  Рудч.  ЧП.  250. 
3)  Облучекъ,  козлы.  Богиня  сіла  в  просту 
будку,    на  передку    сів  Купидон.  Котл.  Ен. 

Передом,  нар.  1)  Впередъ,  напередъ. 
Іри  роки  передом  собі  глово  дають.  Федьк. 

2)  Сначала,  сперва.  Передом  заїхали  в  Мо- 
скву. 3)  Передъ.  Передом  себе.  4)  Прежде, 

раньше.  Передом  мерли  люде  і  в  нас,  с  те- 
перка  ні.  Каменец,  у.  У  наг  у  Слобідці 
передом  бум  багапю  краще  жить.  Рк. 
Левиц 

Передощнтися.  шиться,  и.  беи.  Ми- 

новать* дождливой  погоді.  Бог  дасть,  пере- 
дощиться  й  буде  ясно.  Зміен.  у. 

Переднічний,  а.  є.  переднічній,  я,  в. 

Находящійся  предъ  печью.  Передпічна  сті- 
на. Стпна  уіротив  печи.  Черк.  у.  Перед- 

нічне вікно.  Окно  протикъ  печи.  ХС.  III. 
50.  Вас.   К»3.  См.  Причілковий,  половий. 

Передплата,  ти.  ж.  Подписка  (на  из- 
даніе).  Желех. 

Передплатник,  ка.  м.  Подписчика. 
О.  1861.  X    147. 

Передражнити.  См.  Передражнювати. 
Передражнювати,  нюю,  вш,  сов.  в. 

передражнити,  ню,  ниш,  гл.  Передразни- 
вать, передразнить.  Перина, — передражнім 

ла  йою  жінка — сам  ти  перина!  Левиц. 
Пов.  85.  Сидить  чоловік  з  удкою,  а  чорт 

на  другім  боці  передражнює-  Драг.  43. 

Передраннія,  я,  е.  Предразсвітньїй. 
У  таку  передранню  добу  люде  найміиніше 
сплять.  Морд.  Пл.  67. 

Передрати,  ся.  См.  Передирати,   ся. 

Передрімати,  маю.  вш,  и.  Продре- 
мать больше  кого  либо.  Давайте,  хто  ко- 

ю  пе/іедріма! — От  батюшка  заплющив  очі 
та  й  справді  дріма.  Мнж.   112. 

Передрочйтися,  ч^ся,  чишся,  м. 
1)  О  скоті:  перестать  бігать  метаться 

оть  укусовъ  оводовъ.  2)  Перестать  каприз- 
ничать, біситься. 

Передруковувати,  вую,  вш,  сов.  в. 

передрукувати,  к^ю,  вш,  і.і.  Перепеча- 
тывать, перепечатать. 

Передряпати,  паю,  вш,  і.і.  Перецара- 
пать. 

Передслбво,  ва.  '-—Передмова  Шевч. 
(1883),  140. 

Передсмертний,  а,  є,  Предсмертный. 
Передсмертні  муки.  Левиц.  Пов.   81. 

Передсуд,  ду,  .и.  Предразсудокъ.  К, 
Кр.  40.  Пад  літературою  царював  той 
яее  передсуд,  іію  й  над  самим  побутом. 
К.  ХП.   114,   115. 

Пердесудній,  я,  е.  Бывающей  во  вре- 
мя передъ  судомі,  до  суда;  о  времени: 

протекающій  передъ  судомъ.  Страшна  се 
була  юдина,   .нов  передсудня.  Г.  Барв.  467. 

Передтіччя,  чя,  с.  Місто  передъ  то- 
комъ. 

Передуваннти,  ню,  ниш,  гл.  О  землі: 
переділить.  Черниг.  г. 

Передуванятнся,  нюся,  нишся.  и. 
Разділиться,  переділиться.  Казав  земле- 

мір, що  ЗЄМ.ІЯ  наша  передуваниться  на 
три  руці.  Лубен,  у. 

Передувати,  дую,  вш,  и.  Предводи- 
тельствовать, идти  впереди.  Дай  нам  йою 

дари  попереду  явити,  як  передує  власть 
йою  у  світі.  К.  Бай.  20.  Шкода  мене  до 
сьою  нахиляти,  щоб  Лободі  я  дав  передува- 

ти. К.  ЦН.   197. 

Передумати.  См.  Передумувати. 

Передумувати,  жую,  вш,  сов.  в.  пе- 
редумати, маю,  вш,  м.  Передумывать, 

передумать.  Яких  думок  не  передумала  мо- 
сковка. Левиц.  І.  58.  Попроси,  щоб  дав  він 
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вільготи...  щоб  передумати  мені,  що  в  ме- 
не дома  є.  Чуб.  II.  18. 
Передуріти,  рію,  еш,  а.  Перестать 

сумасбродствовать. 
Передучора,  нар.  Третьяго  дня.  Пере- 

дучера  тиждень  минув.  Федьк. 
Перед^щий,  а,  є,  1)  Передній.  2)  Пред- 

шествующей. 
Передягання,  вя,  с  Переодіваніе. 
Передягати,    гаю,  еш,   сов.  в.    пере- 

лягти, гну\  неш,  гл.  Переодівать,   пере- 
одіть. 

Передягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 
передягтйся,  гн^ся,  нешся,  гл.  Переоде- 

ваться, переодіться. 
Переждати.  См.  Пережидати. 
Пережевріти,  рію,  еш,  гл.  Перетліть. 

Нехай  трохи  пережевріє  в  грубі,  то  тоді 
і  заткнеш  тілу. 

Гереженйти,  ню,  ниш,  гл.  Переже- 
нить. Що  ж  тут,  добродію,  за  мудрощі 

Кабицю  оженити?  Хиба  ж  ми  мало  пере- 
женили всякого  народу?  О.  1861.  XI.  Кух.  33. 

Переживати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
жити, живу\  веш,  гл.  І)  Переживать,  пе- 

режить. Ніхто  світа  не  може  пережити. 
Ном.  Л?  389.  Вона  його  пережила.  МВ. 
І.  65.  Пережила  поговори,  переживу  й  сла- 

ву. Мет.  87.  2)  Проживать,  прожить.  Бік 
пережити, — не  поле  перейти.  Поел.  В  ми- 

рі не  переживеш-  Г.  Барв    219. 
Пережидати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 

ждати, ду\  деш,  гл.  Пережидать,  пере- 
ждать. Переждало  трохи,  —  знов  стукає. 

МВ.  (О.  1862.  III.  56). 
Пережйжва,  ки,  ж.  Глиняная  посуда, 

обожженная  предварительно,  послі  чего  она 
покрывается  свинцового  поливою,  а  загЬмъ 
подвергается  вторичному  обжиганію.  Вас 
180. 

Пережовтити,  вчу,  тйш,  гл  Слишкомъ 
пожелтить. 

Пережбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  пе- 
режувати, жую,  ёш,  гл.  Пережевывать, 

пережевать. 
Перез.  пред.  Чрезъ.  Вх.  Лем.  447. 
Переаати,  ся,   жу\  ся,   жеш,  си,     гл. 

Опоясывать,  ся. 
Порозбиватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Спо- 

рить. Премудрий  Са.гамон  перезбивався  зо 

свойого  матір'ю.  Гн.  І.  45. 
Перезва,  ви,  ж.  Свадебный  обрядъ: 

въ  понедъмьникъ,  послі  первой  брачной 
ночи,  родственники  новобрачной  идутъ  на 
угощеніе  въ  хату  родителей  жениха;  при 
прохожденіи  поютъ  соотвітствующія  нісни. 

Чуб.  IV.  56.  Маркев.  146.  Щитайте, 
скільки  душ  у  вас  перезви.  Грин.  Ш.  451. 
Твасьова  перезва  через  улоньку  перейшла: 
як  рій  гуде,  як  мак  цвіте,  як  рожа  про- 

цвітає. Чу6.  IV.  465. 
Перезвати.  См.  перевивати. 

Перезв'йнин,  на,  м.  Участникъ  перезви. 
Маркев.  146.  Нерезв' ян  огне  так  шанують... 
то  вони  багато  дарують.  Грин.  III.  451. 

Перевв'йнва,  ки,  ж.  Участница  пе- 
резви. Маркев.  147.  Грин.  III.  452.  Не- 

резв'янки-коханки,  будьте  ж  ви  веселенькі. Макс. 

Перевивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
звати, 8ву\  веш,  гл.  Перезывать,  перезвать. 

Перевивки,  вок,  ж.  мн.  Послісвадеб- 
ныя  угощенія  въ  четвергъ  и  пятницу: 
участники  свадьбы  идутъ  въ  домъ  ново- 
брачнаго,  отъ  него  къ  дружну,  затЬмъ  къ 
брату,  дяді,  сестрі.  Чуб.  IV.  580. 

Парезі  му  вати,  м^ю,  еш,  гл.  1)  Пере- 
зимовать, провести  зиму.  2)  Продержать, 

прокормить  зиму.  Навчи  ж  мене  літати 
за  те,  У(о  я  тебе  перезімувала.  Рудч.  Ск. 
І.  31. 

Перевішу ватисн,  и^юся,  ешся,  гл. 
Пройти  зимі.  Такеньки  уся  зіма  зімська 
перезімувалася.  МВ.  (О.   1862.  III.  72) 

Перезімча,  чати,  с  Перезимовавшій 
теленокъ.  Вх.  Зн.  47. 

Перезіпати,  паю,  еш,  гл.  Перестать 
кричать.  Одна  дитина  перезіпала,  друга 
починає. 

Перевіхати,  хаю,  еш,  гл.  Перестать 
зівать. 

Перегнати,  наю,  еш,  гл.  Провідать, 

прослышать 
Перевначйти,  ч^,  чйіп,  гл.  Перемі- нить мітку. 

Перезбв,  8вй,  ас.=Пере8ва.  Маркев. 
146.  Просить,  шоб  ви  приходили  в  перезов. 
Грин.  НІ.  450.  Розсунь,  свате,  хату  ве- 

ликую перезов  маєш.  Нп. 
Нерезок,  8ка,  м.  Ременный  поясъ. 
Перезолйти.  См.  пере8олювати. 
Перезблювати,   люю,    еш,  сов.  в.  пе- 

реводити, лю,  лиш,  гл.    У    кожевниковъ: 
пересыпать,    пересыпать    кожи    золой    во 
второй,  третій  и  четвертый  разы.  Вас.  157. 

Перезріти,    рю,    рйш,    гл.    Обозріть, 
окинуть  взглядом.  Мав  велгіку    тму   анге- 

лів тих  чорних,  што  й  перезріти   не  міг. 
Гн.  I.  16. 

Перезування,  ня,  с  Переміна  обуви, 
переобуванье.  До  перезування  чбботи.  Оба 
сапога  на  одну  колодку.  Гол.  Од.  15. 
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Перезувати,  ваю,  вш,  гов.  в.  пере- 
8^»ш,  в^ю,  вш,  и.  Переобувать,  переобуть. 
См.  Перебувати,  перебути. 

Перезуватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
перевитися,  вУюся,  вшся,  гл.  Переобу- 

ваться, переобуться.  См.  Перебуватися,  пере- 
бутися.  Перезувшись,  устав,  подивився  на 
ноги.  Мвр.  Пов.  II-  45. 

Переиначит,  ся.  См.  переиначу- 
ватн,  ся. 

Перенначуватн,  чую,  вш,  сов.  в.  пе- 
реяначнтн,  чу,  чнш,  м.  Переиначивать, 

переиначить,  ділять,  сділать  иначе,  изме- 
нить. Переиначити  сього  діла  не  можна. 

Черк.  у. 
Переиначуватися,  чуюся,  вшся,  сов. 

в.  переиначити  ся,  чуся,  чишся,  гл.  Пе- 
реиначиваться, переиначвться,  измениться. 

Перейнчнтн,  чу,  чнш,  і.і.  -Переина- 

Переїдатн,  даю,  вш,  сов.  в.  переїсти, 
їж,  Іей  и.  Переїдать,  переїсть,  все  по- 

їсть. Поведи  свою  дочку,  де  хоч,  там  її 
й  дінь,  щоб  вона  у  нас  хліба  не  переїдала. 
Рудч.  Ск.  II.  66.  Усього  хліба  не  переїси. 
Ном.  №  12040.  Десь  же  я  в  тебе,  мати, 
хліб-сіль  переїла.  Чуб.  V.  538.  2)  Пере- 

їдать, переїсть  (о  ржавчннї  и  пр.).  Щи- 
розлотий поясочок  іржа  переїсть.  Мет.  140. 

Пере  їди,  дій,  м.  мн.  Остатки  сіна 
и  соломы  взъ  подъ  яслей.  Херсон,  г.  НВо- 

лын.  у.  См.  З'їди.  Обьїдки.  Дзьобали  ви- 
ноград... і,  об'ївши  ірону,  або  складали  пере- 

їди на  вікно,  або  кидали  через  голову.  Св. 
Л.  219.  Ум.  Переїдки.  КоІЬ.  І.  65. 

Переїднати.  наю,  вш,  гл.  Переманить 
на  свою  сторону.  Владику  переїднали  за 
себе. 

Переїздити,  джу\  дйш,  сов.  в.  пере- 
їхати, Іду,  деш,  іл.  1)  Проїзжать,  про- 
їхать. Переїхали  поле,  переїхали  друге, 

а  на  третім  чистім  полі  кінь  ся  споти- 
кае.  Чуб.  V.  137.  Як  переїдеш  Вересоч, 
так  їдь  куди  хоч.  Ном.  2)  Переїзжать, 
переїхать.  На  чорною  сяду,  —  до  моря 
доїду,  на  сивою  сяду — море  переїду.  Чуб. 
V.  366. 

Первївдка,  ви,  ж.  Маленькій  мостивъ 
черезъ  ровъ  или  ручеекъ.  НВолын.  у. 

Переїздом:,  нар.  Проїздомг.  Гостював 
я  на  Вкраїні  переїздом  за  гряниию.  К. 
ХП.  12. 

Переїсти.  См.  Переїдати. 
Переїхати.  См.  Переїздити. 
Перейм,  мн,  ж.  Уаотр.  также  и  въ 

одномъ  мн.  ч.:  перейми.  1)  Перехватывание 

плывущего  по  рікї.  Пливе  вінок  краем  Ду- 
наем... „Помагай  Біг,  три  риболови,  чи  не 

стрічали,  чи  не  спіймали  пав'яний  вінок, 
чистий  барвінок?" — Ой  ми  стрічали,  ой 
ми  спіймали,  та  що  ж  нам  буде  за  пере- 

йми? Гол.  НІ.  302.  2)  Вознагражденіе  за 
доставку  пойманнаго  на  рїкі.  А  заходь 
далі,  піймаємо  дуба,  от  і  дасть  Семен  пе- 

рейми: я  добре  знаю,  що  це  йою  дуб  пливе. 
Харьк.  г.  3)  Обрядовая  остановка  парня- 

ми поїзда  жениха  сь  пїлью  полупить  ма- 
гарычъ,  при  возвращеніи  его  въ  понедїль- 
никъ  изъ  церкви.  Чуб.  IV.  463.  Мил. 
128.  4)  Схватки  у  роженицы.  Перейма 
хвата.  Мил.  17.  Найважче  буває  породіл- 

лі, як  починаються  перейми.  Волч.  у.  5)  Пе- 

рехваті.. Переймати,  маю,  вш,  сов.  в.  перейня- 

ти, перенити  и  перейти,  йму",  непі,  гл. 1)  Перенимать,  перенять,  перехватывать, 
перехватить.  Не  все  переймай,  що  по  водь 
пливе.  Ном.  Дівчино-рибчино,  перейми  гуси. 
Но.  Раках  воли  покидає  і  дівчину  переймає. 
Лукаш.  74.  2)  О  рїкї,  онрагї:  перерїзьі- 
вать,  перерізать  что,  пройти  черезъ  что. 
Верхнеднїпр.  у.  (Залюб.).  3)  Перенимать, 
перенять,  научиться  оть  кого,  подражать 
кому.  Не  Шевченка  голос  він  переймає;  пе- 

реймає він  юлос  народньої  пісні.  К.  (Хата,  2). 
Діти  почали  переймати  од  неї  пісні. 

Левиц.  І.  406.  Чи  тн  вмієш  „Отче  наш*? 
А  я  вмію  лучне  вас,  бо  я  в  попа  ночував, 

„Отченашу"  переймав.  ХС.  II    192. 
Перейматися,  маюся,  вшся,  сов.  в. 

перейнйтнея  и  перевитися,  ймУся,  жеш- 
си,  гл.  1)  Прерываться,  прерваться,  пре- 

кращаться, прекратиться.  Дощ  перенявся. 
Вх.  Зн.  48.  2)  Проникаться,  проникнуться 
чїмь.  . 

Перейменувати,  нуіо,  вш,  гл.  Пере- 
именовать. Наші  хуторі  перейменували 

в  село.  Стор.  П.  102. 

Перейнець.  мця ,  м.  -  Перейма  1 .  Та 
що  ж  мені  буде  за  переймет?  Чуб.  Ш. 
304. 

Переймом,  нар.  Съ  перерывами.  Хо- 
див він  часом  і  на  Дій,  —  не  гцо-року,  а 

так,  як  йому  по  вигоді...  ходив  він  перей- 
мом. МВ    II.  75. 

Перейти.  См.  Переходити. 

Перева,  ви,  ж.  Противорїчіе,  проти- 
водїйствіе.  Чою  ти  на  .мене  гнів  маєш? 
Я  ж  тобі  ніякої  переки  не  зробив.  Лебед.  у. 

Перекабатнти,  бачу,  тнш,  м.  1)  Пе- 
ревернуть, опрокинуть.  Вх.  Зн.  47.  2)  — 

м  свое.  Переділать  по  своєму.  Вх.  Зн.  47. 
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Перекабатитнся.  бачуся,  тншся,  гл. 

Перекувыркнуться.  Вх.  Зн.  47. 
Переказ,  ву,  м.  Пересказъ;  передача 

на  словахь.  2)  Преданіе.  Забула  історич- 
ні перекази.  Левиц.  І.  258.  Віри  і  звичаїв 

і  предківських  переказів  зреклись.  К.  ПС.  94. 

Всячину  переказом  "знає, — т.  є.  по  преда- 
шю.  Г.  Барв.  310. 

Переказати.  Си.  Переказувати. 

Переказитися,  згося,  зишся,  іл.  Пе- 
ребеситься- 

Переказувати,  зую,  вш,  сов.  в.  пе- 
реказати, жу\  жеш,  іл.  1)  Пересказывать, 

пересказать,  разсказать.  Усього  й  перека- 
зати не  можна.  Кв.  2)  Передавать,  пере- 

дать на  словахъ.  Перекажу  я  свому  роду 

хоч  чорненькою  вороною.  Чуб.  У.  684.  Пе- 
рекажіть дівоньці:  нехай  мене  не  любить. 

Чуб.  V.  415.  Він  їй  переказує  поклона. 
Переказувала  мати,  щоб  ти  прийшла  до 

неї.  3)  Говорить,  сказать  все"  одно  за  дру- 
гимъ,  называть,  назвать  одно  за  другннъ- 

Та  вже  нема  й  казок,  усі  переказав, — ля- 
гаймо спати.  Подаруй,  каже  чорт,  мені 

те,  що  в  тебе  дома  єсть  Вже  царь  пере- 
казав все,  що  було  в  його  найкращою,  а 

чорт  все.  каже:  ні!  Рудч.  Ск.  І.   116. 

Перекаламутити,  чу,  тиш,  іл.  1)  Воз- 
мутить, помутить.  Перекаїамутила  воду. 

2)  Возмутить.  Перекаламутили  людей. 
Перекаламутитися,  чуся.  тишся,  гл. 

1)  Помутиться.  2)  Возмутиться. 
Перекалатати,  таю,  вш,  гл.  Перезво- 

нить во  всі  колокола. 

Перекалка,  ки,  ж.  Грязные  рвы, 
ручьи  поперекъ  дороги.  Полт.  Харьк.  Ека- 
териносл.  Мнж.  188. 

Перекалок.  лка,  и<.=Перекалка. 
Перекапостити,  щу,  стиш,  гл.  Изга- 

дить, окончательно  испортить. 

Перекатувати,  ту"ю,  вш,  гл.  Перему- чить (многихъ). 

Первквилити,  дю,  лиш,  гл.  Перестать 
ивмлйти. 

Переквітувати,  тую,  вш,  гл.  ОтцвЬсть. 
Уже  жито  переквітувало    НВолын.  у. 

Перекива*и,  ваю,  вш,  и.  Кивать 
дольше  чего  либо.  Пальцем  не  перекивать. 
Ном.  №.  7731. 

І.  Перекидати,  даю,  вш,  сов.  в  пе- 
рекидати, даю,  вш,  иг.  Перестраивать, 

перестроить.  Мі  свою  хату  перекидали. 
Треба  по  весні  винбарь  перекидати.  Черниг. 

Ц.  Перекидати,  даю,  вш,  сов.  в. 

перекинути,  ну,  неш,  гл.  1)- Перебрасы- 
вать, перебросить,    перекидывать,    переки- 

нуть. Нехай  би  бив,  а  той  через  тин  хотів 

перекинуть.  Ном.  Ні  сплисти,  ні  збрес- 
ти, ні  очи.ча  перекинути.  Чуб.  У.  549. 

Перекинь  його  (перстінь)  з  однії  руки  на 

другу.  Чуб.  II.  54.  2)  Опрокидывать,  опро- 
кинуть. Глечик  перекинула.  3)  Перестра- 

ивать, перестроить.  Через  рік  батьківську 

хату  перекинули.  Мир.  ХРВ.  167.  4)  Пре- 
вращать, превратить,  оборотить  во  что. 

Опинившись  на  тім  боці,  вгі ять  він  і  сам 

перекинувся,  і  жінку  перекинув,  зробилися 
людьми.  О.  1862.  ГХ.  106.  5)  Давать,  дать 

что  либо.  Я  тобі  за  те  що  небудь  переки- 

ну. О.  1862.  І.  39. 
Перекидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

перекинутися,  нуся,  нешся,  м.  1)  Пере- 
брасываться, переброситься,  перекидывать- 

ся, перекинуться.  Кину  через  тин  камінь, 
а  він  і  не  перекинувся,  по  сей  бік  упав. 
2)  Опрокидываться,  опрокинуться.  Човен 

перекинувся.  3)  Перекидываться,  переки- 
нуться, кувыркаться,  перекувыркнуться. 

Дівча  гуляє  на  приспі  і  Рябко  перекида- 
ється перед  ним.  Г.  Барв.  214.  4)  Пере- 

ходить, перейти  (на  чью  сторону).  Од  сво- 
їх одкинувся,  до  чужих  перекинувся.  Пере- 

кинулись до  поляків  такі  українські  велет- 
ні, як  Жовковські,  Ходкевичі.  Морд.  П.  7. 

5)  Переправляться,  переправиться,  пере- 
їхать. Дайте  нам  човна,  ми  тільки  пере- 

кинемось на  той  бік.  Не  забаришся  через 

жита  перекинуться.  6)  Сменяться,  сме- 
ниться, перебывать  По  Хмельницькому 

уже  три  гетьмани  перекинулось.  7)  Пре- 
вращаться, превратиться  во  что.  оборо- 

титься. Ото  змій  перекинувся  юлкою.  Рудч. 

Ск.  I-  122.  Чорт '  перекинувсь  чоловіком. 
Мнж.  128.  Багатирь...  перекинувсь  мухою. 

Рудк.  Ск.  Н.  93.  8)  Перемінять,  перемі- 
нить (одежду).  Спідничина  та  одним  одна 

і  в  свято  нічим  перекинутись.  Черниг.    у. 

Перекидистий,  а,  е.  Неустойчивый, 
валкій.    Човен  перекидистий. 

Перекидисто,  нар.  Неустойчиво,  легко 
можно  опрокинуться,  валко.  На  сьому  возі 
їхати  перекидисто.  Зміев.  у. 

Перекидки,  нар.  Кувыркомъ. 

Перекидом,  нар.  Перекувыркиваясь. 
Бич  пішов  перекидом.  Грин.  II.  246.  Іде 
мені  земля  перекидом.  Кружится  у  меня 
голова.  Славяносерб.  у. 

Перекидький.  а,  е.=Перекидистнй. 
Волч.  у.  (Лобод.). 

Перекйдько,  ка,  л.=Пврекинчнк. 

Перекйнець,  яця,   м~— Перекинчик. 
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Зопсована  дитино  вельможних  перекинут 
«йолів.  £■  ПС  85. 

Перекинчик,  ка,  м.  Перебіжчнкь,  от- 
ступнвгь,  ревегать.  Нині  гордиш  словом  і 
трое  моею...  Перекинчик  з  тебе,  не  мож 
тя  любити.  Гол.  III.  454. 

Перекипіти .  цію,  вш,  сов.  в.  переки- 
піти, пш,  пнш,  и.  Перекипать,  переки- 
піть. Усе  в  пені  перекипить,  що  й  їсти 

не  можна.  Ев.  Гляди  ж,  щоб  кисіль  не  пе- 
рекипів, а  то  рідкий  стане- 

Перекисати.  саю,  вш,  сов.  в.  пере- 
киснути, ну,  неш,  и.  1)  Перекисать,  пе- 

рекиснуть. Тісто  перекисне.  2)  Перемокать, 
перемокнуть,  промокнуть.  По  дощеві  пере- 

мочиться, перекисне.  Зміев.  у. 

Перекйцяутн,  ну,  неш,  гл.  Переку- 
выркнуться. Вх.  Зя.  47.  См.  Перешцнутмся. 

Перекіп.  копу,  м.  1)  Перекопанное 

«■вето-  2)  Расі.  МагпіЬіит  регідгіпит  Ь. 
ЗЮЗО    І.  г128. 

Перекір,  кору,  м.  Перекорь;  прекосло- 
віе.  На  перекір  робе,  іде.  Черк.  у.  Ой  я 
тобі,  моя  мати,  перекір  ізроблю:  повну  хе- 

шу і  кімнату  женихів  наведу.  Нп.  У  в.  Пе- 
ренорище. 

Перекірливий,  а,  в.  Ділаюшій  на  пе- 
рекорь. 

Перекірочка,  кн,  ж.=Перекір.  Ой 
я  ж  тобі,  моя  мати,  перекір  наряжу:  пов- 

ну хату  і  кімнату  женихів  наведу;  ой  я 
тобі,  моя  .мати,  перекірочку:  повну  хату 
і  кімнату,    ще  й  комірочку.  Г.  Барв.  82. 

Перекіс,  коса,  ,н.=Покіс  Вх.  Зн.  47. 

Перекіцнутнся  н^ся.  нешся,  и.  Пе- 
рекувыркнуться. Вх.  Уг.  258. 

Переклад,  ду,  м.  1)    Перекладиваяіе. 
2)  Перегпузка.  3)  Перекладена.  Новомоск.  у. 
4)  Поліно  одно  или  боліє  (два,  три,  че- 

тыре), подложенныя  вт.  печи  подъ  дровами 
для  того,  чтобы  послідніе  лучше    горіли. 

5)  Пе]»еводъ,  переложевіе.  Король  Лір.  Пе- 
реклад П.  А.  Кугішс.  Л.  1902.  Переклад- 

на українську  мову.  Морд.  П.  28. 

Перекладання,  вж,  с  1)  Переклады- 
вай іе.  2)  Перегрузка.  3)  Переводь  (ляте- 

ратурнаго  пронзведенія). 

Перекладати,  даю.  вш,  сов.  в.  пере- 
класти. кладу\  деш,  и.  1)  Класть,  поло- 

жить черезъ.  Перекладу  я  кладку  через  му- 
равку. Чуб.  III.  209.  2)  Перекладывать, 

переложить    съ  одного    міста  на    другое. 
3)  Перегружать,  перегрузить.  Перекласти 
вози.  4)  Переводить,  перевести  (литерат.  про- 
шьеденіе).  3  шведської  мови  на  московську 
книжки  перекладала.  О.   1862.  VI.  86. 

Перекладач,  ча,  м.  Переводчнкъ. 
Перекладка,  кн,  ж.  Узенькая  лента, 

которая  кладется  на  голову  между  двумя 
боліє  широкими.  Подольск,  у. 

Перекласти.  См.  Перекладати. 

Переклаяятнся,  няюся,  ешея.  гл.  Пе- 
рекланяться. Поки  перекланяеться  усім 

тіткам.  Г.  Барв.  490. 
Переклейннтн.  См.  Переклей  ню  вати. 

Переклёйнюватн,  нюю,  вш,  сов.  в. 

переклейннтн.  ню,  ннш,  м.  Вновь  нала- 
гать, наложить  клеймо,  знакъ,  мітку.  Пе- 

реклейнити  треба  вівцю.  Еонстантиногр.  у. 
Перекликання,  ня,  с.  Перекликаиіе. 

Перекликання  людей,  що  заблуди.іись  в  го- 
рах. Левиц.  Пов.  136. 

Перекликати,  каю,  вш.  сов.  в.  пере- 
кликати, каю,  вш,  и  чу,  чеш,  іл.  Пере- 

зывать,  перезвать.  Молодая  дівчинонька 

усіх  хлопців  перекликала.  Чуб.  V.  164- 
/  все  таки  рідню  свою  я  до  себе  перекли- 

каю. Чуб.  V.  457.  Як  уже  всіх  перекличе, 
то  дівчата  співають.  Грин.  ПІ.   514. 

Перекликатися,  каюся,  ешся,  %л.  Пе- 
рекликаться. Сичі  в  игю  перекликались. 

Шевч.  26. 
Переклопотаткся.  чуся,  чешся,  и. 

1)  Перестать  хлопотать,  заботиться.  2)  Ис- 
томиться хлопотами,  заботами. 

Переклювати,  люю.  вш,  гл.  Перекле- 
вать, исклевать  (многое).  Не  мало  козаць- 

кою і<  татарського  трупу  переклював  по 
степах   та  байраках.  Морд.  Оп.  84. 

Перековерауиатн.  вую.  вш,  и.  Пере- 
стать капризничать. 

Перековерсатн.  саю,  вш,  м.  Переко- 
веркать. Вже  вони  хоч  то,  то  по  своему 

переколерсають.  Г.  Арт.  (О.  1861.  III.  101). 

Перековувати,  вую,  вш,  сов.  в.  пе- 
рекувати, кую,  вш,  м.  1)  Перековывать, 

перековать,  наново  сковать.  2)  Наново 
подковывать,  подковать.  Пане,  треба  коні 

перековувати,  бо  не  доїдем  до  міста,  пада- 
ють. Грин.  II.  231.  3)  Только  сов.  в.  О 

кукушкі:  прекратить  кукованье.  4)  Пере- 
давать, передать,  пересказать  кукованьемъ 

кукушки.  Ой  ти,  моя  родинонько,  не  цу- 
райся мене,  хоч  сивою  зозулькою  перекуй 

до  мене.  Мет.  463. 

Перекоїтися,  коюся,  їшся,  гл.  Пере- 
стать, прекратиться — о  чемъ  либо  дур- 

ноиъ,  напр.  о  плохой  погоді.  Коли  воно 
перекоїться  в  лихої  години!  Одколи  ранок 
діється,  а  воно  жахнії  смалький,  палький 

вітрюга, — в  ве.іику  силу  дійшов  додому. 
Васильк.   т. 



126 Переколоти— Перекроювати. 

Переколоти,  ся.  См.  Переколюва- 
ти, ся. 
Переколотйти,  чу,  тиш,  и.  Взболтать. 
Переколбшкати,  каю,  еш,  м.  Пере- 

пугать, привести  въ  смятеніе.   . 
Переколювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 

реколоти, лю,  леш,  гл.  1)  Перекалывать, 
переколоть,  расколоть.  2)  Перекалывать, 
переколоть  (многихъ);  перебодать.  Все 
стадо  переколола.  Нон.  №  3827. 

Переколюватися,  лююся,  вшся,  сов. 
в.  переколотися,  люся,  лешся,  гл.  Пере- 

калываться, переколоться,  раскалываться, 
расколоться. 

Переколядувати,  дуЧо,  еш,  м.  Окон- 
чить колядовать. 

Переконання,  ня,  с.  Убежденіе. 
Переконати,  ся.  Си.  Переконува- 

ти, ся. 

Перекбнувати,  ную,  еш,  сов.  в.  пе- 
реконати, наю,  еш,  гл.  1)  Убеждать,  убе- 

дить. 2)  Убеждаться,  убедиться  въ  ченъ 
по  опыту.  Я  цього  не  переконав.  НВолын  у. 

Переконуватися,  нуюся,  вшся,  сов. 
в.  переконатися,  наюся,  вшся,  «.— чогб. 
Убеждаться,  тбідиться.  Св.  Л.  92. 

Перекопати.  Си.  Перекопувати. 

Перекопувати,  пую,  еш,  сов.  в.  пере- 
копати, паю,  еш,  гл.  1)  Перекапывать, 

перекопать.  Перекопав  ровом  стежку.  2) 
Перекапывать,  перекопать,  вскопать  наново. 

Перекоржавітн,  вію,  еш,  гл.  Изсох- 
нуть  (о  кожт.).  Кожух  пісія  дощу  пере- 
коржавгв. 

Перекбрище,  ща,  с.  Ув.  отъ  перекір. 
Ой  я  ж  тобі,  моя  мати,  перекор  робила: 
повну  хату  і  комнату  женихів  водила; 
ой  ще  ж  тобі,  моя  мати,  перекоригце: 
повну  хату  і  комнату,  іще  й  дворище. 
Чуб.  V.  1151. 

Перекортіти,  тйть,  іл.  безл.  Перехо- 
тіться. 

Перепорюватися,  рююся,  вшся,  м. 
Спорить,  укорять  взаинно.  Шкода  з  ними 
перепорюватись.  К-  Кр.  34.  Зачали  лаятись, 
перекорюватись.  Харьк.  у. 

Перекосити.  Си.  Перекошувати. 

Перекотиполе,  ля.  с.  Раст.  а)  С-урво- 
рпііа  Ьесі.  ЗЮЗО.  І.  124.  б)  8арропагіа 
уассагіа.  Лв.  101.  Котиться  перекотиполе. 
Рудч.  Ск.  І.  208. 

Перекбтити,  си.  Си.  Перекачува- 
ти, ся. 

Перекочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пере- 
котити, кочу,  тиш,  и.  Перекатывать,  пе- 
рекатить. Перекотим  бочку.   Чуб.  II.  208. 

Перекочуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 

перекотитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Пере- 
катываться, перекатиться.  2)  О  времени: 

переходить,  перейти  черезъ  известный  мо- 
нентъ.  Геть-геть  вже  перекотилась  нічка 
за  північ.  Морд.  П.   14. 

Перекбшлати,  лаю,  еш,  гл.  Всклокочить. 

Перекбшуватн,  шую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рекосити, шу\  сиш,  «.».  Перекашивать, 

перекосить  (косою),  прокосить  далее,  чЄмь 
следовало. 

Перекрадати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 
красти,  раду,  деш,  гл.  Красть,  украсть 
украденное.  Циган  украв,  а  жид  перекрав 
у  нього  коня.  Побачила,  гцо  вона  заховала, 
та  й  перекрала  у  неї.    Чуб.  II.  156. 

Перекрадатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

перекрастнея,  дуся,  дешея,  гл.  Прокра- 
дываться, прокрасться.  Хотів  ся  пере- 

красти,  та  собі  очі  виштуркав.  Нон. 
Перекраювати,  юю,  еш,  сов.  в.  пере- 

краяти, раю,  еш,  О  Перерезывать,  пере- 

резать пополлиъ. 
Перекраюватися,  ююся,  вшся,  сов.  в. 

перекраятися,  раюся,  вшся,  гл.  Ділиться, 
подЄлиться  чЄмь  либо,  разрезавъ  его  по- 
полаиъ.  Одним  яблучком  та  перекраймось. 

Грин.  III.  336 
Перекривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 

крити, крию,  еш,  и.  Перекрывать,  пере- 
крыть, покрыть  наново. 

Перекрйвдити,  джу,  днш,  і.і.  Оби- 
деть, оскорбить.  За  правду  перекривджену 

война-  К.  ПС.  31. 
Перекривити.  Си.  Перекривляти. 
Перекривляти,  дяю,  еш,  сов.  в.  пе- 

рекривити, влю,  виш,  гл.  1)  Искривлять, 
искривить,  исказить.  Як  подивишся  у  його 
(дзеркальце),  то  й  себе  не  пізнаєш,  так 
тобі  перекривить  обличча.  МВ.  І.  25.  2) 
Передразнивать,  передразнить. 

Перекрити   См.  Перекривати. 
Перекричати,  чу,  чйш,  м.  1).  Пере- 

кричать. Яка  всіх  перекричить,  тії  й 
правда  буде.  МВ.  І.  38.  2)  Перестать  кри- 

чать.   Дитина  перекричала   та  й  стихла. 

Перекрій,  рою,  м.  1)  Разрізь.  Желех. 
2)  Луна  во  второй  четверта.  Да  місяцю- 
перекрою,  зайди  за  комору.  Чуб.  ПІ.  125. 
Вечір  вже  стелився,  на  небі  ясний  пере- 

крій. Мла  к  101. 
Перекроїти.  См.  Перекроювати. 
Перекроювати,  юю,  еш,  сов.  в.  пере- 

кроїти, рою,  іш,  и.  Перекраивать,  пере- 
кроить. На  рік  по  п'ять  раз  перекроює 

сукню.  К.  (О.  1861.   І.  317). 
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Перекруг,  гу,  ж.=Перекрій.  Ой  мі- 
сяию-перекруже,  зайди  ти  за  хату.  Нп. 

Перекрутити,  ся.  См.  Перекручу- 
мп,  ся. 

Перекручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рекрутити, чу,  тиш,  гл.  1)  Пеиекручн- 

вать,  перекрутить,  испортить  крутя.  Не 
крути,  бо  перекрутиш.  Ном.  Л;  5868.  2) 
Извращать,  извратить,  исказить.  Хиба  ж 
я  так  казав?  Ти  зовсім  перекрутив. 

Перекручуватися,  чуюся,  ешся,  сов. 
в.  перекрутитися,  чуся,  тяшся,  ІЛ.  1) 
Оборачиваться,  обернуться  кругомъ;  окру- 

чиваться, окрутиться.  Трісь  тебе  по  пиці, 
аж  голова  перекрутиться.  Левиц.  І.  7. 
Дівчата  то  перекручувались,  схопившись 
руками  за  п.\ечі,  то  знов  брались  по-під 
руки  і  танцювали  кружком.  Левиц.  І.  15. 
2)  Перекувыркиваться,  перекувыркнуться — 
отъ  удара,  напр.,  а  потому  переносно: 
быть  убитымъ  ударомъ.  Я  як  двину  її  (со- 

баку) зо  всього  маху  навідли  бичем  по  морді, 
так  вона  на  місці  і  перекрутилась.  ХС. 
VI.  451. 

Перекудкудакатя.  каю,  еш,  и.  Пере- 
стать кудахтать. 

Перекудлити,  лю,  лиш,  гл.  Взъеро- 
шить. 

Перекудбвчити,  чу,  чнш,  и.=Пере- 
кудлити. 

Пере  куйовди  ти,  джу,  ДНШ,  II.  1)= 
Перекудлити.  2)  Перебросать,   перерыть. 

Перекульбачити.  чу,  чнш,  гл.  Пере- 
сідлать. 

Перекульгати,  гаю,  еш,  «.  Пройти 
хромая. 

Перекупати,  паю,  еш,  и.  Перекупать. 
Перекупень,  пня.  .».  Мелкій  торго- 

вець; перекушцикъ. 
Перекупити.  См.  Перекуповувати. 
Перекупка,  ки,  ж.  Торговка.  Отпшк, 

матінко,  лихії  люде\  Як  папам  на  мене 
семеро  перекупок,  то  ледві  одгриз.іась.  Ном. 
К  3342. 

Перекуплятн,  ляю,  еш,  м.=Переку- 
повуватн. 

Перекупник,  ка,   м  =Перекупень 
Перекупня,  ні.  ж.  Перепродажа. 
Перекупбвуватн,  вую,  еш,  сов.  в. 

перекупити,  плю,  пиш,  гл.  Перекупать, 
перекупить.  Купує,  перекуповує,  продає. 
О.   1861.  IX.  74. 

Перётупство,  ва,  с  Продажность.  Пе- 
рекуштво  ледаче.  К.  Бай.  24. 

перекусити.  См.  Перекушувати. 
Перекуска,    ки,  ж.    Легкая    закуска. 

А  Степан  (несе)  печеню,  а  Іван  гуску  на 
перекуску.  Чуб.  ІИ.  427.  Після  перекуски 
свахи  співають.  О.   1862.  IV.  33. 

Перекути,  кую,  ёш,  м.=Перекуватн. 

Перекушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рекусити, шу,  сиш.  гл.  1)  Перекусывать, 

перекусять.  Перекуси,  та  батькові  даси. 
Ном.  №  11976.  Заєць  зараз  до  його  та  и 
шовк  перекусив.  Рудч.  Ск.  II.  70.  2)  Заку- 

сывать, закусить  на  скоро.  Ви,  люде  добрі, 
з  дороги  —  юлодні  певно, — чи  не  перекусили  б 
чого  хоч  трохи.  Грин.  II.  274. 

Перелагоджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

перелагодити,  джу,  диш,  гл.  Переделы- 
вать, передЬлать.  Перелагодити  воза  треба. 

Перелад,  ду,  л.  Въ  выраж.  Нема  ні 
ладу,  ні  перёладу  Ніть  совершенно  ника- 

кого порядка.  Ном.  Дё  6654. 

Переладнати,  наю,  еш,  м.=  Перела- 
годити 

Перелаз,  ву,  м.  1)  Місто,  гді  пере- 
лізають черезъ  плетеиь.  Ой  так  не  го- 

разд, низький  перелаз;  а  ви,  хлопці,  не  хо- 
діть, перелазу  не  робіть.  Чуб.  V.  1128. 

2)  Раст.  Вгіопіа  аІЬа.  Л  в.  97.  См.  Пере- 
ступ   Ум    Перелазок.  Ном.  №  13129. 

Передавити,  жу,  зиш,  сов.  в.  пере- 
лізти, ву,  8бш,  и.  Перелізать,  перелізть, 

перепалзывать,  переползти.  А  я  сюю  би- 
стру річку  рачки  перелізу.  Чуб.  V.  185. 

Ворота  засунені,  так  я  через  тин  пер&гізла. 
Пере  лазок,  ика,  м.  Ум.  отъ   пере  лае. 
Переламати,  маю,  еш,  гл.  Переломать 

многіе  предметы  одинъ  за  другимъ. 

Переламатися,  маюся,  ешся,  и.  Пе- 
реломаться многимъ  предметамъ  одному 

за  другимъ. 
Переламувати,  мую,  еш.  сов.  в.  пе- 

реломити, млю,  миш,  иг.  Переламывать, 

переломить. 
Переламуватися,  муюся,  ешся,  сов.  в. 

переломитися,  млюся,  мишся,  гл.  1)  Пе- 
реламываться переломиться.  Я  на  той  ці- 

пок як  ізоперсь,  то  піпок  переломивсь.  Рудч. 
Ск.  I.  109.  2)  Ділиться,  поділиться  съ 
кімь  чімь  либо,  переломивъ  его  Пехай 
вона  (молода)  возьме  окраєць  та  перелом- 

ляться [л  молодим)  попо.шм.  Возьми,  дочко, 

та  переломіться  та  з'їжте.  ХС-  XII.  423. 
Перелатати,  таю,  еш,  гл.  Наново  по- 

чинить, поставить  заплаты. 
Перелаятн,  даю,  еш,  гл.  1)  Осилить 

въ  брани.  Лаяла,  лаяла — насилу  ціле  село 
перелаяла.  Ном.  №  334 1 .  2)  Перестать  бра- 
нить. 



128 Перелаятися — Перелітувави. 

Перелаятися,  лаюся,  ешся,  м.  По- 
браниться между  собой  взаимно. 

Перелёв,  ва,  м.  Въ  .сказке:  существо 
старше  и  сильніе  льва.  От  ти  лев,  а  я 
пере.гев;  ти  будеш  мені  рідний  брат.  Чуб. 
Ц.  121. 

Перележати.  См.  Перележуватн. 

Перележуватн,  жую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рележати, жу,  жнш,  гл.  1)  Пролеживать, 

пролежать.  2)  Пережидать,  переждать  ле- 
жа. Лізь  .мерщій  на  піч,  перележиш  там, 

поки  вона  піде.  3)  Пролеживать,  пролежать, 
отлежать.  Перележав  боки,  аж  болять. 
4)  Слишкомъ  долго  пролеживать,  проле- 

жать. 5)  Приносить,  принести  порчу  ле- 
жаньемъ.  Та  ночуй, — хати  не  перележиш. 
Грин.  II.  77.  Нехай  хліб  тут  полеже, — 
він  хати  вам  не  перележе.  ХС  VII.  420. 
Сей  кусок  лк  умережиш,  так  і  піч  переле- 

жиш, Ном.  №  12203. 

Перелесник,  ка,  м  Первонач.  значе- 
ніе:  искуситель.  Так  называется  бісь,  вь 
виді  огненнаго  змія  ( — метеоръ),  летаюшДй 
кь  женщині.  Коли  б  не  тирлич,  був  би  я 
твій  панич, — каже  пере,іесник-чорт  любі  дів- 

чині, коли  має  проти  його  зілля  тирлич 

при  собі.  Ном.  Л«  245. 
Перелесниця,  ці,  ж. — Літавиця.  Гн. 

II.  5. 
Перелёт,  ту,  м.  Раст.  а)  АпІпуШв  Уиі- 

пепагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111.2)  ОепоіЬега  Ьі- 
ЄШ1І8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Перелёта,  ти,  ж.  Раст.  а)  СЬепорогїі- 
ит  Ьопив  Непгісиз  Ь.  Вх.  Нч.  II.  30. 
б)  Апетопе  аїріпа.  Лв.  96. 

Перелетіти.  См.  Перелітати. 
Переливати,  ваю,  еш,  сов  в.  перели- 
ти, ллю,  ллйш,  гл.  1)  ІІереливать,  пере- 

лить изъ  одноп)  поміщеній  въ  другое. 
З  пустою  в  порожнє  переливає.  Ном.  № 
13057.  2)  Лить,  налить  сверхъ  мірн,  пе- 

реливать, перелить  черезъ  край.  3)  Поли- 
вать, полить,  обливать,  облить.  Росердився 

на  одну  бабу,  узяв  та  й  перелив  їй  у  за- 
капелку мички.  Грин.  II.  200.  Слава,  кров'ю 

перелита  по  світу  літає.  Щог.  Сл.  9. — 
дорбгу.  Поливать,  полить  поперегъ  чьей 
дороги  волшебнымъ  зельемъ.  О,  я  двір  свій 
обсную  і  дорогу  вам  зіллєм  переллю.  Левиц. 
Пов.   173. 

Переливатися,  ваюся.  ешся,  сов.  в. 
перелитися,  ллюся,  л  л  ёшея,  м-  1)  Пере- 

ливаться, перелиться.  2)  Литься  черезъ 
верхъ,  переливаться,  перелиться  черезъ 
верхъ. 

Переливки,  вок,  ж-  мн.  Употребл.  съ 

отрицаніемь  въ  значеній:  не  шутки,  не 
пустяки.  Г.  Барв.  514.  Наші  бачать,  що 
не  переливки,  страшно!  Кв.  От  царівна 
бачить,  що  не  переливки,  кличе  до  себе  сво- 

їх князів.  Грин.  І.  192. 
Перелинути,  ну,  иеш,  гл.  Перелетіть. 

Через  темний  ліс  ясним  соколом  перелини. 

Чуб.  V.  469. Перелити,  ся.  См    Переливати,  ся. 

Перелицьовувати,  *  вую,  еш,  сов.  в. 
перелицювати,  цюю,  еш,  гл.  1)  Перели- 

цовывать, перелиновать,  перевернуть  ва 
изнанку.  К.  ЧР.  362.  2)  Пародировать. 

Перелицьована  „Енеїда". Переліг,  лоту,  м.  Нісколько  літь  не 
обрабатываемая  земля.  Попоореш  років  три 
та  й  пускаєш  знов  на  переліг,  а  ореш  но- 

вину. ЗОЮР.  І.  144.  Років  десять  або  п'ят- надцять перелогом  лежить;  та  як  зореш 
на  новині  та  посієш  кавунів,  то  вродять 
такії,  що  з  землі  не  знімеш.  ЗОЮР.  І.  144. 

Переліжка,  кн,  ж.  Короткій  трубочки 
изъ  спирально  свернутой  проволоки  или 
жести, — при  составленіи  ожерелья  изъ 
монетъ,  крестовъ  нанизываются  послі 
каждой  монеты,  креста,  что  бы  эти  по- 
слідніе  не  сбивались  въктчу.  Шух.  1. 130, 

131,  281,  284-287. 
Переліжний,  а,  е.  Растущій  на  пере- 

лозі.  Сіно  гарне,  переяіжне. 
Перелізти,  См.  Перелазити. 
Перелік,  ку,  м.  1)  Перечень.  2)  От- 

четь.  Чоловік  хотів  узяти  перелік  од  слуг 
своїх.  Єв.  Мт.  XVIII.  23. 

Переліс,,  су,  м.  Кустарниковый  лісь, 
пролісье,  Ой  за  лісом  та  за  перелісом,  ой 
там  стояв  та  зелененький  дубок.  Чуб. 

V.  985. 
Переліска,  ки,  ж.  Раст.  Нераііса  Ірі- 

ІоЬа  СЬаіІ  ЗЮЗО.  І.  124 
Перелісок,  ска,  м.  Узкая  полоска 

ліса,  вдавшаяся  въ  поле.  Я  ходила  туди 
аж  до  переліска.  Зміев.  у. 

Переліт,  ту,  м.  Перелеть. 
Перелітати  таю,  еш,  сов.  в.  переле- 

тіти, лечу,  тйш,  іл.  Перелетать,  переле- 
тіть. Як  би  святії  дім  перелетіли.  Ном. 

№  3315.  Людей  не  чуть,  через  базарь  ка- 
жан костокрилий  перелетить.  Шевч.  150. 

Перелітна,  ки,  ж.  Корова,  которая 
телится  черезъ  годъ. 

I.  Перелітувати,  тую,  еш,  ).4.=Пере- літати. 

II.  Перелітувати,  тую,  еш,  гл.  Про- 
вести літо.  Як  мені  Гооподь  с'етгій  допо- 

міг зиму  перезимувати,  так  мені,  Господи 
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с'втий,  допоможи  літо  перелітувати.  Ш ух.  ' 
I.  190. 

Перелічи тн.  См.  Перелічувати. 
Перелічування,  ня,  с.  Пересчиты- 

ванье.  Левид. 

Перелічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пе- 
релічити, чу\  чнш.  Пересчитывать,  пе- 
ресчитать, перечесть.  Перелічив  до  одною, 

перелічив  трупи.  Шевч. 
Перелляти,  лляю,  еш,  ы.= Перелити. 
Перелбги,  гів,  м.  мн.  Корчи,  судо- 

роги у  скота.  ХС.  УЦ.  417.  Перелоги,  ідіть 
собі  на  дорош  од  його  окил,  од  його  піджил, 
од  жовтої  кости,  од  такої  масти.    Грин. 
II.  42 

Переложения,  ня,  с  =  Перекладан- 
ня, 1,  3. 

Переложйтв,  ягу,  жиш,  и.  =  Пере- 
класти. Закони  на  нашу  мову  переложили. 

О.   1861  XI.   104. 

Переломити,  ся.  См.  Переламува- 
ти, ся. 

Перелопатити,  пачу,  тиш,  гл.  1)  За- 
лежавшеєся вь  амбаре  зерно  перебросать 

лопатою  сь  цЄлью  его  просушить.  Богод.  у. 
2)  Перетасовать  (карты).  Що  ж  ти  здаєш 
карти  так,  що  йому  чоло,  а  мені  озадки? 
Ти  їх  лучче  перепитать.  (Стрижевсв.). 

Перелупвй,  а,  є,  1)  Разделенный  на 
двое.  Угор.  2)  Двуцветный.  Угор. 

Перелупати,  паю,  еш,  гл.  Перенести 
стыдъ,  хлопая  глазами.  Добрі  очі  есе  пе- 

релупають. Ном.  .V  3207. 
Перелупйти,  плю,  пиш,  м.  Перело- 

мить. Перелупила  мисочку  надвоє. 
Перелюб,  бу,  м.  ПрелюбодЄяніе,  блудъ. 

Хто  розведеться  з  жінкою  своєю,  хиба  за 
перелюб,  та  ожениться  з  иншою,  робить 
перелюб.  Єв.   Мт.  XIX.  9. 

Перелюбець,  бця,  м.  Прелюбодей. 
Краде,  злодій — помагаєш,  з  перелюбцем  на- 

кладаєш. К.  Псал.   119. 

Перелюбити  блю,  биш,  м.  Перебить, 
отбить  у  кого  любимаго  человека — же- 

ниха, невесту.  Вона  мою  хлопця  перелю- 
била. Харьк.  у. 

Перелюбви,  бок,  ж.  мн.— Перелюб. — 
з  ким  зчиняти.  Творить  сь  кЄмь  Прелюбо- 

дЄяніе. К-  Бай.  75. 
Перелюбний,  а,  е.  Прелюбодейный, 

блудный.  Перелюбна  любов-  К.  ПС  46.  О  ви, 

перелюбне  і  людожерне  плем'я.  К.  ХП.   55. 
Перелюбник,  ка, .«.  Прелюбодей,  блуд- 

ннгь.  Писав  я  до  вас  ув  одному  Листі, 
щоб  ви  не  мішались  із  перелюбниками. 
Корине.  І.  V.  9. 

Перелюбниця,  ці,  ж.  Прелюбодейка, 
блудница.  Хто  пригорнеться  до  перелюб- 

ниці, той  одно  (з  нею)  тіло.  Корине.  І. 
VI.  16. 

Перелюбство,  ва,  с  ПрелюбодЄяніе. 
К.  МХ.  41. 

Перелютувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Пере- 
злиться.  2)  Перепаять. 

Перелатати,  гаю  еш,  сов.  в.  пере- 
лягти, ляжу,  жеш,  «.».  Перелегать,  пе- 

релечь. Перелік,  ку,  м.  Испугь,  перептрь. 

Ном.  X  4342.  Чуб.  І.  13.  Кричали  з' пе- реляку. Єв.  Мт.  XIV.  26.  Иногда  въ  зна- 
ченій: большой  испугь.  Ляк  сили  додає,  а 

переляк  відіймає.  Ном.  Л»  4400. 

Перелякати,  ся.  См.  Пере  л  яку  ва- 
ти, ся. 

Перелікувати,  кую,  еш,  сов.  в.  пе- 
релякати, каю,  еш,  гл.  Перепугивать,  пе- 

репугать. Сховавсь  під  мостом,  щоб  пере- 
лякати їх.  Чуб.  І.  51. 

Переляк  увати,  м^ю  еш,  і*.  Обшить 
наново  крал  каймою. 

Переляментуватн,  тую,  еш,  и.  Пе- 
рестать вопить,  кричать. 

Перелйскати,  каю,  еш,  перелящатн, 
пгу\  щйш,  гл.  Перестать  хлопать  (бичемь). 

Пережата,  ги,  ж  --Перемога.  Б  тім 
тільки  й  перемога,  що  він  біоний,  а  вона 
багатирка.  Нолт.  у. 

Перемагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
могти, жожу\  жеш,  гл.  Превозмогать, 

превозмочь,  одолевать,  одолЄть,  побеждать, 
победить,  пересиливать,  пересилить.  Кому 
Бог  поможе,  той  все  переможе.  Ном.  .VII. 
Замовкла  мати:  бачить  —  не  переможе 
сина.  Мир.  ХРВ-  314. 

Перемагатися,  гаюся,  ешся,  сов,  в. 
перемогтися,  ж^ся,  жешся,  гл.  1)  Только 
несов.  в.  Соперничать  силой.  Довю  Петро 
з  Остапом  перемагались.  2)  Превозмогать, 
превозмочь  себя,  овладеть  собой.  Зорігну.га 
Оксана  дуже...  да.\і  перемоглась,  як  ки- 

неться, як  ухопить  дитину.  Кв. 
Пережааати.  См.  Перенавувати. 

Перемазувати,  зую,  еш,  сов  в.  пере- 
мазати, мажу,  жеш,  гл.  Перемазывать,  пе- 

ремазать, помазать  вновь. 
Перемальовувати,  вую,  еш,  сов.  в. 

перемалювати,  дюю,  еш,  м.  1)  Списы- 
вать, списать  красками;  перерисовывать, 

перерисовать  (сь  оригинала  копію).  Ма-гяр 
перемалював  собі  нашою  Миколу.  2)  Изме- 

нить живопись.  Маляр  тебе  послухав:  бач, 
перемалговав  чобіт,  як  ти   сказав.  Кв. 

5 
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Переманити.  Си.  Переманювати. 
Переманювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  пе- 

реманити, ню,  ниш,  гл.  Переманивать, 
переманить.  Ой  я  чую,  ой  я  знаю,  серце 
не  обманеш,  иф  дівчину  мою  любу  другий 
переманить.  Чуб.  V.  65. 

Перемастити,  ся.  См.  Перемащува- 
ти, ся. 
Перемахати,  хаю.  впГ,  іл.  Переплыть 

сильными  широкими  движепіями.  Перема- 
хати сажнями  Дніпро.  К.  ДС  4. 

Пере  махлювати,  дюю,  еш,  гл.  1)  Пе- 
ретасовать карты.  2)  Смошенничать.  3)  Пе- 

реиисать  наскоро. 
Переиахляритя,  рю,  риш,  гл.  Растра- 

тить. Живо  перемахлярила  пуд  пшона. 

Перемахнути,  ну,  неш,  гл.  1)  Быстро 
перейти,  перебіжать,  переправиться.  Ду- 

хом перемахнув  через  річку.  2)  Быстро  сде- 
лать что-либо. 

Перемацати,  цаю,  еш,  гл.  Перещупать. 
Перемащувати,  щую,  еш,  сов.  в.  пе- 

ремастити, щу\  стйш,  гл.  1)  Перекраши- 
вать, перекрасить  въ  другой  цв-втъ.  Ми 

{гуси)  попіласті  всі,  а  він  (лебідь)  один 

між  нас  свое  пиндючитъ  пір'я  біле!  Коли  б 
ви  тілько  захотіли...  Ми  б  панича  сього 

як  раз  перемастилгі.  Греб.  362.  2)  Чрез- 
мерно намасливать,  намаслить.  3)  Перета- 

совывать, перетасовать  (карты). 
Перемеженитися,  ниться,  гл.  безл. 

Пройти,  окончиться  къ  добру,  обойтись. 
МБ.  II.  116.  Люде  думали,  що  воно  так  і 
гяремеженитъея,  бо  наче  все  вгцухло.  Г.  Барв. 
510. 

Перемежовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  пе- 
ремежувати, жую,  еш,  гл.  Перемежевы- 

вать, перемежевать. 
Перемелювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 

ремолоти, мелю,  леш,  гл.  Перемалывать, 
перемолоть. 

Переменуватн,  ную,  еш,  о.  Переиме- 
новать. 

Переменуватися,  н^юся,  ешся,  гл. 
Переименоваться. 

Перемервити,  влю,  виш,  ІД.  О  соло- 
мі, снопахъ:  перебить,  перетеріть-  От 

снопи  були  цілі,  а  ти  все  перемервив,  те- 
пер і  одного  цілою  снопа  нема.  Анан.  у. 
Перемерзнути,  ну,  неш,  гл.  Перезяб- 

нуть. Хоч  як  перемерзнеш,  а  на  печі  як 

спотієш,  то  все  минеться.  О.   1861.  V".  72. 
Перемет,  ту,  м.  1)  Сніжини  сугробь 

поперегь  дороги.  По  дорогах  перемети  ве- 
ликі, то  з  сіном  і  їхатгі  не  можно:  то 

вгору,  то  вниз  самі  стають.  Волч.  у.  2)  Ры- 

боловный снарядъ:  бичевка  поперегь  ріки, 
по  которой  прикріплень  рядъ  удочекъ. 
Вас.  188.  3)  Стати  на  переметі.  Повредить, 
воспрепятствовать.  (Він)  міг  стати  йому 
на  переметі,  шкодити.  Мир.  ХРВ.  379, 
См.   Переиіт. 

Переметати,  мечу,  чеш,  и.  Перебро- 
сить. А  я  тую  річку  човном  перемечу.  Гол. 

I.  248. 
Переметнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в. 

оть  переметати.  Перебросить,  перекинуть. 
Перемешкатн.  См.    Пере  мешку  вати. 
Перемешкувати,  кую,  еш,  сов.  в.  пе- 

ремешкатн, каю,  еш,  гл.  Проживать,  про- 
жить извістное  время  гді  нибудь. 

Перемжитися,  ж^ся,  жйшея,  гл.  Пре- 
кратиться, прерваться  на  нікоторое  время. 

Оце  перемжилась  робота  у  полі, — треба 
під  хуру  порядитись.  Волч.  у. 

Перемивання,  на,  с  Перемьіваніе.  Во- 
ди гарячої  треба  на  перемивання — ложки 

та  миски  митгі.  Волч.  у. 

Перемивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  перени- 
ти, мию,  еш,  гл.  Перемывать,  перемыть. 

Миски  перемгма.  Кв. 
Перемиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

перемитися,  миюся,  ешся,  и.  Перемы- 
ваться, перемыться. 

Переминати,  наю,  еш,  сов.  в.  пере- 
йняти и  перем'яти,  мну,  неш,  гл.  1)  Пе- 

реминать, перемять.  Ті  орішки,  що  взяла 
у  Василя,  усе  в  жмені  переминає.  Кв. 
2)  Пережевывать,  пережевать.  3)  —  кого  на 
зубах.  Ругать,  перебирать  кого  по  косточ- 
камъ.  Знову  почав  Грицько  гукати  на  всю 
хату,  перетираючи  та  переминаючи  на 
зубах  не  тільки  Пріську  з  Христею,  а  ї< 
увесь  рід  їх    Мир    Пов.  І.   161. 

Переминатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

перейнятися  и  перем'ятися,  мн^ся,  неш- 
ся,  гл.  Переминаться,  перемяться.  •  Пере- 

мнеться, та  й  так  минеться.  Чуб.  І.  297. 

Перемити,  ся.  См.  Перемивати,  ся. 

Перемитий,  а,  е.  Перемытый.  Въ  вы- 
раж.:  як  перемитий.  Одинъ  къ  одному, 
одинъ  лучше  другого.  Там  народ  один  в 
одною,  як  псрсмгітий.  Ном.  Л»  13934.  Вій- 

сько у  лаву  стало  як  перемите.  Рудч.  Ск. 
II.  85.  Така  гречка,  гио  на  все  поле1.  Пан- 

ську блискавка  посмалим,  а  його  рядом — 
та  як  перемита.  Рудч.  Ск.  II.  207. 

Перемі зжити,  жу\  жйш,  іл.  Размоз- 
жить (многихъ).  /  блюдолизів,  ложкомоїв 

в  прах,  в  дребезггі  пе))емізжив.  Котл.  Ен. 
V.  49. 

Переиіль,  лі,  ж.  Мель. 
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Переміна,  ни,  ж.  1)  Переміна.  2)  За- 
міна, переміна  еого  или  чего  другимъ. 

Гей  подай,  батьку,  подай  переміну,  бо  я 
марно  загину.  Грин.  III.  595.  Та  їх  (дітей) 
треба  обмить,  треба  й  облатать,  треба  й 
обіпрать...  а  ви  знаєте,  шо  мені  ж  пере- 

міни нема  ніякої.  Мил.  222.  А  всім  коза- 
камг  переміна  стала.  Чуб.  V.  63.  Ум.  Пе 
ремінна,  переиіночка.  Моя  дочко,  моя  й  пе- 
реміночко!  Мил.  219. 

Перемінити,  ся.  См.  Переміняти,  ся. 

Перемінити,  няю,  вш,  сов.  в.  перемі- 
нити, ню,  ниш,  и.  1)  Перемінять,  пере- 

мінить. Рудч.  Ск.  II.  128.  2)  Замінять, 
замінить.  Старий  нездужа,  а  перемінити 
нікому:  у  його  не  було  синів.  Чуб.  II.  92. 
Моя  дочко,  моя  й  переміночко!  Хто  мене 
буде  й  перемінять  так,  як  ти  переміняла? 
Мил.  219,  220. 

Перемінитися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 
перемінитися,  нюся,  нншся,  и.  1)  Пе- 

реміняться, переміниться.  2)  Превращать- 
ся, превратиться.  В  тих  дванаціть  хлопа 

перемінило  сі  дванаціть  місіиів,  що  на  небі. 
Гн.  II.  17.  3)  Світ,  перемінився.  Потемніло 
въ  глазахъ.  Як  ударе,  то  переміниться  бі- 

лий світ.  Чуб.  V.  598. 
Перемірити,  раю,  вш,  гл.  Умирать. 

Хто  перебірае,  той  голодом  перемірає.  Ном. 
X   12165. г 

Переміряти,  ряю,  вш,  і.і.  1)  Перемі- 
рить. Хто  не  вірить,  той  хай  собі  пере- 

мірить. Чуб.  І.  274.  2)  Перемірять  наново, 
Там  мої  слідки...  переміряні  будуть,  там 
моє  діло  перероблене  буде.  Мил.   146. 

Перемісити.  См.  Перемішувати. 
Переміст,  мосту,  м.  ?  Уже  ж  мсті, 

уже  на  псремості.  Грин.  III.  541. 

Перемістити,  щу,  стиш,  іл.  Перемі- 
стить. 

Переміститися,  щуся,  стишся,  гл.  Пе- 
реміститься. Чи  світові  спустіти  через 

тебе,  чи  кам'яним  переміститись  гора,*? К.  Іов.  39. 

Переміт,  м6ту,.«.  —  положити.  Нриосно- 
вьіваніи  нитокъ  на  сновалку  ошибиться  и 
положить  нитку  не  на  тотъ  колышекъ,  на 
который  слідуеть.  Константи ногр.  у.  См. 
Перемет. 

Перемітка,  ки,  ж.  1)  =  Кладочка. 
Вх.  Зн.  47.  Ко1Ь.  I.  38.  Гол.  Од.  59. 
2)  =  Нямітка.  Жінки...  завивають  голову... 
біюю  переміткою.  Шух.  І.   132. 

Перенітннй,  а,  е.  Разнообразный,  из- 
мінчивьій?  Заграй  же  мі  сеї,  тої  та  й 
перемітної.  Гол.  IV.  497. 

Перемітувати,  тую,  вш,  сов.  в.  пере- 
метати, мечу,  чеш,  и.  1)  Перебрасывать, 

перебросить.  МУЕ.  III.  44.  2)  Охватывать, 
охватить,  обвить  вокругъ.  В  около  того... 
патика  перемітує  ватаг  два  рази  ремінь. 
Шух.  І.  191.  3)— барву.  Измінять,  измі- 
нить  цвіть.  Буває  ласице  на  зіму  перемі- 

тує барву.  Вх.  Зн.  47. 
Перемітуватися,  туюся,  вшся,  гл, 

1)  Перебрасываться.  Всі  мовчали  й  ждали, 
вряди-годи  перемітуючиеь  кількома  словами. 
Левиц.  І.  332.  2) — Перекидатися  7.  (Чарів- 

ниці) перемітуються  в  кота,  пса.  МУЕ. 
III.  46 

Переміть,  мбти,  ж.  1)=Перемет.  2. 

Вх.  Пч.  II.  25.  2)  Узелъ.  У  переміть  'в'я- 
зати. Завязать  узломъ.  Шух:  І.  137. 

Перемішати,  ся.  См.  Перемішува- ти, ся, 

Перемішка,  кн,  ж.  1)  Смішеніе.  Ле- 
виц. 2)  Поміха.  Зміев.  у.  Завтра  думка 

їхати,  як  ніякої  перемігики  не  буде.  3)  То, 
что  вмішивается,  впутывается  во  что,  сре- 

ди чего.  Галушка  та  лемішка,  а  хлібу  пс- 
ремішка.  Ном.  №  12329. 

Перемішний,  а,  е.  Смешанный.  Мелю- 
ся насіяла  всячини,  і  усе  принялося,  зійш.го 

і  проквітало  одмішне  і  перемішне,  як  і/ 
празнику  люде,  на  диво  Меласі,  що,  каже, 
сіяла  усе  окромішне  ряд  по  рядочку,  а  зій- 

шла така 0 мішанина.  МВ.  III.   137. 
Перемішувати,  шую,  вш,  гл.  1)  сов.  в. 

перемішати,  шаю,  вш,  г.і.  Смішивать,  смі- 
шать, перемішать.  Перемішувати  •  овес  з 

ячменем.  2)  Сов.  в.  перемісити,  шу,  сиш. 
\л.  Місить  наново,  перемісить.  Шкода  пе- 

ремішувати тісто,  вгтявгии  з  печі.  Ном. № .14228. , 

Перемішуватися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 
перемішатися,  шаюся,  ешся,  гл.  Смішв- 
ваться,  смішаться,  перемішиваться,  пере- 

мішаться. Цанські  квітки  перемішувались 
з  зеленим  зі.глєм.  Левиц.  Пов.   196. 

Перемкнутися,  н^'ся  нешся,  гл.  Пе- 
реправиться, переіхать,  пробраться.  За 

Дніпер  перемкнутися. 
Перемліти,  лію,  вш,  гл.  Изныть,  исто- 

миться отъ  страха,  тревоги.  Білу  ніч  до- 
сиділа під  коморою,  перемліла-  Мир.  Нов. 

II.  75. 
Перейняти.  См.  Переминати. 
Перембва,  ви,  ж.  Перезывъ,  нере- 

мавка.  Ум.  Перемовка,  переиовочка.  Ой  ти, 
галочко,  перемовочко,  пере.иовила  сокола  /.і 
темною  лугу  в  вишнев  сад.  Мет.   178. 

Переибвитн.  См.  Перемовляти. 

5* 
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Перемовлятн,  дало,  еш.  сов.  в.  пере- 
мбвнти,  влю,  виш,  и.  1)  Перезувать,  пе- 

резвать, переманивать,  переманить  Маркев. 
69.  Ой  ти,  галочко,  перемовочко,  перемовила 
сокола  з  темною  лугу  в  вишнев  сад.  Мет. 
178.  Ой  не  я  ж  його  перемовила,  він  сам 
за  мною  приїхав.  Мет.  18.  2)  Промолвить, 
перекинуться  словомъ.  Коли  б  хоть  з  чо- 
.ювіком  словечко  перемовити.  МВ.  І.  44. 
3)  Пересказывать,  пересказать  наново;  пе- 

редразнить. Там  люде  норовисті-  що  ска- 
жеш, то  й  перемовлять,  а  що  зробиш, 

то  й  перероблять.  Грин.  III.  482. 
Перемовлятися,  ляюея.  ешся,  и. 

Разсуждать  другь  съ  другомъ,  перепирать- 
ся. Перемов.гялнсь  бо  між  собою  в  дорозі, 

хто  більший.  Єв.  Мр.  IX.  34. 
Переибвочва,  ки  ж.  Ум.  оть  пере- 

мо ва. 
Перемовчати,  чу,  чиш,  гл.  Промолчать, 

смолчать  Бабуся  перемовчала  хвилинщ 
та  й  каже.  МВ.  (О.  1862.  III.  57).  За- 

соромиться, рученьками  закриється,  пере- 
мовчить та  знов  за  своє.  Кв. 

Перембга,  ги,  ж.  Одолініе,  побіда, 
перевісь. 

Перемогти,  ся.   См.  Перемагати,    ся. 
Перемокати,  вію,  еш,  сов.  в.  пере- 

мокти, вну.  иеш,  и.  Перемокать,  пере- 
мокнуть. Щоб  не  перемокли  коноплі,  пій- 

иіла  на  Сікновеніє  тягати  їх.  Грин.  II. 
154. 

Перенолйтися,  люся,  лишся,  м.  Окон- 
чить молиться.  Іут  тілько  що  перемолився 

Еней  і  рот  свій  затулив,  як  ось  із  неба 
дощ  полився.  Котл.  Ен.  П.  33. 

Перемолоти,  ся.  См.  Перемелюва- 
ти, ся. 
Перемолотити.  См.  Перемолочувати. 
Перемолочувати,  чую,  еш,  сов.  в. 

перемолотити,  чу\  тиш,  м.  Перемолачи- 
вать, перемолотить. 

Переморгнутися.  См.  Переморгува- 
тися. 

Переморгуватися,  гуюся,  ешся,  сов. 
в.  переморгнутися,  нуся,  нёшся,  и.  Пе- 

ремигиваться, переморгнуться.  Всі  нас  кру- 
гом озирають  та  переморгуються.  МВ.  І.  75. 

Перемордувати,  дую,  еш,  гл.  Пере- 
мучить, истомить. 

Перемордуватися,  ду~юся,  ешся,  М. Перемучиться,  истомиться. 
Переморозити,  жу,  виш,  (.«.  Перемо- 

розить. 
Перемостити.  См.  Перемощувати. 
Перемотати.  См.  Перемотувати. 

Перемотлошити,  шу,  шиш,  гл.  Обра- 
тить въ  мотлох. 

Перемотувати,  тую,  еш,  сов.  в.  пере- 
мотати, таю,  еш,  гл.  Перематывать,  пере- 

мотать. 

Перемочити,  ся.  См.  Переночувати,  ся. 

Перембчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пе- 
ремочити, чу\  чиш,  и.  Измачивать,  из- 

мочить. Перембчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
перемочитися,  ч^ся,  чишся,  м.  Промо- 

кать, промокнуть.  По  дощеві  перемочить- 
ся, перекисне.  Зміев.  у. 

Перембщувати,  пгую,  еш,  сов.  в.  пе- 
ремостити, щу\  стиш,  гл.  Перемащивать 

перемостить.  Міст  перемостили. 

Перемудрувати,  рую,  еш,  іл.  Пере- 
хитрить, перемудрить. 

Перемурувати,  р^ю.  еш,  гл.  Пере- 
строить что  нлбудь  каменное,  кирпичное. 

Перемусувати,  с^ю,  еш,  гл.  Переці- ниться. 

Перемочити,  чу,  чиш,  гл.  Перему- 
чить, измучить.  Чорти  б  перемучив  твою 

батька.  Ном.  .V  3757. 

Перемучитися,  чуся,  чишся,  і.4.  Пе- 
ремучиться. Перемучилггсь  мгі  до  вечора. 

МВ.'  І.  70. 

Перем'яти.  См.  Переминати. 

Перем'яшкурити.  рю,  риш,  гл.  Пе- 

ремять. Перенаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
перенадити,  джу,  диш,  гл.  Переманивать, 

переманить. 
Перенайти,  йду,  деш,  гл. — ногб.  Пе- 

ретянуть кого  на  свою  сторону.  Вх.  Лем. 
447. 

Перенести.  См.  Переносити. 
Перенизати.  См.  Перенизувати. 

Пере  низи  ти,  жу\  8ЙШ,  гл.  Слишкомъ 
понизить. 

Перенизувати,  зую.  еш,  сов.  в.  пере- 
низати, жу\  жеш,  гл.  Перенизывать  пе- 
ренизать наново.  Намисто  треба  перени- 

зати.  Черниг.  у. 

Перенити,  нию,  еш,  гл.  Изныть,  исто- 
миться. /  сказати  вам  не  знаю,  що  моє 

серце  тоді  перенило.  Г.  Барв.   127. 

Перенівечити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Испор- 
тить, изгадить,  исковеркать.  2)  Искале- 

чить многихъ.  Що  оці  стрільці  гх  (зай- 
ців) перенівечать!  О.  18(>1.  V.  69. 

Перенівечитися,  « уся,  чишся,  гл. 
Испортиться,  исковеркаться. 
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Перенімечнтися,  чуся.  чишся.  и. 

Онімечиться. 
Перенісся,  ся,  с.  Переносье.  Як  у  кого 

на  переноса  брови  сходяться  одна  з  дру- 
гою, той  буде  нещасливий.  Чуб.  І.  86. 

Переносити,  шу,  сиш,  сов.  в.  пере- 
нести, су,  сёш,  гл.  1)  Переносить,  пере- 

нести. Перенесу  ключі,  не  побрязкуючи.  Мет. 
26.  Перенесла  я  її  в  комору,  положила  на 
лавці.  МВ.  І.  76.  2)  Передавать,  передать 
словесно,  разсказать,  разнести  вість.  Вже 
давненько  панночки  приїжжі  переносили, 
що  який  то  вже  там  лікарь  полковий  хо- 

роший. МВ.  (О.   1862.  III.  44). 
Переносити,  шу,  сиш,  гл.  Переносить, 

перенести  (многіе  предметы).  Я  оті  дрова 
переносив  у  хату,  бо  дощ  помочить.  Рудч. 
Ск.  І.  170. 

Переночувати,  чую,  вш,  гл.  1)  Пере- 
ночевать, проспать  ночь.  От,  переночували 

ту  ніч,  коли  на  ранок...  Рудч.  Ск.  II.  15. 
Дівчинонько,  ввольни  ж  мою  волю,  перено- 

чуй хоч  нічку  зо  мною.  Чуб.  V.  161.  2) — 
иогб.  Пустить  на  ночлегь.  Ой,  дівчино,  пе- 

реночуй мене,  козака  молодою,  і  коня  воро- 
ного. Чуб.  V.  63. 

Перенудйти,  джу\  диш,  гл.  1)  Исто- 
мить, вагнать  тоску,  скуку.  2)  безл.  Пере- 
стать тошнить. 

Перенудитися,  джуся.  дишся.  гл. 
Истомиться  скукой. 

Перенити,  ся.  См.  Переймати,  ся. 
Переоначити,  ся.  См.  Переоначу ва- 
ти, ся. 
Переоначувати,  чую,  вш,  сов.  в.  пе- 

реоначити, чу,  чиш,  гл.  Переиначивать, 
переиначить. 

Переоначу ватнся,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
переоначнтися,  чуся,  чншся,  і.*.  Пере- 

иначиваться, переиначвться. 

Переопалати,  лаю,  вш,  і.«.  1  ̂ Пере- 
палити 2,=0палатн.  Вх.  Зн.  48.  2)  От- 

колотить. Добре  ю  переопалав.  Вх.  Зн.  48. 
Перебр,  ру,  м.  Перепашка. 
Переорати.  См.  Переорювати. 
Переорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  пере- 

орати, рю,  реш,  гл.  1)  Перепахивать,  пе- 
репахать наново.  І  переорем  ще  раз  рідне 

поле.  К.  Дз.  34.  Достатків  там  більше... 
переорюють  краще,  та  й  земля  ситніща. 
Мир.  Пов.  II.  85.  2)  Перепахивать,  пере- 

пахать впоперегь-  Не  переорюй  межі  ні- 
кому. Ном.  .V  3306.  Это  вьіраженіе,  кроні 

прямого  значеній,  иміеть  еще  и  перенос- 
ное: не  становись  ни  на  чьей  дорогі.  Хиба 

я  вам  межу  переорав,  чи  що?  Грин.  І.  244. 

Перепадати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пасти, паду,  деш,  гл.  Перепадать,  пере- 
пасть. Узявсь  —  нічою  робити!  —  латати 

старі  кожухи,  стала  й  копійчина  перепа- 
дати. Кв.  Дощічастійш  перепадали.  0. 1862. 

ПІ.  31. 
Перепадатнся,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

перепастися.  падУся,  дешся,  м.  Исху- 
дать, истощиться.  Наївся — як  бик,  пере- 

пався— як  смик.  Ном.  №  14125. 
Перепадистнй,  а,  е.  Непостоянный, 

переменчивый.  Перепадиста  зіма:  то  сніг, 
то  дощ. 

Перепакувати,  кую,  еш,  гл.  Перепа- 
ковать, переложить  вещи. 

Перепал,  лу,  м.  1)  Пережженый  ввр- 
пичъ.  2)  ?  Ізойди  собі,  (хворобо),  од  раба 
божою  на  чорнії  луга,  на  перепали,  де  буй- 

ний вітер  свистав.  (Заклинаніе).  КС.  1883. 
VII.  587. 

Перепалакарюватн,  рюю,  еш,  гл.  Пре- 
взойти кого  въ  исполненіп  пономарскигь 

обязанностей.  Встрічено  въ  свороговорві: 
Нашого  паламаря  ніхто  не  перепаламарюе. 

Грин.  І.  239. 
Пере  па  лати,  лаю,  еш,  гл.  1)  Пере- 

стать пылать.  2)=0палати.  Чернвг.  у. 

Перепалити,  ся  См.  Перепалюва- 

ти, ся. 
Перепалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 

репалити, лю,  лиш,  их.  1)  Сжигать,  сжечь. 
Перепалив,  попілець  на  море  пустив.  Рудч. 
Ск.  І.  87.  2)  Пережигать,  пережечь.  Взяв- 

ся леміш  чоловікові  кувать,  та  багато  за- 
ліза... перепалив.  Ном.  Л-  1858,  стр.  284. 

3)  Слишкомъ  сильно  нагрівать,  нагріть, 
натопить.  Перепалила  піч  так,  що  й  хліб 
погорів. 

Перепалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
перепалитися,  люся,  лншся,  и.  Пережи- 

гаться, пережечься. 
Перепакувати,  н^ю,  еш,  гл.  Окончить 

господствовать,  властвовать. 
Перепарити,  рю,  ряш,  и.  Перегріть, 

слишкомъ  перепарить.  Перепарити  молоко. 

Перепартачнти,  чу,  чиш,  гл.  Испор- 
тить работу  или  предметъ  какой  либо,  ра- 

ботая надъ  нимъ,  плэхо  сділать 

Перепартолнтн,  лю,  лиш,  м.— Пере- 
партачнти. 

Перепарувати,  р^ю,  вш,  гл.  Перестать 
испаряться. 

Перепасинкувати,  кую,  вш,  гл.  Окон- 
чить пасинкувати. 

Перепекти,  ся.  См.  Перепікати,    ся. 
Перепел,  ля,  -н.  1)  Пт.  перепель,  Теї- 
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гао  соіигаіх.  Паничі  випустили  сокола  на 
перепела.  Рудч.  Ск.  II.  111.  2)  Крестецъ, 
08  засгит.  Харьк.  г.  Ум.  Перепелоньно. 
ЗОЮР.  І.  25. 

Перепела,  ли,  ж.  Перепелка.  Зажури- 
лась да  й  перепела:  „Де  б  я  собі  гніздочко 

звила?"  Гол.  IV.  536. 
Перепелйха,  хи,  ж.  Самка  перепела. 

Плакала  стара  баба  Грициха,  мов  перепе- 
лйха. Нп. 

Перепелиця,  ці,  ж.  1)  Перепелка. 
В  чистім  полі  все  перепелиці.  Чуб.  V.  474. 
Употребляется  какъ  ласкательное  слово 
для  женщиаъ,  особенно  въ  уменьш.  фор- 

мі. Мої  сестриці,  мої  перепелиці,  мої  пта- 
шечки щебетливі.  О.  1862.  IX.  114.  2)  На- 

зпаніе  коровы.  КоІЬ.  І.  65.  3)  Родъ  игры. 
Ив.  26.  Ум.  Перепеличка. 

Перепелйчий,  е.  Перепелиный.  Пере- 
пеличе  сало. 

Перепеличка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  пере- 
пелиця. 

Перепело,  ла,  с.  Ключица.  Констан- 
тиногр.  у. 

Перепёлонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  перепел. 

Перепёлоньчин,  на,  не.  Принадлежа- 
щій  перепелке.  КоІЬ.  І.  172. 

Перепели,  лйти,  с.  Перепелка  -  діте- 
нышъ.  Вх.  Пч.  II.   13. 

Перепелйстий,  а,  е.  Иміющій  цвіть 
перепела,  сЬрый. 

Перепелйчий,  а,  е  =  Перепелйчий. 
Перепелячий  крик.  Мир.  ХРВ.  4. 

Переперёдити,  джу,  диш,  ?.і.=Випе- 
редити.  /  біса  перепереди.іи.  Федьк.  I.  18. 

Перепёрти,  пру\  прёш,  гл.  1)  Пере- 
тащить, перевезти.  2)  Переспорить.  Уже, 

як  бачу  я,  тебе  не  переперши.  Г.-Арт. 
Переперчити,  чу\  чйш,  гл.  Слишкомъ 

много  перцу  положить  въ  кушанье. 
Пере перьхн  ути,  ну\  неш,  гл.  Пере- 

летіть черезъ  что.  Вх.  Уг.  258. 
Перепёча,  чі,  яс.=Перепічка.  Пита- 

лася шишечка  перепечі:  чи  далека  дорі- 
женька до  печі?  Мвл.   149. 

Перепечайка,  ки,  ж.=Перепічайка. 
Знайте  мене,  перепечайку,  що  на  воротях 
тісто.  ЗОЮР.  I.   148. 

Перепивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пити, п'ю,  п'ёш,  гл.  1)  Выпивать,  выпить 

за  чье  здоровье,  желая  кому  счастья.  Па- 
сипае  юрівки  у  порцію  і  перепиває  до  всіх 
людей  з  словами:  „Дай  вам,  Боже,  здо- 

ров'я!" Шух.  I.  194.  2)  —  кому  що.  На 
свадьбе:  выпивая  рюмку,  дарить  что  либо 
новобрачным!..  КоІЬ.  I,  311,  319.  Братіку- 

перетю,  перепий  щастя -долю!  Що  маю- 
перепиваю,  щастя -долі  не  вгадаю.  Грин. 
III.  513.  Ой  ішла  дівка  Мар'ечка  із  свої- 

ми дружечками;  насупротив  її  батенько 
її  з  повненькими  кубочками.  „Перепий,  до- 

нечко, перепий,  Мар'ечко,  із  своїми  дру- 
жечками". Ой  за  жалощами  за  великими 

перепою  не  брала.  Рк.  Макс  3)  Перепи- 
вать, перепить,  выпить  больше  кого.  А 

пити,  так  не  переп'є  його  й  Данилка,  що 
в  того  пана.  Кв. 

Перепиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

перепитися,  п'юся,  п'ёшея,  гл.  Перепи- 
ваться, перепиться,  упиться.  Пе  слухайте, 

се  він  перепивсь  та  з  п'яну  химери  по- гнав.  Кв. 

Перепилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 
репиляти, лйю,  еш,  гл.  Перепиливать, 

перепилять. 

Перепинити,  наю,  еш,  сов.  в.  пере- 
п'ясти, пну\  нёш,  гл.  1)  Протягивать, 

протянуть  что  (напр.  веревку,  простыню), 
черезъ  что-либо,  перегородить  что  протя- 

нутою вещью.  Кае  павук:...  де  тілко  у  гор- 
ниці не  перепну  павутиння,  зараз  мене  і 

зметуть.  Мнж.  7.  Перепнули  рядном  ха- 
ту. 2)  Преграждать,  преградить.  Хотів 

переп'ясти  бусурменцям  шлях.  К.  ЦН.  226. 
Ой  юрами,  мій  милий,  горами,  переп'ята 
стежка  чарами, — а  ні  прийти,  а  ні  пе- 

рейти, ні  з  тобою  говорити.  Чуб.  V.  193. 
Перепинитися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

переп'ястися,  пн^ся,  нешся,  гл.  1)  Быть 
перегораживаемымъ.перегороженнымъчЪмъ 
либо  протянутымъ.  2)  Опоясываться,  опоя- 

саться. Я  поясом  перепнуся  та  й  нікого 
не  боюся.  Грин.  III.  654. 

Перепинити,  ся.  См.  Перепиняти,  ся. 

Перепинити,  нйю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пинити, ню,  виш,  гл.  1)  Преграждать, 

преградить.  Яр  нам  перепинив  дорогу. 
Харьк.  Стережися,  гцоб  вона  тобі  не  пе- 

репинила дороги  до  царства  небесною.  Кв. 
2)  О  річи:  перебивать,  перебить,  преры- 

вать, прервать.  Не  перепиняй  мене,  а  то 
й  казати  не  буду.  Харьк. 

Перепинитися,  нйюся,  ешся,  сов.  в. 
перепинитися,  нюся,  нншся,  гл.  1)  Пре- 

граждаться, преградиться.  2)  Прекращать- 
«ся,  прекратиться,  прерываться,  прерваться. 

Перепис,  су,  м.  1)  Копія  рукописи. 
2)  Перепись,  ревизія.  По  оцих  переписах, 
що  тоді  були,  то  у  нашому  селі  700  душ, 
а  тепер  не  знаю. 

Переписати,  ся.  См.  Переписувати,  ся. 
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Переписування,  ня,  с.  Переписыва- 
ніе,  переписка. 

Переписувати,  сую,  еш,  сов.  в.  пе- 
реписати, пишу,  шеш,  і.і.  1)  Переписи 

вать,  переписать.  Переписав  усе  знову,  бо 
було  погано.  2)  Ділать,  сделать  списокъ, 
реестръ,  перепись. 

Переписуватися,  суюся,  ешся.  сов.  в. 
переписатися,  ш^ся,  шешся,  гл.  Пере- 

писываться, переписаться  (о  сниманіи  ко- 
пій). Та  й  довго  ж  як  воно  в  тебе  пере- 

писується, а  таке  маленьке. 
Перепит,  ту,  м.  1)  Разспросъ.  2)  Пе- 

респросъ. 
Перепитати.  Си.  Перепитувати. 
Перепитий,    ків,    м.    мн.    Свадебный 

обрядъ:  выпивая   рюмку,   дарить   что-либо 
нокобрачнымъ.  Си.  Перепивати  2. 

Перепитування,  ня,  с  1)  Разспра- 
шиваніе.  А  що  тобі  з  тою  перепитуван- 

ню, що  ти  раз-у-раз  про  йою  светру  пе- 
репитуєш? Полт.  г.  2)  Переспрашиваніе. 

Перепитувати,  тую,  еш,  сов.  в.  пе- 
репитати, таю,  еш,  гл.  1)  Разспрашивать, 

расспросить.  Та  перепитаю  миленькою 
свойого:  та  чи  він  у  дорозі  воли  поганяє, 
ой  чи  у  шинкарки  мед-юрілку  кружає- 
Чуб.  V.  538.  Що  в  козака  дві  дівчини, 
одна  одну  перепитує:  чи  була  ти,  подру- 
жечко,  вчора  звечора  на  у  лиці?  Мил.  117. 
2)  Переспрашивать,  переспросить.  Все  в 
тябличку  дивлюся,  поки  він  усіх  перепи- 

тає. Г.  Барв.  404. 
Перепитуватися,  туюся,  ешся,  гл. 

Спрашивать  другь  друга.  Стали  вони  пе- 
репитуватись між  собою,  хто  б  з  них  був, 

що  се  має  зробити.  Єв.  Л.  ХХП.  23. 
Перепити,  ся.  Сн.  Перепивати,  ся. 
Перепит,  ху,  м.  Пышность.  З  пере- 

пихом  несуть  йою  на  марах.  К.  Іов.  48. 
Перепитати,  таю,  еш,  сов.  в.  пере- 

птатн,  таю,  еш  и  перетнути,  пхну, 
неш,  ід.  Переталкивать,  перетолкнуть,  пе- 

репихивать, перепихнуть. 

Перепіедь,  пійця,  м.  1)  Небольшой  сва- 
дебный хлібець  особой  формы.  Марк.  137. 

МУЕ.  III.  87  В  п'ятницю  до  діла  лежні 
з  гурту  поробили  та  шишки  і  перетиці 
в  піч  посадовили.  Мкр.  Н.  21.  2)  Брать 
новобрачной,  который,  послі  отъезда  по- 

следней въ  домъ  жениха,  также  отправ- 
ляется туда  съ  цілью  узнать  о  резуль- 

татахъ  первой  брачной  ночи.  Контанти- 
ногр.  у. 

Перепій,  пбю.  м.  1)  На  свадьбі:  обря- 
довое   вьшиваніе    за    здоровье    молодыхъ, 

сопровождаемое  подарками.  Чуб.  ГУ.  677. 
2)  Тоть,  кто  участвуеть  въ  перепбї.  Бра- 
тіку- перепою,  перепий  щастя  -  долю!— Що 
маю, — перепиваю,  щастя -долг  не  вгадаю. 
Грин.  НІ.  513.  См.  еще  Переысць  2.  3)  Пе- 

репой. Охриплий  з  перепою  юлос.  Мир. 
Пов.  II.  76.  Спить  батенько  з  перепою. 

Чуб.  У.  444. 
Перепійннй,  а,  е.  Относлщійся  к^ 

перепою  1.,  Чуб.  ГУ.  677. 
Перепійщина,  ни,  ж.  Подарки,  даю* 

щіеся  новобрачнымъ  во  время  перепою  1. 
Ко1Ь.  I.  319. 

Перепікати,  каю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пекти, печу\  чеш,  гл.  Перепекать,  пе- 

репечь. Перепікатися,  каюся,  ешся,  сов-  в. 
перепектися,  печься,  чешея,  гл.  Пере- 

пекаться, перепечься. 

Перепілка,  ки,  ж  =Перепелиця  1,  3. 
Марк.  70.  Ой  післав  я  до  дівчини  Насті, 
дала  вона  мені  перепілку  в  маслі.  Чуб.  У. 
435.  Какъ  ласкат.  для  женщинъ.  Пестить 

бум  її  всяк'  і  юлубко  моя  вірная,  і  ожинко 
повная,  і  перепілко  моя  утішнзя.  Г.  Барв. 
107.  Ум.  Перепілоньна.  перепілочка.  Мару- 

сенька моя,  лебідочко,  зірочко  моя,  рибочко, 

перепілочко!  приговорював  Василь,  обніма- 
ючи свою  Марусю.  Кв.  1.  55. 

Перепілочок,  чка,  м.  Ум.  оть  пере- 
пел. Через  дальнії  степи  перепілочком  пе- 

ребіжи. Чуб.  У.  469. 
Перепіранка,  ки,  ж.  Порвавшаяся 

оть  мытья  рубаха.  Із  дранки  в  перепіран- 
ку.  Ном.  .4  11239. 

Перешратн,  рию,  еш,  сов.  в.  пере- 
прати, перу,  реш,  гл.  Перестирывать,  пе- 

рестирать, перемыть  (білье)  наново. 
Перевіритися,  р&юся,  ешся,  сов.  в 

перепратися,  перися,  решел,  гл.  Пере- 
стирываться,  перестираться,  перемываться, 
перемыться  Ото  сорочка  така,  що  через 
три  дні  перепірається  і  сама  на  тебе  на- 

дівається. .Грин.  1.   100—101. 
Перепітн,  пію,  еш,  и.  — Переопіватн. 

Ой  гцо  вміли,  перешли, — співайте  'ъми. 
Рк.  Макс. 

Перепічайка,  кв,  ж.  1)  Родъ  лепеп, 
ки  изъ  кислаго  тіста,  испеченной  на  ско- 

вороді. 2)  Женщина,  пекущая  хлЪбы.  Знай- 
те мене,  перепічайку,  гцо  на  воротях  тіс- 

то! Ном.  №  10793.  Погана  перепічайка! 
напече  було  хліба  глевкою  та  сирою.  Мнж. 

101. 
Перепічечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  пере- 

пічка. 



136 Перепічка — Переполовинювати. 

Перепічка,  ви,  ж.  1)=Перепічайва  1. 
Чуб.  VII.  445.  На  столі  постановили  чар- 

ку і  юрілку,  три  перепічки  на  маслі,  ков- 
баси тарілку.  Мкр.  Н.  2)  Маленькая  па- 

сочна,  которую  дають  священнику  послі 
освященія  пасхальнаго  хліба.  Вх.  Зн.  48. 
Ум.  Перепічечка.  Чоловіче,  напечу  я  тобі 
перепічечок.  Грин.  II.   164. 

Переплавний,  а,  є.  Переплавна  середа. 
Преполовеніе.  У  переплавну  середу  пасла 
дівка  череду.  Нп. 

Переплакати,  чу,  чеш,  гл.  1)  Пере- 
стать плакать.  Переплакала  вже  дитина, 

затихла.  2)  Проплакать.  Чи  знаєш  ти, 
що  я  переплакала?  МВ.  (О.  1862.  І.  87). 
3)  Выплакаться.  Переплакала  б,  перемучи- 

лася б  раз  та  й  забула.  Левиц.  І.  39.  По- 
бий мене,  миленький,  уночі,  то  я  перепла- 
чу, білу  постіль  стелючи.  Нп.  (Г.  Бари. 

290).  4) — що.  Плачемъ  избавиться  отъ  чего. 
А  може  лихо  переплачу.  Шевч.  380.  5) — 
ного.  Превзойти  плачемъ. 

Переплата,  ти,  ж.  Переплата.  Ум. 
Переплатка. 

Переплатити.  См-  Переплачувати. 
Пере  плитка,  вв,  ж.  Ум.  отъ  пере- 

плата. 

Переплачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  по- 
платити, чу,  тиш,  гл.  Переплачивать, 

переплатить. 
Переплёнтатися,  таюся,  ешся,  гл. 

Перетащиться,  перебрести.  Насилу  пере- 
п.гентався  через  міст,  так  заслаб- 

Переплести,  ся.  См.  Переплітати,  си. 

Перепливати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пливти и  переплисти,  ву,  вёш,  гл.  Пере- 
плывать, переплыть.  Ой  крикну.га  лебедонь- 

ка, море  перепливши.  Чуб.  V.  940.  За  лі- 
сами, за  степами  тебе  не  видати  і  бист- 

ренькими водами  до  тебе  не  перепливати. 
Чуб.  V.  929.  Вік  пережить — не  море  пе- 

реплисти. Ном.  №  8125. 
Переплигнути.   См.   Переплигувати. 

Переплигувати,  гую,  еш,  сов.  в.  пе- 
реплигнути, ну,  нёш,  гл.  Перепрыгивать, 

перепрыгнуть.  Нііши  до  куріня,  перепли- 
гуючи через  густе  огудіння.  Левиц.  Пов. 

228. 

Переплйнути, ну,  неш./.і.— Переплив- 
ти. Треба  мені  перебрести  сю  річеньку  та 

глибокую.  А  чи  мені  перебрести,  а  чи  мені 
переплігнути.  Чуб.  V.  456. 

Переплисти.  См.   Перепливати. 
Переплитовічва,  вв,  ж.  Родъ  вышив- 
ки. КоІЬ.  І.  48. 

Переплітати,  таю,  вш,   сов.  в.    пере- 

плести, лету,  теш,  гл.  Переплетать,  пе- 

реплести. Переплітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 
переплестися,  туся,  тешся,  ід.  Перепле- 

таться, переплестися. 

Переплітуватв,  тую.  вш,  гд.=Перв- 
плітати.  Та  плетуть  сітки  на  твої  діт- 

ки, на  тебе,  сіра  утко. — Нехай  плетуть, 
переплітують, — я  того  не  боюся.  Мет.  157. 

Переплішйти,  шу",  шйш,  гл.  Закли- нить наново. 

Переплутати,  ся.  См.  Переплутува- 
ти, ся. 
Переплутувати,  тую,  вш,  сов.  в.  пе- 

реплутати, таю,  еш,  гд.  Перепутывать, 
перепутать;  оплесть,  переплесть.  2)  Спу- 

тывать, спутать,  перемішать. 
Переплутуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 

переплутатися,  таюся,  ешся,  гд.  Пере- 
путываться, перепутаться,  обвиться  одвнъ 

вокруг  другого.  Гілля  переплуталось  між 
собою.  Левиц.  Иов.  191. 

Переплюндрувати,  рую,  еш,  м.  Опу- 
стошить, разграбить. 

Перепнути,  пн'У .  неш,  гл =Пвреп'ясти. 
Перепнйтп,  пну,  неш,  ід.  =  Пере- 

п'ясти. Кажуть  мені  річку  плисти  широ- 
кую та  глибокую.  А  ні  її  переплисти,  а 

ні  перепняти.  Грип.  III.  416. 

Переповзати,  ааю,  вш,  сов.  в.  пере- 
повзти, эу,  вёш,  ід.  Переползать,  пере- 

ползти. 
Переповідати,  даю,  вш,  сов.  в.  пере- 

повістй,  він,  вісй,  і.і.  Пересказывать,  пе- 

ресказать. 
Переповістйся,  вівся,  вісйся,  гд  — 

чого.  Пересказать,  передать.  Ой  коби  я 
свою  любка  на  годинку  вздріла,  я  би  му  ся 
своей  кривди  не  переповіла.  Гол.  IV.  454. 

Переповни, .  ні,  ж-  Избытокъ.  З  пере- 
поєні серця  промовляють  уста  його.  Єв. 

Л.  IV.  45. 
Переполіскувати,  кую,  вш,  сов.  в. 

переполоскати,  щу\  щеш,  гд.  Переполас- 
кивать, переполоскать,  ополоскать.  У  неді- 

лю рано  зілля  копала,  а  в  понеділок  пере- 
полоскгїла.   Нп. 

Переполовинити,  ню,  ниш,  гд.  См. 
Переполовинювати . 

Переполовинювати,  нюю,  вш,  сов.  в. 
переполовинити,  ню,  ниш,  гд.  Брать, 
взять  половину,  растратить,  отобрать  на 
половину.  Кожна  з  них  спостерегла,  що 
башто  дечого  з  батьківською  добра  не  прий- 

шло до  рук,  що  його  нишком  переполовгінено. 
Левиц.  Пов.  87. 
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Переполоскати.  См  Переполіскувати. 

Переполбти.  См.  Переполювати. 

Переполбх,  ху,  м.  1)  Испугь.  Підкра- 
лися, щоб  із.хякать;  коли  подивляться,  и& 

«битий, — з  переполоху  ну  втікать!  Шевч. 
32.  Злякалась  миша  та  притьмом,  поміж 
травою,  лопушком,  з  переполоху  почухрала- 
Гліб.  2)  Нездоровье  отъ  перепуга.  ХС. 
VII.  415.  Надіть  сорочку  пазухою  назад 

од  переполоху-  Ном.  .V  285.  Шепчу — уро- 
ки проганяю,  переполохи  виливаю.  Котл. 

Ен.  III.   13. 

Переполбхати.  хаю,  еш.  м.  Перепу- 
гать, встревожить.  Вони  мені  всіх  дівчат 

переполохають.  Стор.  II.  35. 
Переполохатися,  хаюся,  ешся  м. 

Перепугаться,  встревожиться. 
Переполбшений.  а,  є  Перепуганный, 

испуганный.  А  чою  ж  ти  сам  себе  боїш- 
ся? -  поспитала  його  все  перепо.хошена.  МВ. 

(О.   1862.  І.  95) 

Переполошити.  шу\  шиш.  г.і.=Пере- 
полохатн.  Одна  така  таємнича  йстота 
переполошила  кукуріківців.  Г-  Барв.  351. 

Переполошитися,  ш^ся.  шишся.  и.= 
Переполохатися. 

Переполбшкати.  каю.  еш,  м.=Пере- 
пол охати 

Переполуднати,  наю.  еш  и  переполуд- 
нувати, ную,  еш,  и.  Пополдничать.  Піти  й 

собі  переполуднува  <-ь.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Перепблювати,  люю,  еш.  сов.  в.  пе- 
реполоти. лк>,  леш,  гл.  Перепалывать, 

переполоть  наново. 
Переполювати,  люю.  еш,  м.  Окон- 

чить періоді  случки.  Корова  вже  переполю- 
вала. 

Перепона,  нн,  ж.  Препона,  препят- 
ствіе  Загуде,  зак.іекоче  во»Ъ,  ламаючи  мі' пі- 

ки, зносячи  хисткі  перепони.  Мир.  Пов. 
II.  41.  Його  не  лякала  жадна  перепона. 
Левиц.  Пов.   176. 

Перепбнка.  кн,  ж.  Косая  планка,  при- 
битая къ  воротамъ.  Харьк.  у. 

Перепорйтися,  рюся.  рйшся,  и.  Въ 
выраж.  пора  перепорйлась  Уже  поздно,  уже 
не  время.  Хотів  оце  втікати  в  степи,  на 
Донщину,  да  тілько  що  пора  вже  перепо- 

рйлась. Г.  Барв.  333. 

Перепорожнйтн.  См.  Перепорожню- 
ватн. 

Перепорбжнюватн.  нюю,  еш,  сов.  в. 

перепоро'кнйти.  ню,  нйш.  і.«.  Опрасты- 
вать, опростать,  опорожнить.    Ум    порожня 

моя  макітерка? — Ні,  не  порожня,  та  ось 
я  зараз  перепорожню.  Черниг. 

Перепорожнйтн,  нйю,  еш,  ».1.=Пере- 
порожнюватн.  Це  ви  по  иечички?  А  я 
саме  перепо)южняю  їх.  Харьк.  г. 

Перепорбти,  рго,  реш,  гл.  Распороть 
на  двое. 

Перепоетйти,  щу\  стйш,  г.».  1)  Пропо- 
стить  известное  время.  2)  Окончить  по- 
стить. 

Перепотіти,  тію,  еш,  и.  1)  Перепо- 
тіть. 2'  Пропотіть. 

Перепочивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
почити, чину,  неш,  и.  Отдыхать,  отдох- 

нуть немного.  Так  виїхав,  що  не  дав  і  ко- 
ням гаразд  перепочити.  Св.  Л.  45.  Пере- 

почину, та  й  знов  поїду. 
Перепочинок,  нву,  м.  .Кратковремен- 

ный отдыхъ.  Стор.   II.  123. 
Перепочити.  См.  Перепочивати. 
Переправа,  ви,  аг.  Переправа.  Як  до 

Дніст]кі  прибували,  через  три  перевози  пе- 
реправу мали.  АД.  II.  103.  Он  пігилн  чу- 

маки в  дорогу,  дійшли  вони  до  перевозу. 
Один  каже:  річенька  ма.иг,  другий  каже: 
худа  переправа.  Чуб.  V.   1039. 

Переправити,  ся.  См.  Переправля- 
ти, ся 
Переправляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  пе- 

реправити, влю,  виш,  м.  Переправлять, 

переправить. 
Переправлятися,  ляюся.  ешся,  сов.  в. 

переправитися,  влтося.  вишся,  м.  Пере- 
правляться, переправиться.  Переправились 

вони  через  цеє  море.  Рудч.  Ск.  І.  120. 
Перепрасувати,  сую.  еш,  и.  Вновь 

выгладить. 
Перепрати.  См.  Перепіратн. 
Перепрацюватися,  цююся.  ешся,  іл. 

Переутомиться  работою. 
Перепрашати.  шаю,  еш,  ;.«.=Пере- 

прошувати  С.ш-м  кою  образив,  то  пере- 
прашпю.  Гол.  III.  509. 

Перепрівати,  вйю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пріти, прію,  еш,  ід.  Пеі>епрівать,  пере- 

пріть. Страва  перепріє  в  печі.  Левиц.  І. 198 

Перепробувати,  бую,  еш,  м.  Переиспы- 
тать. За  мо.юдою  віку  перепробував  усякої 

долі.  V.  Барв.   182. 
Перепроваджувати,  джую,  еш, .сов.  в. 

перепровадити,  джу,  днш,  ы.  Проводить, 
провести  чрезъ  что.  Досі  перепроваджено 
його  (українське  слово)  в  нас  тілько  через 
віковічні  книш  Св.  Письма.  Наступи.га 
черга    перепровадити    йою    через    поетичні 
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твори  великих  народів  і  через...  науку.    К. 
ХП.  135. 

Перепродати    См.  Перепродувати. 

Перепродування,  ня,  с  1)  Перепро- 
дажа. Купування  та  перепродування.  Мир. 

Пов.  II.  56.  2)  Барышпичанье. 

Перепродувати,  дую,  ьш.  соь.  л.  пе- 
репродати, даю,  еш,  гл.  1)  Перепрода- 

вать, перепродать.  2)  Барышничать,  тор- 
говать. Взялась  то  сим,  то  тим  перепро- 

дувати. Накупить  рублів  на  10  усякою 
краму,  та  й  перепродує  москалям.  Мир. 
ХРВ.  165. 

Перепрбдуха,  хи,  ж. --Перекупка. 
Перепрбс,  су,  м.  Извиненіе.  Нептун 

з  Еолом  з  перепросу  дали  такого  псречосу, 
що  й  досі  зашпори  щемлять.  Котл.  Ен. 
VI.   10. 

Перепросини,  син,  ж.  мн.  1)  Изви- 
неніе,  принесеніе  извиненія.  2)  Пирушка 
послі  примвренія. 

Перепросити,  ся.  Си.  Перепрошу- 
вати, ся. 

Перепрохати,  хаю,  еш,  ;. і. = Перепро- 
шувати Як  зачав  перепрохати,  горілкою 

частувати.  Чуб.  III.  426. 

Перепрошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  пе- 
репросити, шу\  сиш,  іл.  1)  Извиняться, 

извиниться,  попросить  извиненія.  Був  го- 
товий упасти  перед  нею  на  коліна  і  пере- 

просити її.  Левиц.  2)  Просить,  попросить, 
упросить.  Старий  мій  обрікався  у  Київ, 
отже  й  не  довелося  йому,  бо  син  перепро- 

сив у  волости  старшини  та  голови,  то 
його  й  не  пустили.  Харьк.  г.  3)  Просить, 
попросить  многихъ  одного  за  другимъ.  Як 

уже  перепросит  дружба  парубків,  то  на- 
чинав просити  дівчат.   Гринч.  III.  514. 

Перепрошу  ватне  і.  шуюся,  вшея,  сов. 
в.  перепроситися,  г,  рошуся,  сишся,  гл. 
Взаимно  извиняться,  извиниться. 

Перепрягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
прягти, жу\  жеш,  гл.  Перепрягать,  пе- 

репрячь. 
Перепрядки,  ків,  м.  мн.  Шерсть, 

оставшаяся  послі  того,  какъ  изъ  нея 

при  пряденій  виберуть  длинныя  волокна. 
Лохв.  у. 

Перепрясти,  пряду\  деш,  гл.— когб. 
Больше  кого  нибудь  напрясть. 

Переплати,  гаю,  еш,  гл.  О  филині: 
прекратить  крикъ. 

Перепудитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Перепугаться. 

Перепурхнути,    ну,    неш,    ы.    Пере- 

порхнуть. Обудить  його,  як  що  перепурхне 
або  шелесне.  МВ.  (О.  1861.  І.  98). 

Перепускання,  ня,  с  1)  Пропускъ. 
2)  Перегонка,  просіиванье.  3)  Часть  по- 

лушубка отъ  талій  до  воротника.  Вас. 
154,   155. 

Перепускати,  каю,  еш,  сов.  в.  пере- 
пустити, пупг^,  стиш.  гл.  1)  Пропускать, 

пропустить.  2)  -  через  що.  Перегонять,  пе- 
регнать, просіять,  профильтровать.  3)  Усту- 

пать, уступить.  Кожне  було  скоріше  своє 
перепустить,  ніж  попустить  із  хазяй- 

ською. Сим.  206.  4)  Уступать,  уступить 
очередь.  А  там  завізно  було,  повен  млин 
натаскали,  черга  йому  прийшлася  б  аж 
через  тгіждень.  Дай, — каже, — збрешу,  що 
в  мене  батько  на  лаві  лежить,  то  пере- 

пустять. Грин.  II.  296.  5)  Чрезъ  міру 
передерживать,  передержать  при  какой 
либо  работі,  напр.  перемочить,  пережечь 
и  пр.  Вас.  200. 

Перепуст,  ту,  м.  1)  Сосудъ  для  пе- 
регонки водки,  холодильникъ,  колба.  2)^= 

Переріз. 
Перепустити    См.  Перепускати. 
Перепустувати,  т^ю,  еш,  гл.  Пере- 

стать шалить. 
Перепхати.  См.  Перепихатн. 
Перепхнутн    См.  Перепихатн. 

Переп'ясти.  См.  Перепинати. 
Перенят  устати.  Стать  кому  на  до- 

рогі, преградить  кому  путь.  Переп'ят встане  на  тебе,  москалю,  моє  святе,  мое 

пророче  слово.  К-  ХП.  97. 
Переп'ятйтн,  п'ячу\  тйш,  (л.— Пе- 

реп'ясти. Битий  шлях  переп'ятити.  К. 

ЦН.  242. Перероджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
перерядити,  джу,  днш,  гл.  Пересужи- 

вать, пересудить,  перерішать,  перерішить. 
Радять  мене  люде,  радять  і  другії,  а  я 
тую  раду  сама  перероджу.  Чуб.  V.  619. 

Перералити.  См.  Перералювати. 

Перералювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 
рералити, лю,  лиш,  гл.  1)  Перепахивать, 

перепахать  ралом.  Грин.  II.  210.  2)  Про- 
вести борозду  ралом  чрезъ  что  нибудь. 

Перераховувати,  вую,  еш,  сов.  пере- 
рахувати, х^ю,  еш,  гл.  Пересчитывать, 

пересчитать. 
Перерва,  вн,  ж.  Перерывъ,  пауза,  ин- 

тервалу промежутокъ.  2)  Раст.  Ьувіта- 
сЬіа  питтиіагіа.  Вх.  ІІч.  II.  33.  3)  Родъ 
вышивки.  КоІЬ.  І.  49. 

Перерванець,  нця,  м.  Раст-  Аівіпе 
піесііа.  Лв.  96.   См.  Мокрець. 
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Перервати,  ся.  См.  Переривати,    ся. 
Перервная,  ці,  ж.  Перерывъ.  З  кова- 

лем не  вільно  за  роботу  остей  торгуватися, 
бо  би  була  перервиия  в  рибі  —  часом  вона 
ловила  би  ся,  а  часом  ні.  Шух.  І.  222. 

Переремнгати,  гаю,  еш,  гл.  Пережевать 
жпдчку. 

Перерепанка.  ви,  ж.  Треснувшій 
плодъ;  потрескавшійся  предметь. 

Перерепатися,  паюся,  ешся,  і.і.  По- 
трескаться, полопаться. 

Перерепетувати,  т^ю,  вш,  м  Пере- 
стать кричать,  горланить. 

Перержавіти,  вію,  еш,  і.і.  Перержавіть. 
I.  Переривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пе- 

рервати, рву\  рвеш,  1)  Перерывать,  пе- 
рервать. 2)  Прерывать,  прервать,  прекра- 

тить. Молодий  вік  перервати.  Чуб.  V.  376. 
Не  перерви  ж,  о  вічний  Боже,  мого  жит- 

тя на  по.ювині.  К    Псал.  231. 

II.  Переривати,  ваю,  еш,  сон.  в.  пе- 
рерити, рию,  еш.  ід.  Перерывать,  пере- 

рыть, перекапывать,  перекопать.  Мої  стеж- 
ки псують,  переривають.  К.  Іов.  64. 
Перериватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

перерватися,  рвутся,  рвешся,  ы.  1)  Пе- 
рерываться, перерваться.  Хиба  мені  пере- 

рваться та  навздогін  цілуваться.  Ном.  № 
5265.  Як  не  перерветься.  Изо  всЬхъ  силъ 
что  либо  ділаеть.  1  робити — не  прибити, 
а  жать  не  нагнеться,  а  почує  свисті- 

лочку, -  як   не  перерветься.    Грин.  III     67. 
2)  Прерываться,  прерваться,  прекратиться. 
3)  Подрываться,  подорваться?  Гори  мої, 
гори!  То  мі  тяжко  на  вас,  перервався  ми- 

лий, ходячи  через  вас    Гол.  III.   433. 
Переришту  вати,  т^ю,  еш,  и.  Поста- 

вить иначе  л'вса. 
Переріз,  иу,  м.  Срт^зъ,  половина  пере- 

ръзанной  поперегъ  бочки.  Уже  повен  пе- 
реріз води  наносим. 

Перерізати.  См.  Перерізувати. 

Перерізувати,  зую.  еш,  сон.  в.  пере- 
різати, ріжу,  жеш,  її.  Перервзывать,  пе- 

рерізать. 
Перерік.  ну,  м.  Пререканіе.  Не  захо- 

дити з  ним  у  перерік.  Не  входить  съ  нимъ 
въ  споръ,  пререкаиіл.  ЕЗ.  V.   07. 

Лерербб,  бу.  .м.  Работа  сверхъ  угово- 
ра. Дм  дні  було  переробу  в  мене  за  ним. 

Кобеляк.  у.  (Залюб.). 
Переробити,  ся.  См.  Переробляти,  ся. 
Переробляння,  ня,  с.  Переделы  ваніе. 

Богод.  у. 

Переробляти,  лаю.  еш,  сов.  в.  пере- 
робити, бдю,   биш,  і.і.  1)    Переделывать, 

переділять.  Л  що  зробити,  то  й  перероб- 
лять. Грин.  III.  482.  Панську  стоту  не 

переробиш.  МВ.  І.  99.  2)  Только  сов.  в. 
Переделать,  еділать  все.  Панської  роботи 

не  переробній.  Ном.  Л*   1299. 
Перероблятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

переробитися,  блюся,  бишся,  і.і.  Пере- 
ділннаться,  быть  передг.ланнымъ.  Мое 
діло  переробиться,  мое  слово  гіереговориться. 
Мил.    193. 

Перероджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  переродитися,  джу>я.  дишся,  и. 
Перерождаться,  переродиться.  Всі  неначе 
переродились,  були  веселі,  жартували.  Ле- 
вид.  Пон.  44. 

Переростати,  твю,  еш,  сов.  в.  пере- 
рости, ту\  теш,  гл.  1)  Перерастать,  пере- 
расти, вырости  больше  чт..чъ  слідуеть. 

Чи  ж  я,  .намию,  не  доріс,  чи  ж  я,  мамию, 

переріс,  чи  не  рублена  хата,  що  не  люб- 
лять дівчата?  Чуб  V.  1127.  3)  Поростать, 

порости  иоперегь.  Ой  не  ходи,  козаче,  го- 
рами: переросла  доріжка  чарами.  Чуб.  V. 

1197.  8)  Перерасти,  вырости  больше  кого. 
Вже  Юрко  Семена  переріс. 

Переруб,  бу,  м.  1)=Переріз.  Желех. 
2)  Закромъ.  Вх.  Зн.  48. 

Перерубати,  ся.  См.  Перерубува- 
ти, ся. 

Перерубувати,  бую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рерубати, баю.  еш,  и.  Перерубывать,  пе- 

рерубить. 
Перерубування,  ня,  с  Перерубаніе, 

перерубка. 
Перерубуватися,  буюся.  ешся.  соп.  в. 

перерубатися,  баюся.  ешся,  и.  Переру- 
бываться,  перерубиться.  Ні,  ия  кістка  не 
перерубається.  Васидьк.  у. 

Переруиегуватн,  ґую,  еш,  м.=Пе- 
ререиигати.  Вх.  Лем.  448. 

Пересаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
пересадити,  джу,  диш,  гл.  1)  Пересажи- 

вать, пересадить  (растенія).  2)  Переді- 
лять, переділить  пополамъ,  посадивъ  рас- 
тенія. Пересади,  моя  миленькая,  вишень- 

ками двір.  Чуб.  V.  41  1.  3)  Пересаживать, 
пересадить  кого  черезъ  что.  Дівко,  дівко, 
пересади  через  пори!  Ртдч.  Ск.  II.  66. 
4)  Высовывать,  высунуть  черезъ  что.  Вівця 
пересадить  ю.гову  через  комшиїву  стінку. 
О.   1862.   V.  Кух.  30. 

Пересапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  пере- 
сапувати, п^ю,  еш.  ід  Наново  полоть, 

выполоть  сапою. 

Пересваритися,  ріося.  ришея.  гл.  Раз- 
соритьея;  перессориться. 
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Пересвистати,  щу\  щеш,  гл. — иогб. 
Свиснуть  громче  кого.  Будем  міряться, 
хто  кою   пересаигце.  Рудч.  Ск.  I.  68. 

Пересвідчення,  ня,  с.  Убіжденіе,  прі- 
обрітенное  путемъ  опыта.  Я,  бач,  заду- 

мав писати  дещо  свое  ..  а  тим  часом  скла- 
даю собі  свої  пересвідчення.  Левиц.  Пов.  89. 

Пересвідчити,  ся.  Ся-  Пересвідчува- 
ти, ся. 

Пересвідчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  пе- 
ресвідчити, чу,  чиш,  гл.  Убіждать,  убе- 

дить фактами. 
Пересвідчуватися,  чуюся,  ешся,  сов  в. 

пересвідчитися,  чуся,  чишся,  і.і.  Убеж- 
даться, убедиться  фактически,  увіриться. 

Тепер  тільки  Дашкович  пересвідчився  в  тім, 
що  Воздвижгнський  засватався.  Левиц. 
Пов.  46. 

Пересвяткувати,  к^ю,  вш,  гл.  При- 
вести праздники.  Усі  святки  пересвяткува- 

ли. Чуб.  III.  356. 

Пересе  діти,  джу,  днш,  и.=Пвреси- 
діти.  Седів,  седів  чоловік  на  дубі  і  таки 
переседів  вовка.  Чуб.  І.  51. 

Переселення,  ня,  с  Переселеніе.  Пе- 
реселення у  Вавилон.  Єв.  Мт.  І.   11. 

Переселець,  льця,  м.  Иереселенецъ. 
Стор.  її.  102.  Дешево  продавали  (хату)  пе- 

ресельці, ідучи  на  степи.  Г.  Барв.  379. 
Та  ми  пересельці  з  Курської  губерні.  Астрах,  г. 

Переселити,  ся.  См.  Переселяти,  ся. 
Переселяння,  на,  .«.  --  Переселець. 

Міус.  окр. 

Переселяти,  ляю,  еш,  сов.  в.  пересе- 
лити, лю,  лиш,  м.  Пересолять,  пересе- 

лить. Переселено  їх  у  Вавилон.  Єв.  Мт. 
І.    12. 

Переселятися,  ляюся,  ешся.  сов.  в. 
переселитися,  люся,  лишся,  (.і.  Пересе- 

ляться, переселиться. 
Пересердитися,  джуся,  дишся,  гл 

Перестать  сердиться.  Дід.,  думає:  баба  пе- 
ресердиться. Рудч.  Ск.  II.  62.  Моя  мила 

сердиться,  —  пшки  ж  вона  пересердиться. 
Грин.  III.   172. 

Пересердя,  дя,  с.  Гнівг.  Нащо  ти 
на  мене  таке  велике  пересердив  маєш?  АД. 
І.  215.  З  пересёрдя.  Въ  сердцахъ.  Він 
тоді  з  пересердя  каже:  піду  сякої-такої 

віри  бабу  вб'ю.  Грин.  11.   86. 
Пересиджувати,  джую.  еш,  гов.  в. 

пересидіти,  джу,  диш,  м.  1)  Сидіть, 
просидіть.  Чималу  ж  я  нх)ину  иересиді.ш, 
поки  вийшла  пані.  МИ.  (О.  1Н62.  ПІ.  51). 
2)  Пережидать,  переждать  сидя.  Нікуди  Гі 
не  кажи,  щоб  забігши    пні    пересидіти;    бо 

до  села  було  далеченько,  а  дощ  так  і  по- 
ливає- Кв.  Баба  в  теплі  пересиділа  до  рана. 

Гн.  II.  12.  Сховай  мене,  мій  таточку,  у 
коморю,  може  я  сі  гостоньки  перестою; 
сховай  мене,  мій  таточку,  хоч  у  хижу, 
та  може  я  сі  гостоньки  пересижу.  Мил. 
154.  3)  Только  сов.  в.  Просидіть  слиш- 
комъ  долго.  Хліб  пересидів  у  печі  4) — кбгу. 
Отсидіть,  пересидіть,  иридавить,  сидя,  ногу. 

Пересилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
слати, шлю,  шлёш,  гл.  Пересылать,  пере- 

слать. Як  не  буду  ік  Покрові,  так  буду  пи- 
сати  та  пересилати  чорними  орлами.  Чуб. 

V.  306. 
Пересйлити,  лю,  лиш,  гл.  Осилить, 

перемочь.  Молюсь  тобі,  Боже  милий... 
щоб  дав  мені  добру  тлу  пересилить  горе. 

Шевч. Пересинити.  См.  Пересинювати. 
Пересинювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  пе- 

ресинити, ню,  ниш,  гл.  Олишкомъ  наси- 
нивать, насинить. 

Пересип,  пу,  .к  =Переспа. 
Пересипати,  паю,  еш,  сов.  в.  пере- 

сипати, плю,  леш,  гл.  1)  Пересыпать, 
пересыпать.  Сидить  собі  в  пасіці,  переси- 

пає іроіиі— сушить.  Рудч.  Ск.  І.  162.  Пе- 
ресип борошно  з  ночов  у  діжку.  2)  Пере- 

сыпать, пересыпать  чімт>.  Вас.  157.  Як 
швець  дубом  шкури  пересипає.  Ном.  .V  12617. 
3)  Перебирать,  неребрать  деревянную  по- 

суду: выбросить  ветхія  клепки,  вставить 
новыя  и  вновь  стянуть  обручами.  То  було 
як  небудь  відерце  або  барильце  набю,  а  те- 

пер кадовба  пересиплю,  упюри  підріжу.  Г- 
Барв.  347.  4)  Только  несов.  в.  Перели- 

вать изъ  пустого  въ  порожнєє,  толковать 

попусту.  Пересипають  такеньки,  переси- 
пають,— панночка  й  зітхне: — Що  бабуню! 

тільки  говорим...   МВ.  (О.   1862.  III.  39). 
Пересипатися,  паюся,  ешся,  м.  За- 

ниматься пересыпашемъ.  Василь  став  як 
мала  дгітина  уіісочком  пересипатгіеь.   Кв. 

Пересихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
сохнути, хну,  неш,  гл.  Пересыхать,  пе- 

ресохнуть. Гортань  замовкла,  пересохла, 
К.  Псал.   155. 

Пересівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пере- 
сіяти, сію,  еш,  гл.  Пересівать,  пересіять. 

Я  шальвію  пересію,  а  рути  не  буду.  Нп. 

Пересідати,  даю,  еш,  сов.  в.  пере- 
сісти, сяду,  деш,  гл.  Пересідать,  пересість. 

Пересідлати.  См.  Пересідлувати. 

Пересідлувати,  лую,  еш,  сов.  в.  пе- 
ресідлати, лаю,  еш,  и.  Пересідльївать, 

пересідлать. 



Пересікати — Переспати. 

141 

Пересікати,  каю,  вш,  сов.  в.  пере- 
сікти, січу\  чеш,  гл.  Пересікать,  пере- 
сіяв. Пуюю  обуха  не  пересічеш.  Нон. 

#  1094. 
Пересіл,  силу,  м.  Пересодъ.  Недосіл 

на  столі,  пересіл  на  голові.  Ном.  №  12381. 
Пересісти.  См.  Пересідати. 
Пересістися,  сядуся,  дешся,  !.!.  О 

морозі;:  ослабіть,  уменьшиться.  Чуб-  І. 
:>_.  Ну,  та  й  мороз  же  позавчора  був, 
аж  у  ніс  кололо-  А  вщм,  так  ополудні, 
пересівся,  і  тепер  бач  як  тепло-  Лебед.  у. 
Пересядься,  морозе!  Ном    .V  264. 

Пересічка,  ки,  ж.  Перегородка.  Ні 
жин,  у. 

Пересіяти.  См.  Пересівати. 
Перескаком,  нар.  Перескакивал  отъ 

одного  кь  другому.  МВ.  II.  114. 
Перескакувати,  кую,  вш,  сов.  в.  пе- 

рескочити, чу,  чий,  гл.  Перескакивать, 
перескочить,  перепрыгнуть.  Тече  річка  не- 

величка, схочу — перескочу.  Чуб.  V.   196. 

Перескаржяти,  игу .  жйш,  и.  —  Пе- 
решкожати.  ...псрескаржили  у  її  роботі. 
Гн.  II.   125. 

Перескік,  кбку.  м.  Прыжокъ  при  пе- 
репрьігиваніи  черезъ  что.  Свинячий  пе- 

рескік. Ноы.,  стр.  301,  .V  402.  Пішли 
грати  на  перескоки.  Стали  играть  въ  пере- 
прмгиваніе. 

Пересклити,  склю,  лиш,  м.  Вставить 
нопыя  стекла. 

Перескоком,  нар.  Скачками,  въ  при- 
прыжку. Нобії  х.юпець  перескоком. 

Перессбчити.  См.  Перескакувати. 
Переслабувати,  бу4ю,  вш,  и.  Пере- 

боліть. 

Переславнтн.  влю,  виш,  гл.  Пере- 
хпалить. 

Переслати.  1)  См  Пересилати.  2)  См. 
Перестилати. 

Переслідувати,  дую,  вш,  г.».  Преслі- 
довать.  (Ірод)  пересм<)ував  дуже  християн. 
Гн    І.   161. 

Переслухати,  хаю,  вш,  ы.  1)  Про- 
слушать, выслушать.  Ото  він  переслухав 

це,  заплакав.  Рудч.  Ск.  І.  9:5.  2)  Пере- 
слушать. .Іхіді-ької  брехні  не.  переслухати. 

Но'м.  .V  6991. 
Пересмажити    См.  Пересмажувати. 
Пересмажувати,  жую,  вш.  сон  в.  пе- 

ресмажити, жу,  жиш,  гл.  Пере  .кари  вать, 
пережарить,  прожарить,  поджарить.  Пере- 

смажити сім'я.  Нміев.  у 
Пересмалити.  См.  Пересмалювати. 
Пересмалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  пе- 

ресмалити, лю,  лиш,  г.».  Слишксмъ  силь- 
но опаливать,  опалить. 

Пересмердіти,  джу.  днш,  і.і.  Пере- 
стать вонять. 

Пересмикати,  чу,  чеш,  и.  Передер- 
гать. Я  шавлію  пересію,  руту  пересмичу. 

Чуб.  V.  211. Пересмикнути,  ну.  неш,  м.  1)  Одн. 
в.  отъ  пересиинати.  2)  О  зайці:  перебі- 

жать. Заєць  пересмикнув  на  той  бік  через 

греблю. Пересміхатися,  хаюся,  ешся.  и.  Пе- 

респів ваться. Пересміятн.  мію.  ёш,  гл  Осилить  въ 
сміхі.  Давай  будем  знов  сміяпняя, — хто  кого 
пересміе.  Грин.  II.  80.  Ну,  тепер  хто  кого 
пересміє,  тою  буде  пані.  Рудч.  Ск.  І.  69. 

Пересміятися,  сміюся,  ешся,  гл.  Окон- 
чить сміяться.  Тупотун  перечасуіав,  дав- 

ши товариіиам  пересміятись,  і  став  далі 
казати.  Г.  Барв.  314. 

Пересмолити,  лю,  лиш,  м.  Осмолить 
вновь. 

Пересмуга,  ги,  ж.  Поперечная  поло- 
са. Мнж.   188. 

Пересмуткувати,  кую,  еш,  гл  Певе- 
стать  грустить. 

Пересннця.  ці,  ж.  Рыба  РЬохіпи» 

гі\и1агІ8.  ПІ  ух-.  І.   24. 
Переснувати,  сную,  ёш,  м. — що  нит- 

ками Протянуть  черезъ  что  нити.  Двір  пе- 
реснує щось  нитками.  ЗОЮР.  II.   17. 

Пересовувати,  вую,  еш,  м.=Пересу- 
вати 

Пересовуватися,  вуюся,  ешся,  м.= 

Пересуватися. 
Пересолити.  См.  Пересолювати. 
Пересолодити,  даю,  еш,  ы.  Пересоло- 

діть. Було  дуже  теп.ю  в  хаті,  і  ячмінь 

пересолодив. 
Пересолоджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

пересолодити,  джу\  дйш,  ..».  Ділать,  еді- 
лать  слаїие  чімь  нужно- 

Пересолювати,  люю,  еш.  сов.  в.  пе- 
ресолити, лю,  лиш,  іл.  Пересаливать,  пе- 

ресолить. Пересбх(ну)ти.  См.  Пересихати. 
Переспа,  пи,  ж.  Пересыпь,  земляная 

насыпь. 
Переспати,  сплю,  пйш,  гл.  1)  Про- 

спать извістное  время.  От  велика  біда, 
що  переспав  козак  <*>ну  ніч  и  ляхівкою. 
К.  ЦН.  2^5.  Зайшло  я<'не  красне  сонце  ніч- 

ку переспати.  Млак.  88.  2;  Сиомъ  изба- 
виться отъ  чего.  Спи,  сину,  може  пере- 

пини (хворобу).  Мир.  ХРВ.  56. 
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Переспатися,  сплюся,  пйшся,  м.  1)= 
Переспати  1.  Переспийся  зо  уном  їдну  ніч. 
Гн.  І.  42.  2)  Выспаться.  Ой  ще  бурлак 
не  здрі.нався,  вже  господарь  перестався.  Чуб. 
V.   1014. 

Переспів,  ву,  м.  1)  Перепів-ь.  2)  Пе- 
реводъ  стихами.  Іов.  Переспів  Павла  Ратая. 

I.  Переспівати.  См.  Переспівувати. 

II.  Переспівати,  ваю,  еш,  сон.  в.  пе- 
респіти, спію,  еш,  гл.  Перезрівать,  пере- 

зріть, переспіть. 
Переспівувати,  вую,  еш,  сов.  в.  пе- 

респівати, ваю,  еш,  гл.  1)  Перепівать, 
пропіть  уже  раньше  пропітое;  повторять, 
повторить  пініє-  Замісь  своєї  ступив  на 
"{жу    тропу    і  переспівує    думки    народні. 

1861.  IV.  35.  2)  Переводить,  перевести 
стихами.  Позичена  кобза-  Переспів  чужо- 

мовних співів-  Переспівував  же  їх  Куліш 
О.іелькович  Панько.  (Ж.  1897).  3)  Только 
сов.  в.  Проніть,  окончить  піть.  Як  уже 
переспівают,  то  дівчата  виходят  із  за  сто- 

лп Грин.  III.  514.  Вже  треііті  півні  пе- 
респівали. О.   1862.  X.   13 

Переспівуватися,  вуюся,  вшся,  гл. 
Перекликаться  пініем'ь.  Через  став  пере- 

гукувались, жартуючи,  дівчата  та  пере- 
співувались. ^  Левиц.  І.   17. 

Переспіти.  См.  II.  Переспівати. 

Переставати,  таю,  ёш,  сов.  в.  пере- 
стати, стану,  неш.  гл.  1)  Переставать, 

перестать.  Коли  ж  за  тобою  плакать  пе- 
рестану. Чуб.  Переспіа.га  дівчинонька  вір- 

ненько любити.  Мет. — у  чопу.  Останавли- 
ваться, остановиться  на  чемъ,  перестать, 

дойдя  до  чего.  Іще  ж  то  жидирандарі 
у  тому  не  перестали:  на  славній  Україні 
всі  козацькі  церкви  заорандовали.  АД-  II. 
21.  -чого.  Оставлять,  оставить  что  ділать. 

Коли  вже  ви  перестанете  тою  свисту'? 
МВ.  1862.  НІ.  64).  2)  Только  нссов.  в.? 
Переходить,  перебігать  звіря,  становиться 
на  дорогі.  Біжіть  мерщій  униз:  там  є 
такі  поляни,  що  можна  добре  його  пере- 
ставати.  Брацл.  у. 

Переставити.  См.  Переставляти. 
Переставитися,  влюся,  вишся,  гл. 

Умереть.  Перпіг  він  переставився,  а  за  ним 
і  вона;  вкупі  поруч  і  поховали  їх.  МВ  І    15. 

Переставка,  ки,  ж.  Сіть  для  ловли 
перепеловъ.  Вх.  Пч    II.   ЇЙ. 

Переставляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  пере- 
ставити, влю,  виш,  гл.  Переставлять,  пе- 
реставить, передвигать,  передвинуть.  Сер- 

дешний Наум  ледве  ноги  переставляє.  Ки. 
Переставляти  вулікгі. 

Перестан,  ну,  м.  Остановка,  прекра- 
щение. Пташки  без  перестану,  без  спину 

виспівували.  Левиц.  І.  125.  Слухав  би  без 
перестану,  брате,  твою  читання.  Грин.  І. 
289. 

Перестановити.  См.  Перестановляти. 
Перестановляти,  ляю.  еш,  сов.  в.  пе- 

рестановити, влю,  виш,  м.=Перестав- 
ляти,  переставити. 

Перестання,  ня,  с —Перестан.  Добре 
учеляпився  догц, — нема  йому  перестання. НВолын.  у. 

Перестанов,  нву,  .н.— Перестан.  Без 
перестанку.  Постоянно.  Без  перестанку  я 
о  тім  думаю,  чи  будеш  ти  моя.  Чуб.  V. 
358. 

Перестань,  ні,  ж==Перестан.  Нема 

йому  пгрестані. 
Перестарітися,  ріюся,  вшся,  гл.  Не- 

рестариться,  перестаріть. 

Перестарку  ватий,  а,  є.  Перестарив- 
шійся. 

Перестати.  См.  Переставати. 
Перестерегти.  См.  Перестерігати. 
Перестерігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  пе- 

рестерегти, режу,-  жеш,  гл.  Предостере- 
гать, предостеречь. 

Перестилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
слати, стелю,  леш,  гл  Перестилать,  пе- 

реслать вновь-  Перестилайте  їм  пості- 
лоньку так,  як  я  перестилала.    Мил.   189. 

Перестогнати,  ну\  неш,  и.  Окончить 
стонать. 

Пересторога,  ги,  ж.  Предостережете. 
Єдного  пригода — другою  пересторога.  Ном. 
№  3908.  О.  Гервасій  не  чув  сієї  пересто- 

роги. Св.  Л. 
Перестоювати,  юю,  еш,  сов.  в.  пере- 

стояти, тбю.  їш,  гл.  1)  Простаивать,  про- 
стоять, постоять.  Перестояли  ми  тргі  дні 

в  Кумииях.  МВ.  І.  63.  Вода  ся  повинна 
перестояти  ?е  небудь  у  захистному  місці 
до  вечора,  гцоб  бува  хто  не  напився  Грин. 
11.  321.  2)  Слишкомъ  долго  простаивать, 
простоять,  перестояться.  Бориї  перестояв 
і  з/г/ск.  3)  Пережидать,  переждать  стоя. 
Перестояли  дощ  під  повіткою  Сховай  мене, 

мій  таточку,  у  коморю, — може  я  сі  гос- 
тоньки перестою.  Мил.  154.  4)  Простаи- 

вать, простоять  дольше.  Скрипливе  дерево 
і  добре  перестоїть.   Ном.  Дё  8156. 

Перестраждати,  даю,  еш,  гл.  Перестра- 
дать. Одним  одна  душею  усе  перестраждає, 

усе  пе}>етсппить.  Ки. 
Перестрах,  ху,  д.  Ужасъ,  испугъ.  Ка- 

бан   коли    не.  розбіжиться    з    пе]іестраху. 
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коли  (не)  удариться  об  дуб  рилом.  Рудч. 
Ск.  І.  23. 

Перестрашити,  шу,  шйш,  м.  Пере- 
пугать, испугать.  Гн.  II.   171. 

Перестрашитися,  ш^ся.  шйшся,  гл. 
Перепугаться,  испугаться.  Чорт  перестра- 

шився та  П  у  тій.  Гн.  II.   10. 
Перестрелити     См.  Перестрел ювати. 
Перестрёлювати,  люте,  еш,  сов.  в. 

перестелити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Переби- 
вать, перебить  выстр^лс-мъ.  Перестрелив 

зайцеві  ногу-  2)  Стріляя,  попадать,  по- 
пасть дальше  предмета.  Попович  стрелив — 

гору  персстрелив.  Чуб.  V.   1078. 
Перестріляти,  ляю,  еш,  іл.  Окончить 

стрільбу. 
Перестрибнути.  См.  Перестрибувати. 
Перестрибувати,  бую,  еш,  сов.  в.  пе- 

рестрибнути, н^,  неш,  гл.  Перепрыги- 
вать, перепрыгнуть.  Схиляються  (хлопці) 

один  до  другою  у  кутку,  а  останні  пере- 
стрибують. Чуб.  III.  104. 

Перестриги,  ги,  ж.  1)  Овца,  которая 
два  раза    въ  літо    стрижется.    Мнж.   188. 
2)  Шерсть  вторичной  стрижки.    Вас.   198. 
3)  Пристриженная  овчина  старой  овцы. 
Вас.  154.  4)  Насмішливо:  обстриженный, 
обстриженная.  Ум.  Перестрижка.  А  вона 
й  кричить  на  .иене:  „Стрижко-перестриж- 
ко"!  Екатериносл.  у. 

Перестригти,  жу,  жеш,  гл.  Слншкомъ 
коротко  остричь 

Перестрижка,  ки,  м.  Ум.  отъ  пере- 
стрига. 

Перестрівати,  вею,  еш,  сов.  в.  пере- 
стріти, стріну,  неш,  гл.  Встречать,  встре- 

тить. Аж  от  перестріва  їюю  на  дорозі 
становий.  Рудч.  Ск.  II.  161.  Ішов,  ішов, 
аж  перестріва  його  три  старці.  Мнж.  62. 

Перестріт,  ту,  м.  і';  Встр-вча.  КС 
1882.  XII.  5У0.  2)  Болізнь  отъ  встрічи, 
сглазъ.         / 

Перестріти.  См.  Перестрівати. 
Перестрітник,  ка,  м.  Раст.  Аігіріех 

ІаШоїіа.  Лв.  97. 

Перестрічати,  чаю,  еш,  гл.—- Пере- 
стрівати. Вдова  Кановчиха...  усіх  козаків 

на  дорозі  перестрічае.  КС.   1884.  І    40. 
Перестрочити    См.  Перестрочувати. 
Перестрочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  пе- 

рестрочити, чу,  чиш,  гл.  1)  Прострачивать, 
прострочить.  Самгі  собі  та  дивуються,  що 
у  голуба  та  сизая  голова,  а  в  голубки  по- 

золочувана, чорним  шовком  переі-трпчг)вина. 
Чуб.  V.  34.  2)=Перетикати.  Широкая  та 
й  у  лиця  очеретом  пе/кстіючена.  Мил.  1 17. 

Перестругати.  См.  Перестругувати. 

Перестругувати,  гую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рестругати, гаю,  еш,  гл.  Перестругивать, 

перестрогать.  Стругав,  стругав,  та  й  пе- 
рестругав. Ном.  Де  7692. 

Переступ,  пу,  м.  1)  Преступление,  на- 
рушеніе  закона  Що  ти  гріхи  люг  перебі- 
раеш,  переступу  дошукуєшся  грізно.  К.  Іов. 
22.  Грішна  душа,  бита  своїми  тяжкими 
переступами,  зібралася  каятись  перед  Чіїо- 
гом.  Мир.  ХРВ.  273.  2)  Волъ,  заднею  но- 

гою переступаю  і  цій  слідь  передней.  Мнж. 
188.  3)  Раст.  Вгіопіа  аІЬа.  Лв.  97.  См. 

Перелаз. 
Переступати,  паю,  еш,  сов.  в.  пере- 

ступити, плю,  пиш,  гл.  1)  Переступать, 
переступить.  Чуже  переступи,  та  не  зай- 

май. Ном.  2)  Загораживать,  загородить 

(дорогу).  Не  переступай  дороги.  3)  Пре- 
ступать, преступить,  нарушать,  нарушить 

(законъ),  ділать  преступленіе.  Через  закон 
переступлю,  а  зроблю  по  своєму.  Кв.  Як 
ти  грішиш,  що  в  тім  за  нужда  Богу  г 
що  йому,  як  ти  переступаєш?  К.  Іов.  77. 
/  що  я  йому  зробила  таке,  чим  перед  ним 
переступила?  Мир.  Пов.  І.  164. 

Переступень,  пня,  .«•  Раст.  Вгуопіа 
аІЬа.  Драг.  27.  Вх.  Пч.  II.  9. 

Переступити.  См.  Переступати. 
Переступний,    а,  є.     1)    Преступный. 

2)  О    годі:    високосный.    МУЕ     III.    43. 
3)  —  тиждень.  Неділя  передъ  масляной. 

Перестукувати,  пую,  еш,  гл.=Пере- 

ступати. 
Пересувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  пересу- 

нути, ну,  неш,  гл.  Передвигать,  передви- 

нуть. Пересуватися,  віюся,  ешся,  сов.  в. 
пересунутися,  нуся,  Иешся,  м.  Передви- 

гаться, передвинуться. 

Пересуд,  ду,  м.  1)  Вторичный  судъ. 
2)  Судебная  пошлина,  взыскиваемая  нъ 
пользу  суда  съ  проигравшаго  процеесь.  Не 
будеш  пересудів  брати.  АД.  І.  136.  3)  мн. 
Пересуды,  сплетни.  4)  Предразсудокъ.  К. 
МБ.  XI.  143.  Ми  пересуди  давнішні  зане- 
дбалу..  К.  МБ.  III.  256.  Ум.  Пересудом. 
А  суддя  судить,  пересудки  бере,  пересудки 

бере,  на  скам'ю  кладе.  Нп. 
Переселяя,  дя,  с.=Пересуд  2.  Сам 

Господь  Бог  суд  судить,  ангели  пересуддя 

беруть.  Еф.  53. 
Пересаджувати,  джую,  еш,  сов  в. 

пересудити,  джу\  диш,  и.  1)  Пересужи- 
вать, пересудить,    судить  вновь.    Прохали, 
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цоб  нас  удруге  пересуджено.  2)  Заниматься 
пересудами,  пересуживать,  пересудачить. 

Пересудливий,  а,  е-.  Осуждающій  дру- 
гихъ.  А  пересудливі  жінки  побрали  ще  й 
ложки.  Гліб.  31. 

Пересукати.  См.  Пересукувати. 
Пересукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  пе- 

ресукати, каю,  еш,  гл.  Пересучивать,  пе- 
ресучить. 
*  Пересумувати,  мУю,  еш,  гл.  Прото- 

сковать, прогрустить.  Пересумує  день  у  ро- 
боті, увечері  біжить — що  там  мої  діточ- 

ки, як?  МВ.  І.  45.  Сум  пересумувати.  Пе- 
режить тоску,  печаль.  Сумувала  Марусень- 

ка сей  день  увесь  день.  Он  як  мечі  сії  суми 
пересумувати.  Мет.   158 

Пересунути,  ся    См.  Пересувати,  ся. 
ЛересУчий,  а,  е.  Хуже  чЪмъ  сукинь 

(бранное  слово).  Чуб.  V.  650.  Через  ції  пе- 
ресучі  брехні  хоч  і  з  хати  не  виходь. 
Нолт.  г. 

Пересупбнити,  ню,  ниш,  гл.  Стянуть 
наново  супонею  хомуть. 

Пересурмйти,  млю.  мйш,  г.1.  Перетру- 
бить. 

Пересушити,  ся.  См.  Пересушува- 
ти, ся. 

Пересушувати,  шую,  еш,  сов.  в  пе- 
ресушити, шу,  шиш,  м.  1)  Просушивать, 

просушить.  Ми  вам  тут  не  нсиюкучимо, 
онучечки  пересушимо.  Грин.  III.  430.  2)  Пе- 

ресушивать, пересушить  чрезъ  міру. 
Пересушуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 

пересушитися,  шуся,  шишся,  гл.  Об- 
сушиваться, обсушиться.  Через  річку  бре- 

ла—да  й  замочилася,  зайшла  до  сестри — 
пересушилася.  Чуб.  V.   107. 

Пересягнути,  ну,  неш,  іл.  Перейти, 
перескочить,  перешагнуть,  переброситься. 
Ном.  Л«  8775. 

Перетанцювати,  цюю,  еш,  гл.  1)  Про- 
танцовать,  окончить  танцовать.  Перетан- 

цювавши два  танці,  розіходяться  по  домів- 
ках. О.  1862.  ІУ.  6.  2)— ногб.  Протанцо- 

вать  больше  кого.  Коли  було  візьметься 
за  таниі,  так  і  не  кажи,  що  годі:  пере- 

танцює яку  хоч  музику.  Кв. 
Перетанцюватися,  цююся,  ешся,  гл. 

Устать,  утомиться  отъ  тапцеиъ.  А  ти  чого 
так  засапалась?  —  „Та  жрстанцювалась 
собі  на  лито", — каже  Олена.  Кп. 

Перетаскати.  См.  Перетаскувати. 
Перетаскувати,  кую,  еш,  сов.  в.  пе- 

ретаскати, каю,  еш,  гл.  Перетаскивать, 
перетащить  Доля  багатою  перетаскала 
ту  кочу  між  копи  до  багатого.   Мнж.    52. 

Переташбвуватися,  вуюся,  ешся,  сов. 
в.    переташуватися,    шуюся,    ешся,    гл. 
Перекладываться,  переложиться.  Дорога  була 

труска  і  приходилось  разів  кілька  перета- 
иювуватись. 

Перетворити,  рю,  рнш,  гл.  1)  Пере- 
создать. 2)  Переделать. 

Перетенётнтн,  нечу,  тиш,  гл.  Всього 
тобі  не  перетенетити  так, — шкода  й  за- 

ходу. МВ.  II.   118. 
Перетерпіти,  плю,  пиш,  гл.  1)  Пере- 

страдать, перенести,  вытерпеть.  Хиба  ж 
ти  не  перетерпиш?  Мнж.  122.  На  собі 
все  лихо  перетерплю,  а  вже  нікому  не  ска- 

жу. Кв.  А  що  я  ю.\одом  перетерпів.  НВо- 
лын.  у.  2)  Перетерпеть,  переждать  терпе- 

ливо, пока  пройдеть 
Перетерти,  ся.  См.  Перетирати,  ся. 

Перетижаювати,  нюю,  еш,  гл.  Прове- 
сти неділю   Желех. 
Перетика,  ки,  ж.  1)  Преграда.  На 

наших  огородах  нема  а  ніде  ніякої  перети- 
ки, хоч  наскрізь  пройди.  Мнж.  189.  До- 

їхав до  перетики,  спинив  біля  кормчи  ко-' 
ней.  О.  1862.  І.  41.  Плетень  въ  глухомъ 

заулке,  тупик*.  Лебед.  у.  2)  Граница  меж- 
ду двумя  владвніями,  образуемая  рядомъ 

деревьевъ?  У  перетику  ходила  по  горіхи 
(по  опеньки,  по  дрова).  Шевч.  540.  3)  По- 

перечная цветная  полоска  на  біломь. 

Перетикати,  кію,  еш,  сов.  в.  перети- 
кати, каю  и  тйчу,  чеш,  гл.  Перегораживать, 

перегородить  рядомъ  чего  либо  натыкан- 
наго.  А  я  тую  бистру  річку  очеретом  пе- 

ретикаю. Чуб.  V.  457.  А  я  тую  багатую 
терном  пёретичу,  а  вбогую,  хорошую  до 
себе  прикличу.  Чуб.  У.  38. 

Перетин,  ну,  м  Перерывъ.  Українці 
живуть  тепер  скрізь  без  перетину  по  ці- 

лій Полтавщині. 

Перетинати,  наю,  еш,  сов.  в.  перетя- 
ти, тну,  неш,  гл.  1)  Перерезывать,  пере- 

різать, перерубывать,  перерубить,  пересі- 
кать, пересвчь.  А  у  його  та  була  така 

шабля,  уіо  на  ию  наставиш,  так  і  пере- 
тне. Мнж.  36.  2)  Перерезывать,  перері- 

зать путь,  преградить  дорогу.  Не  читає 
князь  Єрема  листів  іздалека:  перетяв  усі 
дороги  і  стежки  дейнека.  К.  Досв.  223. 
До  церкви  калюжа  дорогу  перетяла,  а  до 
шинку  можно  і  по  під  тином.  Алексан- 

дров, у. 
Перетинок,  нку,  м.  Небольшой  попе- 

речный плетень.  Коли  б  мені  не  тини  та 
не  перетинки,  ходив  би  я  до  дівчини  та 
и(о-всчоринки.  Мет.   109. 
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Перетирати,  раю,  вш.  сов.  в.  пере- 
терти, тру\  треш,  хл.  1)  Перетирать,  пе- 

ретереть. 2) — иогб  на  зубха=Переиинатм 
кого  на  зубах.  Мир.  Пов.  1.  161. 

Перетиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в. 
перетертися,  тр^ся,  решся,  хл.  Перети- 

раться, перетереться. 

Перетік,  теку,  м.  Протокъ.  Ум.  Пере- 
ток. Тече  .річка  з  перепічками,  хуля  ста- 

рий з  молодичками.  Но. 
Перетісувати,  сую,  вш,  сов.  в  пере- 

тесати, шу\  шеш,  іл.  Перетесывать,  пе- 
ретесать вновь  или  иначе. 

Перетлівати,  ваш,  вш,  сов.  в.  пере- 
тліти, лію,  вш,  «.і.  Перетлівать,  пере- 

тліть, истліть. 

Перетнути,  ну,  неш,    і.і.=Перетяти. 
Перетовкти,  вчу\  чеш,  и.  1)  Пере- 

толочь. 2)  Перебить,  перелопать.  3)=Пе- 
ревалити  2.  Зиіев.  у. 

Перетовктися,  чу'си,  чешся,  і.і.  1)  Пе- 
ретолочься. Все  тоє  перетовчеться  та  пе- 
ремелеться. Ном.  №  4898.  2)  Перебиться. 

А  що  тієї  шкоди!  А  скіпки  перетовчеть- 
ся посуди!  Левиц    І.  208. 
Перетопити.  Си.  Перетоплювати. 

Перетоплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  пе- 
ретопити, плю,  пиш,  хл.  1)  О  воскі, 

салі  в  т.  п.  Перетапливать,  перетопить. 
2)  Переплавлять,  переплавить.  3)  Только 
сов.  в.  Вытопить,  окончить  топить  (печь). 
Уже  люде  перетопи.хи,  уже  к  поснідали. 
О.  1862,  VI.  3;;. 

Переточити.  См.  Переточувати. 
Перетбчувати.  чую,  вш,  сов.  в.  пе- 

реточити, чу\  чиш,  и.  1)  Переціживать, 
перецідить,  перелить  нзъ  одной  бочки  въ 

другую.  2)  Просівать,  просіять.  Перето- 
чили пшеницю  на  решето.  3)  Истачивать, 

источить.  Черви  переточили  дерево.  Миші 
ярину  мені  так  перемочать  та  перето- 

чать, що  скот  понюхає  й  не  їсть.  Г. 
Барв.  303. 

Перетратитн.  Си.  Перетрачувати. 

Перетрачу вати,  чую,  вш,  сов.  в.  пе- 
ретратитн, чу,  тнш,  и.  Тратить  больше 

чімь  слідуеть,  перерасходовать. 
Перетремтіти,  мчу\  тйш,  их.  Передро- 

жать. 

Перетрнвати,  ваю,  вш,  гл.  Выдержать, 
перенести.  Перетривай  усе,  витерпи  бі- 

дочку.   МВ.   (О.  1862.  Ш.  61). 
ПеретроІтн,  рою,  їш,  її.  Розділить 

на  три  части. 
Перетрощити,  щу\  шиш,  хл.  Разбить 

многое  въ  дребезги,  въ  щепки. 

Перетрусити.  См.  Перетрушувати. 

Перетрухати.  хбю.  вш,  сов.  в.  пере- 
тру^нутя,  ну,  неш,  гл.  О  дереві:  сгни- 

вать, сгнить,  истліть. 

Перетрушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  пе- 
ретрусити, шу\  енш,  и.  1)  Перетряхи- 

вать, перетрясти.  Ми  хочемо  все  перетру- 
сити, передивитись.  Левиц.  Ліжко  пере- 
трусе. ЗОЮР.  II.  289.  2)  Пересыпать,  не- 

ресыпать.  Перетруси  яйця  половою,  щоб 
не  побились.  3)  Только  сов.  в.  Перетрясти. 
Пропасниця  вже  морозом  перетрусила  та 
взя.\а  жаром.  Черном 

Перетрясатися,  саюся,  ешея.  сов.  в. 
перетрястися,  с^ея,  сёшея,  хл.  1)  Тряс- 

тись, перетрястись  въ  переізді  и  пере- 
возкі,  перевезтись  съ  инуществонъ.  О. 
Яким  як  почув,  що  архирей  обіцяв  жени- 

ха, то  й  не  став  перетрясатись;  а  що 

перевіз — тут  було,  а  решта  й  на  тій  па- 
рафії. Св.  Л.  191.  2)  Только  сов.  в.  На- 

дрожаться оть  холода,  передрогнуть.  Ой 
коли  б  ти,  мати,  знада,  яке  лихо  в  до- 

розі, що  перетрясешся  на  лютім  морозі. 

Грин.  III.  562. Перетужити,  жу\  жяш,  и.  Перету- 
жить, перегоревать  Затужила  дівчина  за 

мною.  Нехай  тужить,  вона  перетужить, 
нехай  козак  роченька  дослужить.  Чуб.  V. 
289. 

Перетупотіти,  чу\  тнш,  хл.  Пеі>естать 
топать  ногами. 

Перетуплюватися,  пююся,  ешся,  м. 
Устать  отъ  ходьбы,  движенія.  Стара  нень- 

ка за  день  так  перетупцюється,  що  вве- 
чері й  недужа  вже. 

Перетурбуватися,  буюся,  ешся,  и. 
Перестать  безпокоиться. 

Перетяганя,  нів,  ли.  Персходъ  гостей 
отъ  тестя  къ  свекру  во  время  '•вадьбы; 
также  въ  первое  воскресенье  послі  свадьбы. 

I.  Перетягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  пе- 
ретягти, гну\  неш,  и.  1)  Перетягивать, 

перетянуть.  Перепхяхли  шнурками  перину. 
Левиц.  2)  Перетягивать,  перетянуть.  Пе- 

репхяхли їх  у  двір,  о  тут  Бох  дав  дитину. 
МВ.  I.  44.  3)  Тянуть,  протянуть,  прожить, 
перебиться.  Як  небудь  ще  цех*  тиждень 
перетяхнемо.  Зміев.  т.  Хоч  би  дав  Бох  оцей 
тиждень  перетяхти.  Харьк. 

II.  Перетягати,  гаю,  вш,  хл.  Перета- 

скать. А  скііько  бідних  дітех'і  вони  пере- 
тяхали  в  неволю.  О-  1861.  XI.  Кух.  9 — 10. 

Перетяти.  См.  Перетинати. 
ПереУмити,  млю,  киш,  м.  Заставить 
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изменить  свое  ннініе.  Хоч  мене  ніхто  не 

переумитъ...  МВ.  II.   124. 

Переуючити,  чу,  чиш,  ел.  Перевью- 
чить. 

Переханнути,  ну\  неш,  и.  Переку- 
сить наскоро.  Зібрався  чоловік  щоб  з'їхать 

у  прухе  місце  і  ввігиов  у  хату  перехамнуть. 
Ном.  №  12000,  стр.  289. 

Перехапати,  паю,  еш,  гл.  Перехватать. 
{Гусенят)  ворони  та  сороки  аж  четверо 
перехапали.  Г.  Барв.  314. 

Перехарамаркати,  каю,  еш,  гл.  Пос- 
пішно прочесть  подъ  носъ,  пробормотать. 

Піп  та  дяк  так  сяк  перехарамаркали 
службу. 

Перехвалити.  Си.  Перехвалювати. 
Перехвалювати,  люю,  еш,  сов.  в. 

перехвалити,  лю,  лиш,  и.  Перехвали- 
вать, перехвалить.  Перехвалить  на  один 

бік.  Ном.  №  7478. 

Перехварбувати,  б^ю,  еш,  гл.  Пере- 
красить. 

Перехворіти,  рію,  еш,  гл.  Переболіть. 
Пнший  віл  перехворіє  та  й  живе,  а  инший 
здохне.  Лебед.  у. 

Перехнбити.  Си.  Перехиблювати. 

Перехнблювати,  люю,  еш,  сов.  в. 
перехибити,  блю,  биш,  іл.  Ділать,  сде- 

лать не  такъ,  какъ  слідуеть.  Куди  ні 

ступлю  ступнем,  —  у  всьому  перехиблю.  усе 
не  по  їх.  Г.  Барв.  444. 

Перехнбнутися,  н^ся,  нешся,  (Д.  По- 
терявъ  равновісіе,  упасть.  Желех. 

Перехилити,  ей.  Си.  Перехиляти,  ся. 

Перехиляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  пере- 
хилити, дю,  лиш,  гл.  Наклонять,  накло- 

нить; склонять,  склонить.  Перехилив  по- 
рожню пляшку  над  чаркою.  Левиц.  І.  143. 

Щерехилить  голову.  Ном.  №  336.  Кому  вагу 
мечами  перехилим,  тому  широка  вклонить- 

ся земля.  К.  НС.  129. 

Перехилитися,  лйюся,  ешоя,  сов.  в. 
перехилитися,  люся,  лишся,  гл.  Накло- 

няться, наклониться,  свішиваться,  сві- 
ситься.  Ой  у  броду  беру  воду,  не  перехи- 

люся. Мет.  50.  Перехилилась  через  тин, 
вітає  нас.  МВ.  І,   10. 

Перехимороднти,  джу,  диш,  гл.  Пе- 
ресилить въ  интригахъ,  хвтростяхъ,  кол- 

доистві.  Він  ледачий  химороду  химородить. 
Ну,  та  я  йою  перехимороджу.  Г.  Барв. 
449. 

Перехитрити,  рю,  рйш,  м.  =  Пере- 
хитрувати. 

Перехитрувати,    рую,    еш,    м.  Пере- 

хитрить. Хитрував,  а  то  ще  хитріше, 
перехитрувало.  Нон.  №  3070. 

Перехитувати,  тую,  еш,  іл.  Перека- 
чивать, шатая  наклонять.  Ой  у  полі  дві 

тополі,  одна  одну  перехитує-  Мил.  117. 

Перехід,  хбду,  м.  1)  Переходъ,  пе- 
реправа. Нема  льоду,  нема  льоду,  нема  й 

переходу,  коли  тобі  люба  мила, — бреди  й 
через  воду.  Чуб.  III.  128.  То  поляки  через 
три  ріки  три  переходи  мали.  Макс 
2)  ?  Переходом  в  чистім  полі  зацвіли 
волошки.  Чуб.  V.  136  3)  Припадокъ  паду- 

чей боління,  знилепсія.  Грин.  II.  319.  У 
дітей:  родимець;  сильный  судороги  Мил. 

34,   19. 
Перехмарнти,  рить,  гл.  безл.  О  тучахъ: 

разойтись. Перехнйбити,  блю,  биш,  гл.  Накло- 
нить на  бокъ.  Нащо  ти  так  шапку  пе- 

рехнябив? Перехийбитися,  бдюся,  бишся,  ІЛ. 
Наклониться,  накрениться,  покоситься. 

В  цьому  стіжку  добра  кладь,  то  й  сті- 
жок не  перехнябився.  Рк.  Левиц.  Стара 

хата  вже  перехнябилась  набік.  Рк.  Левиц. 
Санки  перехнябились,  а  я  сторч  головою. 

Перехбв-,-ву,  м.  перехбванва,  ки,  ж. 
Прятаніе;  укрывательство. 

Переховати,  ся.  Си.  Переховувати,  ся. 

Перехбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  пере- 
ховати, ваю,  еш,  гл.  Перепрятывать,  пе- 

репрятать; спрятать  на  извістное  вреня. 
Добре,  що  я  гроші  переховав,  а  то  затою 
все  село  буде  знати:  в  теї  куми  язик  дав- 

ши. Рудч.  Ск.  І  185.  Сьогодні  оце  сховав 
там,  а  через  який  час  полічить  їх  (гро- 

ші) і  перехова  у  друге  місце.  Грин.  II.  143. 
Хоч  і  вкрав  би  хто  яку  одежину,  то  він 
переховає   Г.  Барв.  190. 

Переховуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
переховатися,  ваюся,  ешся,  іл.  1)  Пря- 

таться, спрятаться,  укрыться  на  извістное 
вреня.  Скільки  раз  вона  переховувалась  по 
чужих  хатах,  по  клунях,  поки  в  йому 
було  не  простигне  той  пекельний  вогонь. 
Левиц.  Пов.  106.  2)  Сохраняться,  сохра- 

ниться. Я  тани  й  чував  про  старою  Фи- 
лона, що  в  йою  старосвіщина  переховується. 

Г.  Барв.  181. 
Перехбдити,  джу,  диш,  сов.  в.  пе- 

рейти, йду\  деш,  і*.  1)  Переходить,  пе- 
рейти. Нездужаю,  рідний  брате,  не  пе- 

рейду хати.  Чуб.  V.  152.  2)  Проходить, 
пройти.  Поуставлялися  всі  громадами  побіч 
дороги  і  чекали,  доки  не  буде  попри  них 
переходити.  Та.  І.   114.  Ішов-перейшов  мі- 
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сяцъ  по  небі.  Чуб.  III.  45.  Перейшло  міся- 
ців два.  МВ.  (О.  1862.  I.  99).  3)  Прохо- 

дить, пройти,  оканчиваться,  окончиться. 
Уже  тоді  перейшов  пужарь.  Нокомоск.    у. 
4)  Превосходить,  превзойти.  Він  був  ску- 

пий,   а  вона    і    його   ігерейхила.    Лохв.    у. 
5)  Носиться,  проноситься  дольше  чего. 
Наші  лати  переходять  панські  шати. 
Ном.  >с  1615.  5)  О  тісті:  взойдя,  пере- 

стоять лишнее.  /  піч  пошсла,  і  діжа  пе- 
рейшла. Кв.  6)— на  кого,  на  що.  Сділаться 

чімь.  Він  перейшов  на  купця.  Уман.  у. 
Перейшов  на  злидні.  7)  Перейти  танець. 
Протанцовать.  Він  танець  чи  два  перейде. 
Уман.   у. 

Перехбдка,  ки,  ж.  Мостикъ?  Через 
сине  море  ой  там  кладка  дубова,  переходка 
ялова.  Грин.  III.  69. 

Перехбдом,  нар  По  пути,  во  время 
прохожденія.  Колись  переходом  стояв  у  на- 

шому селі  москаль.  О.   1862.  І.  28. 

Перехожатн,  жаю,  еш,  гл.—  Переходи 
ти.  Той  блукав  за  морями,  світ  перехожае. 
Шевч.    241. 

Перехожий,  а,  6.  Прохожій.  Полюбила 
наша  Домаха  чумаченька  молодого  перехо- 

жого. МВ. 

Перехопити,  ся.  Си.  Перехоплюва- 
ти, ся. 

Перехбплювати,  люю.  еш,  сов.  в.  пе- 
рехопити, плю.  пиш,  !.«.  1)  Перехваты - 

втть,  перехватить.  2)  Перебивать,  перебить, 
прервать  (річь).  Ходім  уже,  бабуню,  годі 
вже!  перехопила  панночка.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  38)  „Колись  за  велику  увагу  ставили 
мов  товариство*. — Може  колись, — перехо- 

пив січовик, — та  не  теперки.  Стор.  МПр.  10. 
Перехоплюватися,  лююся,  ешся,  сов. 

в.  перехопитися,  плюся,  пишся,  гл.  Бы- 
стро переізжать,  переїхать,  переправиться. 

Єсть  через  річку  і  кладочки;  возом  не  пе- 
реїдем, а  конем  добрий  козах  перехопиться. 

ЗОЮР.  II.  206.  Перехопившись  через  гору, 
здалека  побачили  ми  Ненаситець.  Стор.  II. 
121. 

Перехоріти.  рію.  еш,  перехорувати, 
рух,  еш,  гл%  Переболіть. 

Перехотіти,  хочу,  чеш,  м.=Перех- тітн. 

Перехотітися,  четься,  гл.  безл.=П.в- 
рехтітнся. 

Перехбчднвий,  а,  е.  Прихотливый, 
капризный.  Баищтво — перехочлива  річ:  от 
наш  батько  був  багатий,  а  ми  бідні  ста- 

ли. Пятигор.  окр. 
Перехресний,     а,     е.     Перекрестный. 

Приїздить  на  перехресну  дорогу,  аж  там 
стовп  стоїть.  Грин.  І.  188.  Вийшли  на 
степ  і  стали  на  перехреснім  шляху.  Грин. 
II.  126.  Перехресне  вікнб.  Въ  боковой  сто- 

роні крыши  гуцульской  хаты:  маленькое 
окошечко  въ  формі  креста,  безг  стекла, 
для  выхода  дыма.  Шух.  I.  92. 

Перехресннця.  ці,  ж.  Часть  самотоки. 
(См.).  Шух.  I.  150. 

Перехрест,  та,  м.  Выкресгь. 
Перехрестити,  щу\  ствш,  и  1)  Пе- 

рекрестить. 2)  См.  Перехрещувати. 
Перехреститися,  щ£ся,  стишся,  гл. 

1)  Перекреститься.  Еней  тоді  як  народив- 
ся, разів  із  п'ять  перехрестився.  Котл.  Ен. 
Перехресток,  тва,  м.  Перекрестокь, 

распутье.  Канев.  у.  Ростикає  ваші  голови 
по  перехрестках.  Стор.  МПр.  137. 

Перехрестя,  тя,  с  1)  Два  бревна,  дві 
планки,  доски,  полосы  накресть  одна  на 

другую  положенныя — отдільно  идя  какь 
часть  различныхъ  снарядовъ.  Шух.  І.  116, 
118.  Мик.  480.  Поперечная  перекладина 

креста.  Уман.  у.  2)  Перекрестокь.  Й  те- 
перечки ше  по  паланках  на  перехрестях 

кістки  їх  крутяться  на  па.гях.  Стор.  II.  18. 

Перехрещний,  а,  є  Поперечный.  Ле- 
жала камінючка  на  тій  перехрещній  дере- 

вг'ниі,  що  в  хатніх  дверіх.  Новомоск.  у. 

Перехрещувати,  щую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рехрестити, щу.  стиш,  ід.  Выкрещивать, 

выкрестить.  Жида  перехрести  та  й  юлочу 
одотни.  Ном.  .V  905. 

Перехрещуватися,  щуюся,  ешся,  сов. 
в.  перехреститися,  щуся.  СТИШСЯ,  !.«. 
Выкрещиваться,  выкреститься.  Пішов  (та- 

тарин) у  самарський  манастирь  та  й  пе- 
рехрестивсь у  нашу  вгру.  Стор.   II.  61. 

Перехриста,  ти,  .«.=Перехрест.  Нон. 
Я  926,  927. 

Перехрнщувати(ся),  щую(ся,  вш(ся), 
сов.  в.  перехристйти(ся),  щу(ся  ,  стиш 

(ся),  и.=Перехрещувати(ся),  перехре- 
ститися). Як  побачить  було  хорошу  пані 

або  жидівку,  то  й  перехристить  у  свою 

віру.  ЗОЮР..  І.   114. 
Перехотіти,  хбчу,  чеш,  гл.  Перехотіть. 
Перехотітися,  хочеться,  гл.  безл.  Пе- 

рехотіться. 
Перецарювати,  рюю,  еш,  і.».  Окончите 

царствовать,  господствовать. 

.Перецвітати,  таю,  еш,  сов.  в.  пере- 
цвісти, цвіту\  теш,  м.  1)  Отцвітать,  о-- 

цвість.  2)  Илісневіть,  заплісневіть. 

Перецвірінькати,  каю,  еш,  и.  О  в> 
робьі:  окончить  чирикать. 
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Перецвіркотати,  чу\  тйш,  гл.  О  сверч- 
ке: окончить  трещать. 

Перецвїрчати,  чу\  чйш,  іл.=Псре- 
цвірвотати). 

Переціджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  пе- 
рецідити, джу,  диш,  м.  Процеживать, 

процедить. 
Перецілувати,  л^ю,  еш,  гл.  Переце- 

ловать. Усіх  (дівчат)  отак  перецілує.  Грин. 
III.   109. 

Перецілуватися,  луюся,  ешся,  гл. 
Перецеловаться.  Перецілувались  усі. 

Перецінити.  См.  Перецінювати. 
Перецінування,  ня,  с.  Переоценка. 
Перецінувати,  н^ю.  еш,  гл.  Переоце- 

нить. 

Перецінювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  пе- 
рецінити, яю,  ниш,  гл.  1)  Переоценивать, 

переоценить.  2)  Оценивать,  оцЄнить  до- 
роже чемъ  следуетъ. 

Перецмокати,  каю,  еш,  гл.  Перестать 
чмокать. 

Перець,  рцю,  .и.  Раст.  а)  перецъ,  Рі- 
рег.  3  перцем  «и  не  з  перцем,  іно  щоб 
з  добрим  серцем.  Ном.  б) — собачий.  Роїу- 
80шш  НШгорірег  Ь.  ЗЮЗО.  І.  132.  2)  Да- 

ти пёрцю.  Вздуть,  дать  трепку.  3)  Злидні 
та  ще  з  перцем.  Голь  сь  претензіями.  Ум. 
Перчин.  Несу  перчику,  венберю  на  свою  любу 
вечерю.  Грин.  III.    539. 

Перечасувати,  с^ю,  еш,  м.  Переждать, 
повременить.  Як  перейде  дороіу  лиха  юди- 

на, то  не  йди,  вернись  та  перечасуй,  то 
тоді  вже  йди.  Лебед.  у.  Тупоту н  перепи- 

сував, давши  товаришам  пересміятись  і 
став  далі  казати.  Г.  Барв.  314. 

Перечвалати,  лаю,  еш,  гл.  Перебрести. 

Перечвертувати,  т^ю,  еш,  и.  Разде- 
лить, разрЄзать  на  четыре  части. 

Перечекати,  каю,  еш,  гл.  Переждать. 
Зашлюбитись — не  дощик  перечекати.   Ном. 

Перечепа,  пи,  ж.  Препятствіе,  поме- 
ха. На  перепелі  бути.  Служить  помЄхой. 

Ум.  Перечіпка. 
Перечепити.  См.  Перечіплювати. 
Перечеряти,  ряю,  еш,  гл. — що.  Обме- 

няться чЄмь.  Гол.  IV.  419. 
Перечесати,  ся.  С*.  Перечісувати,  ся. 
Перечйкати,  каю,  еш,  гл.  ДЄтск.  пе- 

ререзать. 
Перечикрйжити,  жу,  жнш,  гл.  Пере- 

різать. 
Перечнжчивувати,  к^ю,  еш,  гл.  Пе- 

рейти. 
Перечинйти,  ню,  ниш,  м.  Сделать 

сверл  чего:  дать  сверхъ  чего.  Добра  ни- 

войка  була:  сто  кіп  жита  зродила;  іще  ся 
похвалила — копу  перечинила.  Чуб.  Ш.  240. 

Перечистити.  См.   Перечищати 
Перечистка,  ки,  ж.  Дощечка,  кото- 
рой быотъ  пеньку,  очищая  отъ  кострики. 

Сумск.  у. 

Перечит,  ту,  л.  ?  В  шіснадцять  літ 
письмо  мимрив  та  все  по  латині  ливров, 
а  на  сімнадцятім  перёчитом  всю  псам 
тирку  він  знав.  КС  1882.  IX.  480. 

Перечитати.  См.  Перечитувати. 
Перечити,  чу,  чнш,  гл.  Прекословить, 

противоречить.  Як  ти  сміти  мені  перечи- 
ти? Я  цар — ти  повинен  мене  слухати. 

Рудч.  Ск.  II.  159. 
Перечитися,  чуся,  чишся,  гл.  Спо- 

рить, оспаривать  друп.  друга.  Господь  ка- 
же, що  небо  більше,  а  Петро  каже,  що 

земля  більша.  Господь  каже:  „Ой  Петре, 
Петре,  не  перечлосяҐ  Чуб.  III.  344. 

Перечитувати,  тую,  еш,  сов.  в.  пере- 
читати, таю,  еш,  гл.  1)  Пере  читывать, 

перечитать  вновь.  2)  Прочитывать,  прочесть. 
Козак  листи  взявши,  та  й  перечитавши, 
тяжко  здихнув.  Чуб.  V.  343. 

Перечищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  пере- 
чистити, чищу,  стиш,  ід.  1)  Перечищать, 

перечистить.  2)  Прочищать,  прочистить. 
Перечілов,  лку,  м.  Часть  уздечки:  по- 

перечная полоса  на  лбу.  Вас.  160. 

Перечіпка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  перечепа. 

Перечіплювати,  лило,  еш,  сов.  в.  пе- 
речепити, плю,  пиш,  гл.  1)  Заціплять, 

зацЄпйть,  помЄшавг  идти,  двигаться.  Він 
мене  перечепив,  а  я  і  впав.  2)  МЄшатб, 
помЄшать.  Я  був  би  поїхав,  та  щось  пе- 

речепило, забув  що.  Черк.   у. 

Перечіс,  чосу,  м.  Перечесь.  Підма- 
нювали, улещали,  поки  добрались  до  кіния, 

поки  дівки  од  перечосу  до  самою  товстіли 
носу-  Котл.  Ен.  III.  43. 

Перечісувати,  сук»,  еш,  сов.  в.  пере- 
чесати, шу\  шеш,  гл.  Перечесывать,  пе- 

речесать. Перечісуватися,  суюся,  ешся,  сов  в. 
перечесатися,  пг^ся,  шешся,  гл.  Перече- 

сываться, перечесаться. 
Перечка,  ки,  ж.  1)  Перекладина, 

жердь.  Перечка  у  стільці.  2)  ?  Бо  кедь  'ня 
забіють,  вержуть  'ня  до  решту,  будуть 
до  'ня  ходить  хлопці  на  перечку.  Гол. 
ПІ.  115. 

Перечбвгати,  гаю,  еш,  гл.  Протереть, 
шаркая  ногами. 

Перечорнити,  ню,  нйш,  гл.  Слншкомъ 
начернить. 



Перечумакувати — Перинка. 
149 

Перечумакувати,  к^ю,  вш.  а.  Про- 
вести известное  время,  занимаясь  чума- 

чествомъ. 

Перечути,  чую,  вш,  и.  Прослышать, 
услышать.  Перечули  вони,  шо  у  якоюсь 
царя  покрав  дзмій  чотирьох  дочок.  Мнж. 
43.  Перечула  через  люде,  що  мій  батько 

в  гости  буде.  Мет.  248.  Л  я  тебе,  мій  си- 
ночку,  ні  відкіль  не  перечую  і  не  побачу. 
Мы.  214. 

Перечутися,  втъся,  іл.  безл.  Дойти 
вістямт>,  быть  услышаннымъ.  Перечулося 
в  нас  об  Варці,  що  жива  й  хороша.  МВ. 
(О.  1862.  I.   106). 

Перешалювати,  люю,  вш,  гл.  1)  Пе- 
рекрыть вновь  шелевкой.  2)  Поставить  изъ 

шелевокъ  перегородку. 

Перешёвка.  кн,  ж.  Дратва,  которою 
пришивають  передки. 

Перешепт,  ту,  м.  Перешептьіваніе. 
Перешепти  ночні  із  ницаками  злими.  К 
ХП.   102. 

Перешивавши,  ни,  с.  Перешиваніе. 

Перешивати,  ваю,  вш.  сов.  в.  пере- 
шити, шию,  вш,  ід.  1)  Перешивать,  пер- 

шить наново.  2)  Сшивать,  сшить  извест- 
ное количество  Оцей  ремінь  на  людей  пе- 

решиєш, так  одбудемо  й  хрестини  й  по- 
хрестиш*. Г.  Барв.  281. 

Перешкандибати,  баю,  вш,  и.  Перей- 
ти хромая. 

Переш  к  варити,  рю.  риш,  м.  Перева- 
рить. 

Перешкварчати,  чу,  чйш,  и  Пере- 
стать шппЬть  на  огні. 

Перешклйтн,  лю.  лиш,  і.».=Пере- 
склнти. 

Перешкода,  ди,  ж.  Поміха,  препят- 
ствіе.  Бути  на  перешкоді.  Служить  поме- 

хой, препятствовать.  Ніхто  не  розлучить, 
ніхто  не  стоїть  на  перешкоді.  МВ.  (О. 
1862.  І.  90).  Сам  ти  бачиш,  що  вороги 
нам  на  перешкоді.  Чуб.  V.  319. 

Перешкбджуватн.  джую,  вш,  и.= 
Переш  кожати 

Перешкбднти.  См.  Перешкожатн. 
ПерешЕбдник,  ка,  .м.  Препятствующей, 

бьіваюіцій  помехой. 

ПерешЕбдвиця,  ці,  ж.  Препятству- 
ющая, бывающая  помехой. 

Перешкожати,  жаю,  вш,  сов.  в.  пе- 
решкодити, джу,  диш.  і.і.  Мішать,  по- 

мішать, препятствовать,  воспрепятство- 
вать. 

Перешкрябнути.  ну\  неш,  гл.  Пере- 
царапнуть. 

Перешматувати,  тую,  вш,  гл.  Пере- 

рвать. Перешугнути,  ну,  нбш,  гл.  Переле- тіть сразу. 

Перешукати.  См.  Перешукувати. 

Перешукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  пе- 
решукати, каю,  вш,  и.  1)  Переискивать, 

переискать  наново.  2)  Искать,  разыскивать, 
переискивать,  переискать.  Перешукає,  що 
єсть  у  возах.  ЗОЮР.  11.  60. 

Перешуміти,  млю.  ниш,  и-  Перешу- 
міть. 

Перешумувати,  ную,  вш,  гл.  Перебро- 

дить. Перещебетати.  ч$,  чеш,  гл.  Перестать 
щебетать?  Перещебетала  таки  цокотуха. 

Шевч. 
Перещеміти,  млю,  ніш,  и.  Перестать 

щеміть.  Перещеміло  їй  серце,  полилась  пе- 
чаль тихіше.  Левиц.  І.  513. 

Перещепити.  См.  Перещеплювати. 

Перещеплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  пе- 
рещепити, пла»  пнш,  ід,  1)  Ділать,  еді- 

лать  наново  прививки.  2)  Перемежать,  врі- 
зылаться,  врізаться.  Так,  бач,  як  се  уро- 

чище перещеплювало  наші  землі,  то  й  тою 

козака,  що  тутечки  сидів  зімовиком,  пере- 
гцепою  прозвали.  Стор.  II.    137. 

Перещнк,  ка,  м.  Нарость  на  древес- 
номъ  їтволі  вь  виді  кольца. 

Переянка,  кн,  аг.  Перегородка.  Вх. 

Лем.  448. 
Переякйй,  а,  е.  Какой  бы  то  ни  было. 

Подивись,  яке! — Да  хоч  би  воно  було  і  пе- 
реяке,  а  я  його  й  дурно  не  озьму.  О.  1862. 

І.  34. 
Переярок,  рка,  м.  Поп.  р  чный  оврагь, 

поперечная  рытвина.  Тут  переярки  поча- 
лись, що  вода  повимулювала.  Св.  Л.  141. 

Осталось  тілько  один  переярок  переїхати. 

Св.  Л.  76. 
Перейти    См    Переймати. 
Перйло.  ла,  с  Перегородка.  Вх.  Зн.  48. 

Перина,  нн,  ж.  І)  Перина,  пуховикь — 
для  спанья  на  вемъ  и  для  укрыванья. 
Черниг.  у.  Як  ранок  настане,  з  перини  не 
встане.  Грин.  III.  200.  Дівчина  козака 
вірненько  любила:  устала  раненько,  йоле  не 
збудила,  йою  не  збудила,  периною  вкрила. 
Грин.  Ш.  628.  Пух  із  перин  неначе  сніг 
летить  по  вітру.  К.  ЧР.  358.  2)  Одно 

перо.  У  півня  є  така  перина,  шо  як  тре- 
ба йому  на  зорі  вставать,  то  вона  і  кру- 

титься. Драг.  6.  Ум.  Перинка,  перйнонька, 

перйночка 
Перинка,  кн,  ж.  1)  Ум.  огь  перина. 
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На  тобі  мою  золоту  перинку.  Чуб.  II.  172. 
2)  Личинка  муравья.  Вх.  Уг.  252. 

Перинний,  а,  е.  Относящейся  къ  пе- 

рині. Перйнонька,  перйночка,  ки,  ж.  Ум. 
огь  перина. 

Перистий,  а,  є. =Перістий.  І  ти.  з  міс- 
та, і  я  з  міста,  кажуть  люде,  що  пери- 
ста. Сама  сіла,  погляділа:  була  чорна — 

поруділа.  Чуб  V.  113.  2)  Перисті  чбботи. 
Сапоги  съ  красными  голенищами  и  чорни- 

ми головками.  Харьк. 

Періг,  рога,    и.=Пиріг. 
Перівватиця,  ці,  ж.—  Перійва.  Анн* 

362. 

Перій,  рію,  м.  Раст.:  а)  пирей,  Вго- 
ПШ8  ІПЄГШІ8  Ь.  Анн.  71.  б)— Перійка.  Анн. 
362.  в)  РЫеит  аїріпит.  Лв.  100.  в) — лі- 

совий. Раст.  Вгошиз  іесіогит  Ь. 

Перійка,  ки,  ж.  Раст.  Тгііісит  ге- 
репз,  Вх.  Пч.  II.  36. 

Перістий,  а,  в.  1)  О  масти:  по  черному 
нолю  більм  поперечный  полосы.  Рудч.  ЧП. 
255.  Віл  перістий.  КС.  1898.  VII.  42. 
Пропало  троє  коней  перістих.  Левиц.  І. 
106.  2)  О  цвіті:  въ  полоскахъ.  Ой  ти 
гарбуз,  ти  перістий!  Із  чим  тебе  будем 
їсти?  На.  За  рижого  бога,  за  перістих  лю- 

дей. Ном.  6853. 
Перістошйїй,  я,  е.  Съ  полосами  на 

шеі.  Вх.  Зн.  48. 

Періщити,  щу,  щиш,  гл.  1)  Бить,  січь, 
стегать.  Хрестять  Лейбу  знову:  періщили, 

переіціли,  аж  пір'я  летіло.  Шевч.  139. 
2)  О  сильномъ  дожді:  падать  крупными 
каплями. 

Періюватий,  а,  е.  Съ  примісью  перію. 
Гарна  солома  періювата. 

Перій,  рі£,  ж.  Рядъ,  линія  домовъ 
вдоль  улицы.  Св.  Л.  23.  Оцією  вулицею 
підете,  то  по  правій  перії  ймо  хата. 
Екатериносл.  В  кінці  цієї  періг  третя 
хата  його  від  краю.  Ольгоп.  у.  Осажу  його 
(село)  в  три  періг:  перша  перія  старими 
людьми,  друга  перія  із  парубками.  Чуб. 
III.   423. 

Перкалевий,  а,  е.  Коленкоровый. 
Перкалеві  сорочки.    Чуб-  VII.  426. 

Перкаль,  лю,  м.  Коленкоръ. 
Перлистий,  а,  е.  Подобный  жемчугу. 

Ум.  Перластенький.  Зуби  перластенькі .  Г. 
Барв.  273. 

Перлин,  ка,  м.  Рыболовный  снарядъ: 
жердь,  ка  одномъ  конці  которой  неболь- 

шой сакъ,   а  на  другомъ  желізньїй  моло- 

токь  съ  дырой,  хлопая  воторымъ  по  каь 
ню,  выгоняютъ  рыбу.  Вх.  Пч.  II.  25. 

Перлина,  ни,  ж.  Жемчужина. 
Перло,  ла,  с.  Жемчугъ;  нерлъ.  На 

шиї  мала  низку  перел.  Св.  Л-  3.  Сльози 
як  перло.  Ном.  №  2372.  А  сльози  мов  перло 
сиплються  мені  на  руки.  МВ.  I.  78.  Були 
коралі — та  пішли  далі,  були  перли,  та  ся 
стерли.  Ном.  №  1560.  Зуби — коби  перли 
чисті.  Чуб.  V.  39. 

Перлбвнй,  а,  е.  Жемчужный.  Сльози 
покотились  як  перлове  зерно.  МВ.  І.  123. 
Перлова  нитка,  тканка.  См.  Тканка.  Гол. 

Од.  74.  Перлова  нитка  голову  обв'язує. 
Марк.  23. 

Пернатий,  а,  в.  1)  Пернатый,  покры- 
тый перьями.  Ой  як  птиці  пернатій  в 

чистім  полі  без  древа  ночувати...  Ой  так 
тяжко  та  важко  на  чужій  чужині  без 
кревної  родини  помірати.  Макс.  Также: 
украшенный  перьями.  Пернатий  шлик. 
К.  Бай.  18.  2)  ?  Ячмінь  зійшов  пернатий. 

Пернач,  ча.    и.=Пірнач. 

Перниця,  ці,  ж.  —  Пирій.  Вх-  Лем. 429. 

Перб,  ра,  с  1)  Перо  у  птицы.  Нехай 
йому  земля  пером!  Пожеланіе  умершему, 
чтобы  ему  легка  была  могильная  земля. 
Рудч.  Ск.  І.  77.  2)  Перо  для  письма.  Си- 

дить батько  з  синами,  пише  листи  пера- 
ми. Грин.  III.  3.  3)  Перо  рыбье,  плав- 

никъ.  Пливе  риба  та  й  велика,  тільки 

видно  пера.  Грин.  III.  391.  У4)  Кисточка 
изъ  трехъ  -  четырехъ  куриныхъ  перьевъ 
для  проведеній  узкихъ  полосъ  при  раскра- 
шиваніи     глиняной    посуды.      Вас     183. 
5)  Нижняя  часть,  лезвіе  лемеха.  Вас.  199. 
6)  Лезвіе  бурава.  Нема  одною  пера,  а  про 
те  добре  вертить  свердел.  Волч.  у.  Ум. 

Пірце,  пір'ячко. Перса  и  перси,  перс,  с  1)  Грудь,  гру- 
ди. Вх.  Зн.  48.  А  та  кобила  і  пха  пер- 

сами назад  віз.  Рудч.  Ск.  I.  181.  Та  дай 
же  ти,  пане,  сіна  по  коліна,  а  вівса  по 
перса.  Чуб.  V.  872.  2)  Перси.  Нагрудникъ. 
Мнж.  189. 

Персистий,  а,  е.  Съ  развитой  грудью. 
Кінь  персистий.  Уман.  у. 

Персійнський,  а,  е.  Перейденій.  Мнж. 
152. 

Персона,  ни,  ж.  Персона,  особа,  лицо. 
Не  гуляй  же,  сину,  із  панами  та  з  вели- 

кими персонами.  Чуб.  V.   102. 

Перста,  перст,  ,мн.=Перса.  Борз.  у.  Ум. 
Перст  на.  Синку  мій...  Я  тебе  носила,  свої- 

ми перстками  кормила.  МУЕ.  III.  35. 
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Перстач,  чі,  м .— «олвтшж.  Раст.  Ро- 
іепШІа  аигеа.  Шух.  І.  -20. 

Перстенець,  нця,  м.  І)  Ум.  оть  пер- 
стень 2)  Раст.  Сивсиїа  еріїіит.  Вх.  Пч. 

П.  81. 

Перстеник,  ка,  м.  Ум.  оть  персті нь. 
Перстенйна,  нн,  ж.  Перстень.  Шкода 

моей  перстенини,  що  їй  дурень  носить. 
Гол.  IV.  456. 

Перстень,  перстінь.  теня  и  рсня,  м. 
1)  Перстень,  кольцо.  Ой  іскиньте  золот 

перстень  із  мизинця  пальця.  Мет.  19.  Бе- 
реш перстень,  дай  мі  слово,  люблю  в  світі 

тя  едною.  Чуб.  V.  97.  Шерстні  дорогії. 
Рудч.  Ск.  2)  Часть  косы.  См.  Коса  1.  Шух. 
I.  169.  Ум.  Перстёнмк,  перстёничок.  перстён- 
чин,  перстенець,  перстінець.  О  1862.  IV. 

34,  перстінбк.  АД.  1.  43,  пёрстнин,  перст - 
ничок.  Чуб.  Ш.  394.  Моя  біла  ручка  у 
перстничку.  Мил.  89. 

Пертінець,  нця,  м.  Ум.  оть  перстінь. 
Перстінбк,  нка,  м.  Ум.  оть  перстінь. 
Перстінь.  См.  Перстень. 
Пёрстка,  ток,  .мм.  Ум.  отъ  перста. 
Пёрстннк,  ка,  пёрстннчок.  чха,  м. 

Ум.  оть  перстень. 

Персть,  тн,  ж.  Земля.  Віл  хребе  і  сам 
на  себе  персть  мече.  Ном.  №  9742.  ТоиН 
козаки  шаблями  суходіл  копЛли,  шапками, 

приполами  персть  виймали,  Хведора  без- 
рідною ховали.  АД.  І-  249. 

Перський,  а,  є.  Перейденій.  Засвітила 
звізда  перському  царьові.  Гн.  І.  63. 

Перти,  пру,  преш,  м.  1)  Переть,  на- 
пирать; гнать.  Як  забрала  своє  військо,  як 

заняла  ті  коні,  як  узяла  перти — вигнала 
з  води.  Рудч-  Ск.  І.  88.  2)  Двигаться,  идти. 
Все  дальш  у  пекло  пру  та  пру.  Стор.  МПр. 
47.  Як  комашня  пруть  на  Запорожже. 
Стор.  МПр.  115.  3)  Выпирать,  выпереть. 

Задихавшшл,  мов  з  йою  перло  дух.  Г.-Арт. 
(О.  1861.  Ш.  84) 

Пертися,  пруся,  прешся,  гл.  Переться, 
напирать,  льзть.  В  німецькі  землі,  у  чу- 

жії претеся  знову.  Шевч.  211.  Та  співаю, 

щоб  та  печаль  не  перлася,  як  той  мос- 
каль. Шевч. 

Перть,  ти,  ж.  Тропинка,  по  которой 
гоняють  овець.  Вх.  Зн.  48. 

Пер^н,  на,  м.  1)  Громь.  Бодай  тебе 
перун  забив  темненької  ночі.  Чуб.  V.  1092. 

2)  Перунъ,  божество  древнихь  славянь.  Ле- 
внц.  Світ.  7. 

Пёрхати,  хаю,  вш,  и.  Порхать.  Желех. 

Перхнутн,  ву,  нбш,  гл.  1)  Побіжать. 

Де  та  сила  візьметься, — знов  перхну  так, 

що  аж  залускотить.  МВ.  (ЕС.  1902.  X. 
151.  2)  Набіжать,  наьхать  многнмь.  Та  й 

справді  перхну ло  до  нас  •гостей, — як  на 
погориджу.  МВ.  (О.  1862.  НІ  40). 

Перцюватн.  цюю,  вш,  и.  1)  Очень 

ЭЕвргично  что  либо  ділать,  чего  либо  тре- 
бовать. Л  він  по  тій  ріллі  з  конякою  пер- 

июе,  біга.  Лубен,  у.  Вже  не  даремне  бать- 
ко так  перцювали,  щоб  її  (подушку)  по- 

класти їм  у  голови.  Грин.  II.  186.  Та  ну 

бо!  й  почне  з-за  Ядама  гнути.  Росказав  би 

мерщій,  що  там,  та  й  край,  —  перцюе  ста- 
ра. Грин.  II.  167.  2)  Дьлать  строгій  иыго- 

воръ,  ругать.  Мнж.  189. 
Перч,  ча,  м.  Некастрированный  козелъ; 

Хере.  г. Перчаківка,  кн,  ж.  Перцовка,  водка 

настоянная  на  перці.  Чуб.  I.  118.  Давай- 
те лиш  млинців  гарячих,  а  я  ось  поша- 
ную гостей  перчаківкою.  К.  ЧР.  247. 

Перчик,  ку,  м.  Ум.  оть   перець. 

Перчина,  вш,  ж.  Зерно,  перца.  Мнж. 
146.  Ум.  Перчинка. 

Перчити,  чу,  чяш,  иг.  Перчить,  посы- 
пать перцемъ.  Чим  ми  їм  будем  солити? 

Чим  ми  їм  будем  перчити?  О.  1862.  IV.  19. 

Перчити,  чу,  чнш,  гл.  О  козлахь: 
оплодотворять  самку.  Цапи...  перчать  кози, 
від  чого  ті  стають  кітні.  Шух.  І.  211. 

Перш,  перше,  нар.  1)  Прежде,  раніе. 
Дівчинонька  мила  перш  мене  любила.  Чуб. 
V.  168.  Вона  теє  перше  йою  зачувала. 
Макс.  Ой  чом  тепер  не  так,  як  перше 
було.  Чуб.  НІ.  417.  2)  Сначала,  сперва, 

прежде.  Перш  воно' так  і  було,  а  далі  по- 
чав усе  більш  та  більш  приганяти  до  ро- 

боти. Грин  II.  233.  Перше  літа  пролеті- 
ли як  дощова  хмара,  а  тепера  надо  мною 

якась  божа  кара.  Чуб.  V.  361. 
Пёрший,  а,  е.  Первый.  Перша  чарка, 

перша  палка.  Ном.  У  першому  садочку  со- 
ловей щебече.  Чуб.  V.  459. 

Першина,  ні.  ж.  Первинка.  Хиба  ж 
це  мені  першина  вареники  ліпити?  Скввр.  у. 
Ум.  Першмнка. 

Першість,  шоста,  ж.  Первенство. 
Пер  ян.  на,  м. =Перістий  віл.  См. 

Перістий  1.  КС.  1898.  УН.  42. 
Пес,  пса,  м.  Песь,  собака.  Добрий  пес 

луччий,  як  злий  чоловік.  Ном.  №  2356. 
Бреше  мов  пес.  Ном.  Вибрав  ну  пса.  Выру- 

гать, выбранилъ.  Галиц.  Фр.  Пр.  157. 
Ум.  Пёсик  пёсичон. 

Песеня,  нятя,  с.  Щенокъ,  собачка. 

Рудан.  І.  65.  Вх.  Зн.  14. 
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Песйголова,  ви,  ж.  Собачья  голова. 
Пани  песиюлови.  Каменец,  у. 

Песиголовець,  вця,  м.  Сказочный  че- 
ловікь  съ  одниыъ  глазонъ  во  лбу,  поіда- 
ющій  людей.  Піймали  його  песиголовці  (тії, 
що  людей  їдять),  годують  на  сало.  Рудч. 
Ск.  І.  71.  Колись  на  світі  було  так,  то 
багато  було,  кажуть,  людоїдів  або  песиго- 

ловців: У  їх  не  так,  як  у  нас  двоє  очей, 
а  в  їх  було  одно  здорове-здорове,  більше  ніж 
у  вола,  і  то  серед  лоба.  Грин.  І.  1 — 2. 
Бранное  слово.  Нон.  №  4801. 

Песик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  пес.  Песика 

б'ють,  а  левик  боїться.  Ном.  Д&  3902. 
2)  Клочекъ  волось  у  виска.  3)  —  на  бці. 
Більмо.  Грвн.  II.  319.  4)  Часть  ткацкаго 
станка.  См.  Верстат.  МУЕ.  III.  17.  Шух. 
І.  255. 

Песій,  я,  в.  Собачій.  Великого  род,,, 
а  псьою  ходу.  Ном.  №  2909.  Песся  мати 
не  загине.  Ном.  №  5308. 

Пестйвнй.  а,  е.  Нї.жньїй,  ласкающій. 

Мати  увечері  своїм  пестивим  голосом  на- 
шепче дитині  про  любов  до  всього  живою. 

Мир.  ХРВ.   84. 
Пестити,  пгу\  стиш,  гл.  Ніжить,  ле- 

ліять; баловать,  няньчить.  Пести  мене, 
моя  пене,  як  .налу  дитину.  К.  Досв.  44. 

Пеститися,  пг^ся,  стишся,  гл.  Ні- 
житься. Добре  ся  там  пестити,  де  піч 

велика  і  є  кому  варити.  Ном. 
Пестіння,  ня,  с  Ласки,  ніжности. 

Теодозя  знов  пригорнула  її  до  себе  і  поці- 
лувала. Гані  так  стало  гидко  те  лукаве 

пестіння,  що  вона  відсунулась  трохи  од 
неї  до  вікна.  Левиц.  І.  482. 

Пестракй,  ків,  мн.  Веснушки.  Угор. 
Пестракуватии,  а,  е.  Покрытый  вес- 

нушками. Угор. 
Пестрюга,  гн.  ж.  1)  Рыба  Асірепвег 

Зіеііаіив,  севрюга.  Браун.  31.  2)  Рыба  8а1- 
тоїагіо,  форель.  Вх.  Пч.  Н.  20. 

Пестрйк.  ка,  м.  Родъ  паразитнаго  рас- 
тенія.  Узять  пестряків,  що  на  липовім 
дереві  виростають. 

Пестування,  ня,  <■.—  Пестіння.  Після 
такою  пестування  та  бачучи  материни 
сльози,  туж-туж  Оксана  не  признається, 
що  се  вона  ,;лаче.  К  в. 

Пестувати,  тую,  вш,  гл.  Ласкать.  / 
звичайне,  як  дитгіна,  пестує  старою.  Шевч. 

Пестуватися,  туюся,  вшся,  гл.  Ласкать 
другь  друга.  /  ввесь  день  на  тому  прой- 

шов, що  все  вони  пестувалися.  Кв. 
Пестун,  на,  м.  Баловень;  ніженка. 

Ум.  Пестунёць,  пестунчик. 

Пестунка,  кн,  ж.  Нянька.  У  гор.  Ум. 
Пестуночка.  АД.  І.  65,  66. 

Пестунчик,  ка,  м.  Ум.  оть  пестун. 
Пест^нчнтн,  чу,  чнш,  гл.  Быть  нянь- 

кой. Вх.  Лем.  448. 
Пестуха,  хи,  ж.  Баловница;  ніженка. 

Ум.  Пестушна. 
Пестя,  ті,    Балованное  дитя.  Борз.  у. 
Пёськатнся,    каюся,    вшся,    гл.   Пач- 

каться. Радом,  у. 

Песький,  а,  є.  Собачій.  Пустіть! — 
кричить  Рябко, — не  будь  я  песький  син, 
коли  вже  вдержу  більш.  Г.-Арт.  (О.  1861. 
III.  82).  Отже  песька  дитина  тобі  вже  й 
до  роботи  не  кидається.  Левиц.  І.  277. 

Песюга,  ги,  м.  Собака  большая.  Вх. 
Зн.  48. 

Песй,  сйти,  с.=Песеня.  Вх.  Пч.  II.  5. 
Петак,  петек,  ка,  м.   Родъ  суконнаго 

полукафтанья  безъ  тальи,  съ  стоячимъ  во- 
ротникомъ.  Гол.  Од.  68.  Ко1Ь.  I.  43. 

Петельгузий.  а,  е.  КовыляющШ  но- 
гами. 

Петелька,  кн,  ж.  I)  Ум.  отъ  петля. 
За  петельки  вхопйв.  Схватилъ  за  грудь. 
Новомоск.  у.  2)  мн.  Переплетенный  вере- 

вочки, въ  которыхъ  носять  горшки  съ  ку- 
шаньемъ  въ  поле.  Угор.  3)  мн.  Веревки, 
сложенный  въ  петлю:  въ  нихъ,  на  неболь- 

шая разетоянія,  носять  охапки  сіна.  Шух. 

I.  171. 
Петече,  чя,  с.  Не  валяное  сукно.  Шух. 

I.  106. 
Петечйна,  ни,  ж-  —Петек.  (См.  Ле- 

тай). Будут  гості  в  і;армазині.  а  ти  в  ли- 
хій петечині.^  Гол.  II.  576. 
Петли,  лі,  ж.  Петля.  Ум.  Петельна. 
Петрик,  ка,  т.  Улитка.  Лохв.  у. 
Петрівка,  ки,  ж.  1)  Нетронъ  иостъ. 

ХС.  I.  76.  Петрівка  -  ю.годЫка.  Ном.  Пе- 
трівка— переднівок.  Ном  .V  462.  2)  Пісня 

которая  поется  въ  петроиъ  постъ.  Збері- 
мося, подружечки,  заспіваймо  пгтрівочки. 

Нп.  3)  Сортъ  дыни.  Черном.  Ум.  Петрі- 
вочка.  Ой  мала  нічка  петрівочка,  не  виспа- 

лась наша  дівочка.  Чуб.  III.  202. 
Петрівннй,  а,  е, — ній,  я,  е.  Петров- 

скій.  Петрівни  рілля.  Распаханная  въ  петров- 
сый  иостъ  земля  для  озими.  ХС-  I.  76 

Петрівський,  а,  е=Петрівній.  День 
не  петрівський,  язик  не  попівський — по  двічи 
говорити.  Грин.  II.  303.  Пішло  уже  .нені, 
як  з  петрівською  дня.  Ном.  №  2136. 

Петрівчаннй,  а,  е=Петрівній.  Пет- 
рівчаний  день.  Ном.  №  13097. 

Петро,  р4,  м.  Пт.  дергачь.  Вх.  Лем.  448. 
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Петрушечка,  и,  1)  Ум.  отъ  петруш- 
ка. 2)Родъ  узора  въ  вышивкъч  Г.  Барв.  216. 

Петрушка,  еж,  'от.  1)  Раст.  петруш- ка, Реігозеїіпит  загкшп.  ЗЮЗО.  I.  131. 

Цибулькою  позначи.га,  петрушкою  притру- 
сила. Чуб.  V.  796.  2)— собача.  Раст.  АеІЬи- 

§а  Супаріиш  Ь.  ЗЮЗО.  I.   ПО. 

Петрушковий,  а.  о  =  Петрущаннн 
Петрушкова  уставка.  Уставка  съ  особаго 

рода  тзоромъ.  Ко1Ь.  I.  48.  См.  Петрушеч- 

ка  2.' Петр^щаннй,  а,  е.  Петрушечный. 
Петьмб,  ні.  Пятно.  Дала  керсетку 

Ганні  надіти,  а  вона  в  щось  і  вробила, — 
тепер  увесь  перед  у  пётьмах.  Чернит,  у. 
Хустка  лежала  довю  не  розгортана,  так 
чисто  вся  пітьмами  побралась.  Чернвг.  у. 

Яйця  наче  всі  чисті  були,  а  тепер  на  одно- 
му яке  петь.но  жовте.  Черниї.  у. 

Пец,  .«еаг.  — Пупь.  Коршак  літає,  лі- 
тає, а  далі  пец  на  землю.  Радомысл.  у. 

Печалити,  ли),  лиш,  и.  Печалить. 

Не  хороше  ти  отце  робиш,  іване,  печа- 
лиш батька.  Федьк. 

Печалитися,  люся,  лншся.  м.  Печа- 

литься = Журиться.  Грин.  ПІ.  390.  Чуб. 
V.  305. 

Печаловйтий,  а,  е.  Печальный.  Л  тут 

хто  й  стрінеться  —  понурий,  неговіркий, 
печа.ювитий.  МВ.  І.  44. 

Печалування,  ни,  с.  Скорбь,    печаль. 

Печалувати.  лую.  еш.  и.=Печалу- 
ватися.  Як  .хягав  спати,  то  нагиірш  пе- 
чалував,  що  не  віддав  груші.  Св.  Л.  207. 

Печілуватися,  луюся,  ешся,  и.  Скор- 
беть, печалиться. 

Печаль,  лі,  ж-  Печаль.  Журба-печахь 
з  ніг  валяє.  Грвн.  III.  392.  Лучче  ж  умер- 

ти, ніж  з  немилим  жити,  сохнути  з  пе- 
чалі, що-дня  сльози  лити.  Мет.   71. 

Печарка,  кн,  ж-. —Печериця.  У  гор. 
Печітати,  таю,  еш,  и.  1)  Приклады- 

вать печать  2) — труну.  Закрывать,  закрыть 
для  погребенія  гробъ.  См.  Запечатувати  2. 

Печатка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  печать. 

Печіть,  ти,  ж.  Печать.  Чуб.  II.  272. 
Ум.  Печатка. 

Печений,  а,  є.  1)  Печеный.  Печені- 
шяй.  Болъе  выпеченный.  Давайте  оте 

хлібеня, — те  печеніше.  Чернйг.  г.  2)  Жа- 
реный. Печене  порося.  Рудч.  Ск.  І.  169. 

Чорнявая,  білявая  на  вечерю  просить;  а  до- 
дому на  вечерю,  на  рибу  печену.  Чуб.  V. 

316.  3)  Печене,  ного=Печеня.  Поскачуть 
коло  мене,  поки  візьму  я  в  рот  хоч  стра- 

ву, хоч  печене.  Г.-Арт.  (О.   1861.  Ш.    84). 

Печенйна,  ни,  ж.  =Леченя.  У  гор. 
Печенйця,  ці,  ас.  Сушеные  яблоки 

или  груши.  Угор. 
Печеня,  ні,  ж.  Жаркое.  Грин.  Ш.  583. 

АД.  I.  50.  Нам  перцю  тепер  треба  пере- 
сипати печеню.  Нп.  З  ю.\ови  печеня,  а  з 

ніжок  добрий  борщик.  Чуб.  V.  1142.  Носи- 
ли у  ночвах  печеню,  шматками  покраяну.  Кв. 

Печера,  рн,  ж.  Пещера.  Живуть  вони 
по  ямах,  по  байраках,  між  скелями  в  пе- 

черах сумовитих.  К.  Іов.  63.  2)  Подмывъ 

въ  рік*  подъ  берегомъ,  нораввъ  берегу. 
Браун.  6.  Раки  живуть  по  печерах. 

Печериця,  ці,  аг.  Грибъ  А^агісиз 
сатре8ІгІ8  І>,  шампиньонъ.  ЗЮЗО.  І.  ПО. 

Печерник,  ка,  м.  Житель  пещеры; 

пещерникъ,  отшельникъ.  Сплять  святі 
печерники  в  гробах.  К.  ДЗ.   156. 

Печерній,  я,  е.  Пещерный.  Темнота 
печерня.  К.  МБ.  XII.  262. 

Печерувіния,  ня,  с  Ловля  раковъ 
руками  въ  ихъ  норахъ. 

Печерувітн,  рую,  еш,  гл. — раки.  Ло- 
вить руками  раковъ  въ  ихъ  норкахъ. 

Печери,  рі,  э/с.=Печера. 
Печиво,  ва,  с.  1)  Печете.  Оце  увесь 

х.ііб  одною  печива.  Біг  дасть  до  печива — 
нбтъ  пока.  Мнж.  167.  Дайте  милостини 

Христа  ради! — Бог  дасть,  —  до  печива. 
2)  ХлЪбъ  одного  печенія?  Печиво  хліба 

спечемо.  Грин.  III.  104.  Поляни  ця  —  забудь- 
ка, що  з  усьою  печива  сама  зосталася  в 

печі  забута.  Ном.  №  259. 

Печйна,  ни,  ж.  Кусокъ  кирпича,  гли- 
ны, отпавшій  въ  печкі.  Грин.  III.  86.  Ле- 

жить нелюб  у  постелі,  як  печйна  у  попе- 
лі. Мет.  260.  Сіль  тобі  в  вічі  та  вода  та 

печйна  в  зуби — браниое  пожеланіе.  ХО 

ПІ.  49. 
Печйтвіст,  хвоста,  м.  Вертопрахъ, 

шалопай. 

Печище,  ща.  с  1)  Дно  печи.  Черном. 

2)  М'Ьсто,  гдб  была  нечь,    а  послі  разру- 
шенія   дома  осталась    глина    и    кврпичъ. 

3)  Выжженное  сонцемъ  М'Ьсто.  Черк.  у. 

Печільннця,  ці,  ж.  Женщина,    пеку- 
щая хлвбъ.  Не  вмію  я  пасок  пекти.  Бач, 

яка  я  печільниця,    що    треба    показувать. 
Славяносерб.  у. 

Печінка,  кн,  ж.  Печень.  Коса  свиня- 
ча, що  ком  печінкі.  довгенька.  Ном.  Де  310. 

Брати  за  печінки.  Пронимать,  трогать.  Ясъ 
бігав  по  хаті  та  кричав-  Пою  знать  бра' 
ло  за  печінки.  Левиц.  І.  486.  В  печінках 

сидіти.  Надоість,  опротивіть.  Уже  ти  ме- 
ні в  печінках  сидиш  з  своїми  витребенька- 
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ми,  Шевч.  283.  Печінки  відбити.  Повредить 
внутренности.  Ум.  Печіночка. 

Печіння,  ня,  с-  Печиво  Вх.  Уг.  258. 
Печіночка,  ки,  ж.  Ум.  оть  печінка. 
Печіркування,  ня,  < .— Печерування. 

Вх.  Зн.  II.  26. 

Печіркувати,  ку^о,  еш,  гл.= Лечеру- 
вати.  Вх.  Зн.  II.  26. 

Печія,  чії,  ж.  Изжога.  Канев.  и  Ко- 
зел, у.у. 

Печк^р,  ра,  ,ч.=Шчкур. 
Печовий,  а,  ё.  Къ  печи  относящійся. 

Волч.  у. 
Печоглад,  да,  м.  Участникъ  печогла- 

дин.  МУЕ.  III.  104,  105. 
Печогл&дини,  дня,  ми.  Обычай  (Глух, 

у.,  Черниг.  г.),  подобный  смотринамъ:  къ 
жениху  приходять  родственники  невътты; 
но  при  этомъ  они  дЬлаютъ  видъ.  что 
исправляють,  гладять,  мажуть  печь,  за 
что  и  получають  угощеніе.  Въ  сопровож- 
дающихъ  приходь  этотъ  пъхняхъ  поется 

однако:  „Прийшли  ми  печі  гладатии,  а  не 
гладити;  вероятно  гладати  =  глядати,  въ 
такомъ  случаі  печогладинн  —  печоглядини 
(см),  а  глаженье  печи  явилось  уже  какъ 
слідствіе  забвенія  первоначальнаго  зна- 

ченій глагола  глядати  и  приданія  ему  зна- 
ченія  гладити.  МУЕ.  III.  Литвин.  105,  105. 

Печоглядини,  дин,  гл  =Р08ГЛЯДИНИ. 
Печора,  ри,  яе.— Печера  2.  Браун.  6. 
Пещений,  а,  е.  Балованный,  избало- 

лованный,  изнеженный.  Росла  вона,  як 
утя  на  воді,  г  пещена  була  така.  МВ.  І. 
130. 

Пещбта,  ти,  ж.  Нъта,  сладострастіе. 
Пйвище,  ща,  с.  Ув.  отъ  пиво.  К-  ЦИ. 

218. 

Пйвний,  а,  е.  1)  Пивной.  2)=Питний. 
Почав  медом  ііою  шинувати  питним,  бо 
горілки  дідусь  не  вживав  зроду.  Г.  Барв.  360. 

Півник,  ка,  м.  Продавець  пива.  Там 

був  пивник — той  що  пиво  продає.  Екате- 
риносл.  (Залюб.). 

Пивниця,  ці,  ж.  Погребь,  подваль. 
Гн.  І.  55.  Піди,  дівко,  у  пивницю,  уточи 
горілки,  Чуб.  V.  965. 

Пиво,  ва,  с.  Пиво.  Грин.  III.  533. 
Чуб.  VII.  447.  Прийди,  серце,  пива  пити. 
Чуб.  V.  187.  Нехай  же  їде  грек  з  винами, 
з  пивами  та  в  нашу  квашу.  Ном.  №  256. 
Ум.  Пивце.  О.  1862.  ІУ.  25. 

Пивовар,  ра,  м.  Пивоваръ. 
Пивоварка,  ки,  ж.  Пивоварка.  Ум. 

Пивоварочка.  І  до  печі  куховарку  наняв,  і 
до  пива  пивоварочку.  Чуб.  V.   1122. 

Пивбнія,  нії,  ж.  Раст.:  піовь,  а)  Раео- 
піа  оіїісіпаїів.  Анн.  238,  б)  Раеопіа  согаї- 
Ііпа.  ЗЮЗО.  І.  130.  Як  пивонія  почерво- 

ніла. Г.  Барв.  228. 
Пнворббнипя,  ці,  ж.  Пивоваренный 

заводь.  Ой  загули  да  чмелі  в  горі,  пивовари 
в  пиворобниці.  Рк.  Макс. 

Пивота,  ти,  ж.  Напитокь.  Пий  пиво- 
ту  та  вигонь  лихоту,  щоб  тая  лихота 
не  сушила  живота.  Драг.  379. 

Пивце,  ця,  с  Ум.  оть  пиво. 
Пигйчка,  ки,  ж.  Пт.  =  Чайка.  Вх. 

Пч.  II.  15. 
Пиж,  яса,  м.  Родъ  дьтской  игры.  Ив. 

37.  Чуб.  IV.  39. 
Пижмо,  на,  с,  Раст.  Тапасеїит  \и1- 

£аге.  Анн.  348.  Ой  є  в  мене  таке  зілля, 
три  корчики  пижма.  Нп. 

ПЙ8И,  вів,  мн.  Сваренные  шарики  изь 

кислаго  гречневаго  тіста,  •Ьдять  сь  чесно- 
комъ  и  постнымъ  масломъ.  Чуб.  VII.  442. 
См.  Пампух. 

Пйзитися,  жуся,  вишся,  гл.  Дуться, 
важничать.   /  чого    той    Семен  пизиться? 

Пйзьмо,  на,  с  =Пижмо.  Вх.  Пч.  І.  13. 
Пййка,  ки,  ж.  Пт.=Піщак.  Вх.  Пч. 

II.  8. 
Пика,  ки,  ж.  Морда,  рожа.  Як  дам 

тобі  ляща  я  в  пику.  Котл.  Ен.  І.  33.  Як 
вихватить  дід  із  воза  велику  притику,  по- 

бив бабі,  помолов  го.гову  і  пику.  Мет.  472. 
Пикою  закрутив.  Не  понравилось.  Ум.  Пйчка. 

Пикатий,  а,  е.  Мордатый.  Мов  кабани 

годовані,  пикаті,  пузаті.   Ном.  Л«  8633. 
Пикнйця,  ці,  ж.  Колбаса.  Угор. 

Пил,  лу,  м.  Пыль.  Не  жаль  мені  до- 
ріженьки, иііО  пилом  припала.  Мет.  Ум. 

Пилом,  пилочок.  Як  ось  стук!  Пилок  під- 
нявся, кінськії  два  вози  їдуть  в  дворик. 

Мкр.  Н.  16. Пила,  лн,  ж.  Пила.  Шух.  І.  88,  175. 
Ум.  Пилка. 

Пиленй,  нити,  г.=Пуленя.  О.  1862. 

VIII.  49. Пилина,  ни,  ж.  Пылинка.  Аж  ось 
настає  голод,  а-  у  нгіх  ні  кришечки  хліба, 
ні  пилини  борошна.  Рудч.  Ск.  II.  35.  Ум. 
Пилинка,  пилйночка. 

Пилипівка,  ки,  ж.  Рождественскій 
пость.  У  пилипівку  день  до  обіда.  Ном. 
№  501. 

Пилипівський,  а,  є  и  пнлнпівчаний, 

а,  є.  Филнпповскій,  бьівающій  вь  рождест- 
венскій пость.  Пилипівський  вечір.  Пили- 

півчані  дні.  Леввц.  І.  42. 
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Пили  повний,  а,  в  =  Пилипі  вськнй. 
Пилиповне  пущіння.  Лохв.  у. 

Пнлипбн,  на,  л<.  Названіе  велнкорус- 
скаго  раскольника.  О.  1862. 1.  76;  IX.  120. 

Пилити,  лю.  лиш,  гл.  Пылить.  Ой 

помалу,  дружечки,  йдіте,  пилом  не  пилі- 
те, щоб  нашем  пава  пилом  не  припала. 

Грнн    Ш.  474. 
I.  Палка,  кн,  м.  1)  Пила.  Вас.  149. 

2)  Родъ  игры  въ  мячъ.  Леввц.  І.  346.  Ум- 
Пилочка. 

II.  Пилка,  кн,  ж.  Пылинка.  Ум.  Пи- 
лочка. Нема  муки  ні  пилочки.  Чуб.  V.  496. 

Пнловкня,  вин,  ж.  мн.  Опилки.  Вх. 
Лем.  448. 

Пнловйння,  на,  с  соб.  =  Пиловини. 
Вх.  Уг.  259. 

Пилбк.  лка.  м.  Ум.  оть  пил 

Пнлочник,  ка,  м.  Раст.  Ьусороашт 
сіауаїит.  Вх.  Пч.  П.  33. 

Пнлбчов,  чку,  м.  Ум.  ОТЬ  ПИЛ. 

Пилувата,  лун),  еш,— ся,  гл.  Спішить. 
Вх.  Зн.  48.  Пилуй!  Скоріе!  поспіши!  Вх. 
Зн.  48. 

Пільга,  ги,  ж.  У  кожевввковь:  сна- 

радъ  дла  аризріпленія  выделываемой  ко- 
жи. Сумск.  у. 

Пальний,  а,  є.  1)  Прилежный,  усерд- 
ный, рачительный,  тщательный,  старатель- 
ный. 2)  Безотлагательный,  нужный,  спіш- 

вый.  Скорим  часом,  пильною  юдиною  до 

ирода  Чигрина  прибував.  АД.  И.  6.  3)  При- 
стальный. Пильний  погляд.  4)  Вниматель- 

ный. Ум.  Пильнёнький,  пильнёсенький. 
Пильність,  ностн,  ж.  1)  Прилежаніе. 

2)  Безотлагательность,  спешность.  3)  При- 
стальность. 

Пйльно,  нар.  1)  Прилежно,  старатель- 
но. 2)  Безотлагательно,  спішно.  3)  При- 

стально. Дівчата  пильно  поглядали  на  мос- 
каля. Леввц.  I.  10.  Очі  витріщив  і  пиль- 

но так  дивиться.  Драг.  1.  4)  Вниматель- 
но. Іди  ж  та  пильно  приглядайся.  Котл. 

Ен.  III.  19.  Ум.  Пильненько,  пильнёсенько. 

Пильновйтнй.  а,  є  =  Пильний  1 . 

Отеє  й  тобі  гостинець  мій,  чабане  вір- 
ний, пильмовитий,  за  те,  що  скот  у  мене 

ситий,  за  дог.яяд  у  ватаги  твій.  Мкр.  Г.  29. 

Пильнування,  на,  сі)  Стараніе,  ра- 
дініе.  2)  Высматриваше;  внимательность. 
Чуб.  І.  281. 

Пильнувати,  н^ю,  еш,  і.».  1)  Забо- 
титься, стараться,  радіть.  Баба  не  пиль- 

нує паню  очучати,  тільки  пильнувала  пану 
отверати.  Гол.  І.  90.  Взявшись  за  діло, 

пильнуй,  гцоб  нічого   не  минуть — щоб  свою 

дойти.  МВ.  Все  пильнував~неборак  домівки. 
Г.  Барв.  196.  Не  той  ще  вік  ваш,  гцоб 

Бога  пильнувачи:  ще  матимете  час, — не 
зараз  вам  умірати.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  34). 

2)  Смотріть,  наблюдать,  стеречь;  бодрство- 
вать. Мусили  її  дуже  пильнувать,  бо  уночі 

схопиться  і  сама  не  зна,  куди  біжить. 

Стор.  Вона  пильнує  иглу  ніч  над  ними. 
МВ-  І.  52.  Най  іде  пильнувати  пшениці. 

Гн.  II.  22.  Я  пильную  порога,  щоб  утек- 
ти. Г.  Барв.  272. 

Пильна,  ні,  ж.  Лісопильня.  В  них 

на  дворі  була  пильня,  шо  дерево  на  ній  пи- 
ляють. ХС.  IV.  24. 

Палюга,  гй,  ж.  Большая  пыль.  Ну  й 

пилюга  на  шляху — і  не  дихнеш!  Харьк. 

Пялюжйна,  ни,  ж.  Пылинка.  Ум.  Пи- 
люжйниа.  І  пилюжинки  нема,  -  так  чисто. 
Константиногр.  у. 

Пклюк,  на,  м.  Пт.  Сігси?.  Вх.  Пч. 

II.  9. 
Пилюка,  кн,  лг.=Пилюга 

Пил  юра,  ря,  х\=Пнлюга.  Констан- тиногр. у. 

Пиляка,  кн,  л<\=Пилюга  Ум.  Пи- 
линка. Дощ  зовсім  малий,— тіки  побризкав 

пилячку,  а  землі  й  не  промочив  як  слід. 
Екатериносл.  у.  (Залюб.). 

Палити,  лаю,  еш,  гл.  Пилить.  Дерево 
пиляли.  Чуб.  І.  51. 

Пннда,  дн,  ж.  Спесь,  важничанье, 
чванство.  К.  Дз.  226.  К.  МБ.  III.  257. 
Против  церкви  шапок  через  пинду  дурну 
не  здіймали.  К.  МБ    XII.  277. 

Пиндження,  на,  е.  Спесивость,  чван- 
ство, важничанье.  К.  Дз.  226. 

Пйндитися,  джуся.  дишся,  і.і.=Пин- 
дючитнея.  Нехай  не  пиндяться,  що  і  вони 
двоногі.  К-  Дз.   138. 

Пнндрячнтн,  чу,  чаш,  м.  Моросить? 
На  дворі  дощ  пиндрячить.  Конотоп,  у. 

Пиндючити,  чу,  чнш,  иг.  Надувать; 
выпячивать.  Ми  попіласті  всі,  а  він  один 

між  нас  своє  пиндючить  пір  я  біле.  Греб. 

362.  (Пані)  пиндючили  якіїсь  бочки,  мос- 
тили в  пазусі  платочки.  Котл.  Ен. 

Пиндючитися,  чуса  чишся,  *.♦.  Важ- 
ничать, спесивиться. 

Пиндючливий.  а,  е.  Спесивый,  важни- 
чающій.  Вона  пиндючлива.  Ном.  #  2529. 

Пинйти,  ню,  ннш,  гл.  Мішать,  пре- 
пятствовать. Вх.  Зн.  48. 

Пйнхва,  ви,  ж.  Грубая  шалость:  сво- 
рачиваютъ  бумажную  трубку,  вкладываютъ 
туда  кусочекъ  ваты,  зажи  гають  и  вдувають 

этой  трубкой  дымъ  въ  носъ  спящаго.  Пин- 
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хви  дати.  Озадачить,  сконфузить.  Задав 
пинхви.  Ном.  №  4179.  Не  раз  і  самому 
писарю  давали  такої  пинхви,  що  насилу 
прочхавсь.  Кв.  Си.  Тиифа. 

Пинчук,  ка,  м.  Житель  пинскаго  V. 
гродн.  г.  О.  1861.  І.  264. 

Пннявий.  а,  е.  Кропотливый,  медлен- 

ный. Пір'я  дерти — пинява  робота. 
Пйняво,  нар.  Медленно.  Робота  йде 

пиняво    Вх.  Зн.  48. 
Пиняти,  няю,  еш,  г.і.  Медлить,  за- 

медлять. Вх.  Зн.  48. 

Пйпа,  ии,  ж.  Ролъ  дітской  игры: 
одинъ  изъ  играющихъ  вакидываетъ  аа 
себя  простыню  и  пугаетъ  остальныхъ  изъ 
темной  комнаты. 

Пяпак,  ка,  м.  Мозоль.  Вх.  Зн:  48. 

Пипка,  ки,  ж.  1)  Сосокъ  на  груди. 
Константи ногр.  у.  Вх.  Пч.  I.  15.  2)  Со- 

сокъ въ  молочномъ  рожк*.  3)  Носокъ  въ 
молочник*,  чайник*. 

Пйпоть,  птя,  м-  Болезненный  наростъ 
на  язык*  у  куръ,  типунъ.  Чуб.  1.  58. 
Грин.  I.  254.  Ум.  Пйптик. 

Пйптик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  пйпоть. 
2)=Пипка. 

Пира,  рн,  ж.=Пирга.  Вх.  Зн.  48. 
Пйрга,  ги,  ж.  Собака  -  дворняшка. 

Шух.  I.  107. 
Пнргач,  ча.  ,н.=Кажан.  Вх.  Пч.  II.  7. 
Пйриця,  ці,  ж  =Метелик.  Вх.  Лем. 448. 

Пиріг,  рогй,  м.  Пирогь.  Чуб.  VII.  445. 
Ой  позвала  дівчинонька  козаченька  в  гості, 
поставила  козаченьку  пиріг  на  таліриі. 
Мет.  90    Ум.  Пиріжок,  пиріжечок. 

Пирій,  рію,  м.  Раст.=Перій. 
Пиріюватий,  а,  е=Періюватий.  Пи- 

ріювате поле. 
Пирійка,  ки,  м.  У  в.  оть  пирій.  Ле- 

бед.  у. 
Пиркатцй.  а,  е.  Съ  рогами,  подня- 

тыми вверхъ. 
Пирконосий,  а,  в.  Курносый.  Угор. 
Пирний,  пирнячий.  а,  е.  Пряный. 

Вх.  Лем.  448. 
Пирожаччя.  чя,  с.  соб.  Большіе  пи- 

роги. Константи  ногр.  у. 
Пирожйтися,  жуся,  жйшея,  гл.  1)  О 

ело*  чего-либо,  напр.  глины:  вздуваться. 
Шух.  I.  281.  2)  Важничать.  Коли  не  пи- 

ріг, то  й  не  пирожися.  Ном.  .V   1002. 
Пйрскати,  каю,  еш.  гл.  I)  Брызгать, 

разбрызгивать,  разбрызгиваться.  2)  Раска- 
тываться. 8)  Фыркать. 

Пирскач,  ча,  м.  Пт  —Омелюх.  Вх. 
Пч.  II.  15. 

Пнрснути.  ну,  неш,  гл.  1)  Брызнуть. 
Пирснула  мені  в  вічі  погожої  води.  Г.  Барв. 
398.  2)  Выпрыснуть.  Так  і  пирснуло  з  рук 
намисто    3)  Фыркнуть. 

Пирськйй,  а,  е.  Быстрый,  ретивый. 
Виведіт  мені  коня  пирською.  Гол    II.  34. 

Пирх!  меж.  для  выраж.  вылета.  Я  до 
куща — коли  відтіля  пи-ир-рх!  Грин.  I. 224. 

Пйрхатн,  хаю,  еш,  гл.  Фыркать.  Аж 
пирхає,  аж  захлинається  проклятий. 
ЗОЮР.  II.  30. 

Пйрхнути,  ну,  неш,  гл.  I)  Фыркнуть. 
2)  Порхнуть,  слетъть.  Вх.  Зн.  48. 

Пнрхонутн,  ну,  неш,  гл.  1)=Пирх- 
нутн.  2)  Толкнуть.  Вони,  кажуть,  там 
і  спорились,  і  бились  за  ту  межу — той 
тою  пйрхоне,  а  той  тою.  Павлогр.  у. 

Пнрщ,  ща,  м.  Прыть,  нарывъ.  Вх.  Лем. 
448. — моровий.  Карбункулъ.  Вх.  Лем.  448. 

Пирйти,  рйю,  еш,  и.  'Ьздить,  сильно 
гоня  лошадь.  Побачив  же  він  (мертв'як) 
ною  коняку,  як  сів  на  неї, — вже  він  нею 
пиряв-пиряв,  пиряв-пиряв,  аж  як  стан, 
так  вона  і  рспну.ш.  Мнж.   131. 

Писак,  ка,  я.  1)=Писака  Мудрий 
писак  г  пером  так  не  може  списати.  КС. 
1882.  IX.  568.  2)  Родъ  р*зца,  долотца, 
стамески,  употребляемый  для  вырЬзывашя 
орнаментовъ  на  дерев*  (на  ступицахъ  ко- 
лесъ)  или  металл*  (въ  курнтельныхъ  труб- 
кахъ).  Вас.  147,  149.  2)  Родъ  жел*зной 
печати  съ  орнаментомъ:  раскаливъ  её,  бо- 
чаръ  выжигаетъ  орнаментъ  на  своихъ  из- 
д*л1яхъ.  Шух.  I.  252. 

Писака,  ки,  .и.  Писецъ.  Ум.  Писачка. 

Писаний,  а,  е.  1)  Писанный.  2)=Ма- 
льований.  3)  Изукрашенный  р*зьбой,  орна- 

ментами, узорами  на  дерев*,  металл*,  кос- 
ти и  пр.  Писані  судини.  Шух.  I.  250,  251, 

262.  Писана  мосяжна  бляха.  Шух.  I.  122. 
Цівка  тою  креса  мосяжна  питна.  Шух.  I. 
230.  Ложа  (у  рушниці)  незвичайно  гарно 
писані.  Шух.  I.  231.  Писані  скрині.  Гол. 
І.  13.  4)  Расшитый,  украшенный  вышив- 

кой. Писані  рукава.  Шух.  I.  159.  5)  О 
ткани:  украшенный  цн*тнмми  полосами. 
Писана  рядовина.  Вас.  168.  См.  рядовина 
1.  6)  Писана  трава.  Раст.  Риаіаїї*  агишіі- 
пасеа  Б,  ленточная  трава   Вх.  Зн.  48. 

Писанка,  ки,  ж.  1)  Пасхальное  яйцо, 
расписанное  разноцв*тпыми  узорами.  Чуб. 
VII.  385.  2)  Санки-писанки.  Изукрашенный 
сани.  Ей  через  юру  Гали.гсйсы;ую,  >пам  же 
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мі  біжат  санки-писанки.    Гол.  II.  13.  Ум. 
Пйсаночка. 

Писання,  ня,  с  1)  Писаніе.  2)  Сочи- 
пеніе.  К.  Гр.  Кв.  XIX.  Писання  Котля- 

ревською. 3)  Украшеніе  рЬзьбой  (двйствіе 
в  сама  різьба)  по  дереву,  металл?.  Шух. 
І.  296,  277. 

Пйсаночка,  кн,  ж.  Ум.  оть  писанка. 

Писаренко,  ка,  м.  Сынъ  писаря.  Га- 
ласають і  читають  дяк  і  дяченята,  пи- 

сарь сельський,  писаренко  й  деякі  хлоп'ята. 
Мкр.  Н.  25. 

Писарець  рця.  м.  Ум.  от.  писарь. 
Писарйна,  ни,  м.  Писарь,  писаришка. 

А  там  панові  не  вподобався,  писорині  яко- 
му. Рудаи..  І.  23. 
Писарівна,  ни,  ж.  Дочь  писаря.  Чи 

там  шрот  єсть  судівен,  писарівен  і  гар- 
них попівен?    Котл.  НІ1.  344. 

Писарня.  ні,  ж.  Канцелярія.  Пішли 
в  писирню  до  во.юсною  писаря.  Александров, 
у.  (Залюб.).  Говорити  смію  про  писарню  ще 
твою.  Газ  мні  буть  там  довелося...  Але  ж 

скільки  там  товклося  за  столами  писарів. 
Котл.  Од.  491.  (В  старовину)  панувала.... 
мертва  мова,  котру  викохано  штучно  по 
старосвіиьких  чернечих  писаїтяг.  К.  XII 
114. 

Пнсарня,  ні,  ж.  соб.  Иисари. 
Писарство,  ва,  с  Должность  писаря, 

канцеляриста,  секретаря.  Мир.  Пои.  II.  44. 
Сам  (Хмельницький)  у  Суботові  гидіщ  а 
туди  їздив  на  писарство.  ЗОЮР.   І.    167. 

Писарський,  а,  є.  Писарскій.  Напише 

до  т^бе  чужою  писарською  рукою  лист.  К. 
ДС.  27. 

Ппсарчик,  ка,  м.  Ум.  оть  писарь.  О. 
1862.  IV.  1!'. 

Писарчук,  ка,  м.  1)  Сынъ  писаря.  2) 
Молодой  писарь,  канцеляриста 

Пйсарь,  ри,  м.  1)  Писарь;  канцеля- 
ристі.; секретарь.  77/»;  жне  з  олтаря,  а  пи- 

сарь з  ка.*ачпрл.  Ном.  .V  212.  :.'і  На:*ваніе 
дамы  т]>ефь  при  игрі  въ  цыгана  КС.  1**7 
VI.  466,  Ум.  Писарець,  писарьби.  Ірин.  І. 
89,  писарчик    Левиц.  І.  300.   Чуб    III.  454. 

Пйсарька,  ки,  ж.  Жена  писаря. 
Писарьбк.  рька,  м.  Ум.  от  писарь. 

Писарювати,  рюю.  єш,  и.  Быть  писа- 

ремъ.  О.   1862.  \'І.  99. 
Писастый.  а.  є  =  Писаний  4.  Ум.  Пи- 

састенький.  Який  рушничок  пш-астенький 
— сірі  й  білі  й  червоні  смужки.    Пирят.  у. 

Писати,  шу\  шеш,  м.  І)  Писать.  Дріб- 
ні листи  пилипи.  Чуб  V.  49.  2)  Писать 

(литературное    произведете).  Так,    видно, 

думав  і  Квітка,  пишучи  да-гьшу  повість: 

„Конотопська  відьма*.  К.  Гр.  Кв.  XXXIV. 
3)  Записывать  кому  что  по  духовному  за- 

вішанії), оставлять  по  духовному  завїща- 
їію.  Сусідам  пишу  грубі  коралі.  Ірин.  III. 
285.  4.  Разрисовывать.  Шух.  І.  263.  Там 
писанки  пишуть,  крашанки  красять.  О. 
1861.  X.  50.  5)  Украшать  орнаментами 
(при  помощи  рЬзьбы,  вышиванья  и  пр.) 

Шух  -I.  315,  252.  6)  —  рядки.  Маркеромъ 
проводить  бо]юзды  (на  плантаціяхг).  Як 
пописав  рядки,  тсЧ   й  сіє.  НЪжви    у. 

Писатися,  шуся.  шешея,  и.  1)  Пи- 
саться. У  тім  письмі  пишеться,  щоб  вони 

перестали  воювать.  Руда.  Ск.  І.  101.  2) 
Записываться.  Та  куди  ж  будем,  та  милсе 
браття,  букмо  писаться?  Запишемось  у 

панськеє,  —  будем  панів  знати;  запиигемоо,  у 

казеннее, —  будем  подать  давати.  О.  1862. 
V.    99. 

Писачка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  писака. 
Писала  пшачка,  читає  собачка.  Ном.  № 

6081.  2)  Заостренная  палочка  для  распи- 
сьіианія  подошны  узорами.  Сумск.  у. 

Писачбк,  чка.  м.  1)  Ум.  оть  писак. 

2)  См.  Друлівнии.  Шух    І.  277. 
Писеико,  ка,  с.  Ум.  оть  письмо  3. 

Письмецо.  Мусиш  піти  і  принести  мі  од 
ньою  писемко.  Гн.  II.    171. 

Писемний,  а,  е.  Письменный.  Вх.  Лем. 
449. 

Писк,  ку,  м.  1)  Пискъ.  Ні  писку,  ні 
виску.  2)=Писок  1.  З  свинячим  писком  та 
в  ншенніине  тісто.  Ном.  Лг  1036.  Як  шар- 
чула  г)гуща  в  писк,  аж  раскинув  криха. 

Чуб.   V.    1144. 
Пйскавець,  вця,  м  Раст.  НуросЬаегіз 

ипіОога.  Шух.  І.  20. 

Пискавка,  ки,  ж.  1)  Пищалка.  2)  Крик- 
ливое дитя. 

Пйскалка.  ки,    -  =Пнскавка 

Пискарь.  рй,  .«і.  Рыба:  пискарь,  Соїіо 
уиірагі*.  Браун.  25. 

Пискати,  каю,  вш,  м.=Пищатн. 

Писківка,  ки,  ж.  Курица,  первый  годъ 

несущаяся.  Шух.  I.   108. 

Пнскір,  ра,  .«.  1)  Рыба  СоЬііиз  Ї08?і- 
1і5,  Шух  I.  24.  Вх.  Пч.  II.  19.  2)  Земле- 

ройка, Йогех.  Вх.  Лем.  449. 

Пискли,  л  йти,  с.  1)  Птенецъ.  Пуга- 
чеве пискля  у  лузі  голосить.  Федьк.  2)  Ма- 

ленькій ребенокъ.  Ото  таке  пискля  і  ви- 
носити його  на  діір:  йому  мабуть  і  місяця 

нема  відколи  найш.юся.  Уман.  у.  3)  .«м. 

Писклята.  Родъ  болъзви:  трещины  на  но- 
гахъ.  Лебед.  у.  Ум.  Писклятно. 
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Пискнява,  ви.  ж.  Пискъ,  пискотня. 
Оце  пацюки  підняли  пискняву.  Борз.  у. 

Писнути,  ну,  неш,  ід  Писнуть.  Пі 

писне,  ні  висне.  Ном.  Писнула  дитина1. 
Левиц.  Нов.  60. 

Писнути,  ну\  нёш,  гл.  Одн.  в.  ото 
писати. 

Пяснява,  ви,  ж.  Пискотня.  Тут  о>ти 
таку  писняву  підіймають.  Волч.  у. 

Писок,  ску,  м.  1)  Лицо;  морда.  Чуб 
І.  263.  Писок  роспустив,  як  циіан  файду. 
Чуб.  І.  262.  2)  Носокъ  косы.  См.  Коса  1. 
Шух.  І.  169.  3)  Мысокъ  на  рік*.  Харьк. 
г.  4)  Качечі  писки.  Раст.  Аіівта  ріапіа^о. 
Вх.  Пч.  І.  8. 

Пнстбль,  ля,  м.  Пистолеть.  К.  ЧР.  3. 
Пащо  нам  той  пистоль,  коли  стрілять 
не  вміємо,  Ном. 

Пистоли,  лати,  с  Пистолеть.  Шух. 
І.  230. 

Писулька,  ви,  ж.  1)  Записка,  пись- 
мецо. Писг/лька  до  мою  братухи.  О.  1862. 

X.  31.  2)  У  горшечниковъ:  палочка  вь 

толщину  гусинаго  пера,  съ  двумя  острыми 
кончиками  вилочкой,  для  проведеній  двой- 

ныхъ  углубленныхъ  линій  (при  раскраши- 
ваніи  посулы).  Вас.  183. 

Письмак,  ва,  м.  Г)  Грамотей.  Борз.  у. 
Аж  тут  обізветься  письмак  до  громади. 
К.  Доев.  77.  2)  Плохой  писатель.  Засіли 
письмаки  собором  у  сто  дуги.    К.  Дз.  118. 

Письмацтво,  ва,  с.  1)  Грамотность. 
2)  Плохое  сочинительство.  3)  соб.  Плохіе 
писатели.  Письмацтво  дике.  К.  Дз.   103. 

Письнацькия,  а,  е.  1)  Принадлежа- 
шій  грамотею.  2)  Принадлежащей  плохому 
писателю.  Письмацькі  куколі  пшениці  не 
зашкодять.  К.  МБ.  П.  119. 

Письмачка,  ки,  ж.  1)  Грамотная  жен- 
щина. -)  Плохая  писательница. 

Письме. і  ний.  а,  е.  Грамотный.  Рудч. 
Ск.  I.  5.  Письменному  книжка  в  руки. 
Ном.  №  6016. 

Письменник,  ка.  м.  1)  Писатель.  Вид- 
нійте нам  усе  те  в  високих  розумом  пись- 

менниках. К.  (О.  1861.  VI.  28).  2)  Въ 

євангелій:  книжникъ  І  зібравши  всіх  архі- 
єреїв і  письменників  людських,  допитувався 

в  них,  де  Христу  родитися.  Єв.  Мт.  II.  4. 
Письменництво,  ва,  с.  Писательство; 

сочинительство:  письменность.    К.  ПС.  84. 

Письменницький,  а,  е.  Писательскій. 
Кобзарю!  не  дивись  ні  на  хва,*у  темноти, 
ні  на  письменницькі/  огуду  за  пісні.  К.  Дз. 
207. 

Письменниця,  ці,  ж.   Писательница. 

Письменство,  ва,  с.  1)  Грамота;  гра- 
мотность. Сина  звеліла  письменства  вчи- 

ти. Г.  Барв.  Ї87.  Сами  з  себе  письмен- 
ства  повчились.  Екатериносл.  у  2)  Пись- 

менность. 3)  Ученость,  знаніе.  Шануючи 
ваше  письменство  і  розум.  Котл.  НП.  341. 

Пйсьмечко,  ва,  с.  Ум.  оть  письмо. 
А  тут  і  пйсьмечко...  не  відгадаю  від  кою. 
О.  1861.  VII.  4. 

Письмо,  ма,  с  1)  Писаніе;  рука.  2)  Гра- 
мотность. 3)  Письмо.  А  я  ж  тії  листи, 

а  я  ж  тії  письма  сам  перечитаю.  Мет. 
24.  4)  Святё  Письмб.  Священное  писаніе. 

Ти  ж  Святе  Письмо  в  руки  береш-читаеш, 
нас,  простих  людей,  на  все  добре  наставля- 

єш. Дума.  5)= Писання  3.  Шух.  1.  292, 
304.  Ум.  Писёице,  пйсьмечко. 

Пвсьо,  ся,  с.  Личико.  Там  то  Гандзя, 

там  то  зух,  там  то  письо  як  пампух. 
Гол.  1.  387. 

Питання,  ня,  с.  Вопросъ.  Непевним 
юлосом  став  Павло  на  питання  росказу- 
вати.  МВ.  (О.  1882.  І.  101).  Ні....  одка- 

зала  Мотря,  здивувавшись  такому  питан- 
ню. Мир.  ХРВ.  17.  Ум.  Питаннячко.  МВ.  (О. 

1862.  І.  79). 

Питати,  таю,  аш,  гл.  Спрашивать. 
Став  же  в  мене  козаченько  та  дороженьки 
питати.  Мет.  96.  Не  питаючи  броду,  не 

суния  у  воду.  Посл. 

Питатися,  таюся,  ешся,  іл.=Пнтати. 

Питався  чорт  баби:  що  о  Бозі  люде  гово- 
рять? Ном.  *  198. 

Питво,  ва,  с.  Питье. 

Питель,  тля.  м.  1)  Крупчатка  -  мель- 
ница. Подольск,  г.  Се  він  собі  млин  пит- 

лем хоче  будувати.  Кіев.  у.  2)  Мука  кру- 
пи чатая.  На  питель,  на  питель  пшеничка 

ся  меле.  Гол.  II.   138. 

Питення,  ня,  с.  Питье.  Оттут  мож- 
но і  тішенням  і  їденням  підживитись.  О. 

1861.  VIII.  27. 

Питець,  тнй,  м.  Человікь,  много 
пьюшій. 

Пити,  п'ю,  наш,  гл.  1)  Пить.  Хто  п'є, 
той  і  л.\е.  Ном.  Ой  пий,  мати,  тую  воду, 

що  я  наносила.  Мет.  72.  2)  Пить,  пьян- 

ствовать. Ой  п'є  Палій,  ой  п'є  Семен,  із 
ніг  ізвалився.  Нп. 

Питимий,  а,  є.  1)  Родимый.  Де  ж 

таки  хто  чував,  щоб  дитина  так  незви- 
чайно з  питимою  своєю  матінкою  поводи- 

лась. МВ.  І.  25.  2)=  Питний.  Питйие  й  їдй- 
ме.  Напитки  и  пища.  Гуляли  вони,  пили, 

їли  усе  добре,  да  й  пошли    собі  назад,    по- 
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кидавши  усе,  що  позоставалось:  і   питиме, 
і  їдиме.  Рудч.  Ск.  II.   157. 

Питися,  п'юся,  п'&шся,  гл.  Питься. 

Горілка  не  п'ється.  Чуб.  V.  420.  Не  до 
тебе  пилося.  Не  къ  тебі  обращались,  не 

о  тебі  річь.  Ном.  &  9581. 
I.  Питки,  іл.  ДЬтск.  пить.  Чою  ти, 

зайчику,  такий  худенький?— Тим,  що  всім 
питки  подаю.  Ном.  №  1292.  Ум.  Питоньки, 

щіточки.  Мкр.  Н.  4.  Будеш,  будеги  ти  ле- 
жати, питоньки  прохати.  Мет.   86. 

II.  Пйткн.  ток,  ж.  мн.  Выпивка, 

пьянство.  Ти  все  в  питках  та  все  в  гуль- 
ках, а  об  смерти  нема  думки.  Грин.  III. 

143. 

Питльбваннй.  а,  е.  Крупичатый.  За- 
кусує питльованим  калачем.  Грин.  III.  349. 

Давай  йому...  коржів  з  питльованою  бо- 
рошна-   Левиц.  І.   180. 

Питльовка,  ки,  ж.  Крупичатая  мука. 
Кіев.  у. 

Питлювати,  люю,  еш,  и.  Молоть  кру- 
пвчатую  муку.  Хто  хоче  питлювати,  му- 

сить зачекати.  Ном.  .V  5596. 

Питний,  а,  є.  Употреблявшийся  для 
питья.   У  мене  є  питний  мед.  Харьк.    г. 

Пнтоменния.  а,  є  =  Пнтнинй.  Вх. 
Зн.  48. 

Питомий,  а,  е=Пнтиннй.  Левин.  Нов. 
256. 

Питоньки.  пйточкн,  м.  Ум.  огь  питки. 

Питтй,  ти.  с  1)  Питье.  2)  Выпивка. 

Як  би  жаття,  що  в  кума  пиття,  то  й 
жінку  й  діти  привів  би.  Поел.  8)  Напитокъ. 

Питун.  на,  м.  Родъ  глиняной  кружки 
для  питья  воды.  Грин.  III.  445.  Маркев. 

112.  2)=Питець;  Зніев.  у.  Ум.  Питунчик. 
Питущий,  а,  є.  Пьюшій. 

Пихи,  хй,  ж.  Гордость,  важность,  на- 
дменность, заносчивость.  Чуб.  I.  93,  282. 

Панська  пиха.  Стор.  МПр-  76. 
Пнхати,  хаю,  вш.  ?.«.=.  їхати.  Най 

буде  бабці  пихано,  а  дідові  мелено.  Чуб  І. 
261. 

Пихатий,  а,  е.  Спесивый,  гордый. 
МВ.  II.  32.  Б  їх  пихатому  серні  нема 
місця  любові  ік  простим  людям.  О  1862. 
І.    75. 

Пихйць!  меж.  для  выражения  пиханія. 
толканія.  А  він  підскочив,  та  пихйць  її! 

Так  і  заноричи.тсь.   Черниг.    у. 
Пихкати,  каю,  еш,  ід.  І)  Пыхгъть. 

От  ми  пихкали,  пихкали  на<)  тим  чаєм, 
та  й  повиливали  йою  під  ліжко.  Гріїн.  І.  89. 

2)  Потягивать  (трубку).  Лежить  у  садку 
під  грушею,  люльку  пихкає.  ВІВ.  І.  38. 

Пихнути,  ну,  неш,  !.♦.  Одн.  в.  оть 
пихкати.  Дай  люльку,  я  разів  зо  три  пих- 

ну. Лебед.  у.  Захотілось  ..  тричі  люлечки 

пихнути.  Ном.  >&  9302. 

Пихорну>и,  ну,  нбш,  м.  Сильно  тол- 
кнуть. Як  пихорнс  його.  Мир.  ХРВ.  65. 

Пихтір,  ра,  м.=Рептух  2.  См  Піхтір. 

Пиц^ра,  пицюра,  рн,  ж.  Ув.  огь  пика. 
Пииура  —  решетом  не  накриєш,  за  глри 
дні  не   обгепаєш.  Ном.  X   13949. 

Пицюрйна,  ни,  ж.  Рєпіб.  Уман.   у 
Пишання,  ня,  е.  Важничанье,  гор- 

дость. Ой  чи  є  де  дівка  пишна,  що  в  по- 
ділках лиштва?  Ой  як  лиштва  подереться, 

пишання  минеться.   Чуб.  V.   165. 

Пишатися,  шаюся,  ешся,  и.  Гордить- 

ся. Ляхи  мусять  пишатись  тим,  що  при- 
надили до  свою  культурною  гурту  таких 

руських  людей,  як  Замойські  та  Жовков- 
ські.  К.  ХП.  65.  Иногда:  важничать.  Ям- 

ию&нься,  як  корова  в  хомуті.  Ном.  2)  Кра- 
соваться. Ще  на  Україні  веселі  і  вольнії 

пишались  села.  ПІевч.  242. 
Пишки,  мн.  Перья  птенца.  Вх.  Зн.  48. 
Пишний,  а,  є.  1)  Гордый,  важный. 

Оце  яка  пишна  молодиця:  і  добридень  не 
каже,  а  дивиться  на  півока.  Волч.  у. 
Б  мене  рід  юрдий  та  пишний.  Чуб.  V. 
533.  2)  Роскошный,  пышный.  Являється 

мій  світ  у  пишних  шатах.  К-  Іов.  Ум. 
Пишнёнький.  Не  жаль  мені  ні  постелі  бі- 

ленької, ні  вечері  пшиненької.  Чуб.  V.  42. 

Друженька  пишненька.  Грин    III.  504. 

Пншнйтися,  нюся,  нйшея,  —Пи- 
шатися. А  про  науку  правди  всемирньої, 

которою  юроди  пишнятия,  ми  скажемо, 
що  вона  й  без  юрадів  би  обійшлася.  К.  (О. 

1861.  II.  230).  Повні  рожі  так  і  пишнять- 
гя.  О.    1862.  IV.  72. 

Пишність,  нести,  ж.  Пышность,  важ- 
ность. З  юрдопию,  за  пишностю  з  иави 

шличка  не  їдиймали.  АД.  І.   193. 

Пишно,  нар.  1)  Гордо,  важно.  На  ста- 
ві  пишно  лебідь  плив.  Греб.  362.  2)  Рос- 

кошно, пышно.  Один  чоловік  жив  що-дня 
пишно.  Св.  Л.   XVI.    19. 

Пишнобарвйстий,  а,  є.  ЦиЬта»  тьій, 

блещущіи  яркими  красками.  Пишнобар- 
вйстий шиючий  і  таниюрш-тий  }ній.  К. 

Кр.   26. Пишнокрилий,  а,  е.  Съ  красивыми 

крыльями.  Млак.  (Желех.). 

Пишноцвіт,  ту,  м.  Роскошный  цві- 
токъ.  ІЬішноцвіти  зісхли  іі  помарніли. 

Млак.    1 :5. 

Пищавка,  ки,  аг.  Свиріль.  І'н.  II.  154. 
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Пищало,  ла,  с.  Свостокъ.  Приніс  йому 
ангел  таке  пищало,  же  коні  підут  далеко, 
він  засвище,  коні  прийдут.  Гн.  І.  213. 

Пищаль,  лі,  ж.  Пищаль.  Мет.  423. 

Семип'ядную  пищаль  підняв  і  ор.шм  сизо- 
перим кулю  на  подарунок  подарував.  АД. 

І.  111. 
Пищании,  ни,  с.  Пискъ.  Пташечки 

ма>%есечт  з  пищанням  своїм  веселим.  МВ- 
(О.   1862.   І.  72). 

Пищати,  щу\  щнш,  іл.  Пищать.  Пи- 
щить як  каня-  Ном.  Л?  2770. 

Пищик,  ка,  м.  Музыкальный  инстру- 
мента,— родъ  свлріли  изъ  тонкаго  камы- 

ша. Харьк.  у.  Ум.  Пйщичок.  Ти  ж  було 
селом  ідеш,  ти  ж  було  в  дуду  іраеш,  те- 

пер тебе  немає,  дуда  твоя  гуляє  і  пи- 
щички  зосталися,  чорт  -  зна  кому  доста- 

лися. Нп. 

Пищбк,  щка,  м.  Часть  чубука,  кото- 
рую беруть  въ  рота.  Шух.  І.  277. 

Пищуватися,  щ^юся.  вшся.  г.».  Пи- 
таться. Парою  з  розламаного  хліба  пищу- 

ються  мертві  душі.  ХС.  III.  56. 
Пияк,  ка,  м.  Пьяница  -  мужчина.  Вх. 

Лем.  449. 
Пияка,  ки,  об.  Пьяница.  Ум.  Пиячна. 

Господар  альбо  господині  пиячка.  Гн.  II.  226. 

Пнячка,  ви,  ж.  Пьяница  -  женщина. 
Вх.  4ем.  449. 

Шв.  Полъ,  половина.  Употребляется 
только  въ  соединении  съ  другими  словами: 
Швстада.  Чуб.  V.  189.  Пгвбока.  Рудч. 
Ск.  I.  45.  Не  сказавши  ні  півслова.  Котл. 
Ен.  П.  40. 

Піваркуш,  ша,  м.  Полулиста.  Желех. 
Шваркушевий,  а,  е.  Полулистовой. 

Желех. 

Півббг.  ббга,  м.  Полубогъ.  Боги,  бо- 
гини г  півбош...  біжать  в  олимпську  кар- 

васарь.  Котл.  Ей.  VI.  5. 
Швббчок ,  чка ,  м.  Полубоченокъ. 

Желех. 
Піввідерно,  ка,  с.  Полуведро. 
Піввідровий,  а,  е.  Полуведерный.  Ми 

світові  люде!  Ось  бери  лиш  піввідрове  ба- 
рильце та  біжи  по  четвертину.  Кіев.  у. 

Півгодинний,  а,  е.  Получасовый. 
Желех. 

Півгодини,  а,  е=Піврічний.  Півгод- 
нии  білет.  Черк.  у. 

Півгблий ,  а ,  е.  Полуобнаженный. 
Желех. 

Швгблосом,  нар.  Въ  полголоса.  Желех. 

Півдарма,  нар.  Нолударомъ.  За  пів- 
дарма продав.  Ном.  №  14060. 

Швдев'нта,  числ.  Восемь  съ  половиной. 
Південний,  а,  е.  1)  Полуденный.  Під 

гарячим  промінням  південною  сонця  рушили 

в  до}югу.  Левиц>  І.  283.  2)  Южный.  Маг- 
нитна стрілка  завжди  повертається  одним 

кінцем  на  північну  сторону,  а  другим  на 
південну.  Ком.  II.  90. 

Південних,  ка,-  м.  Меридіань.  Такий 
круг  зватиметься  меридияном  або  півден- 
ником  і  поділятиме  для  вас  землю  теж  на 

дві  половини:  східню  і  західню.  Дещо  (4-те 
вид.   1882),  23. 

Південь,  дна,  ,и.  1)  Полдень.  Рідня 
до  півдня,  а  як  сонце  зайде,  сам  чорпг  ні- 

кого не  знайде.  Ном.  №  9340.  0  півдні.  Въ 

полдень  Рудч.  Ск.  І.  142.  2)  Югь.  При- 
ходить на  південь,  аж  там  стоїть  золоте 

кресло,  де  оддихає  сонце.  Чуб.  І.  6. 
Півдесята,  числ.^  Девять  съ  половиной. 
Півень,  вня,  м.  1)  ПЬтухъ.  Усі  кури 

на  сідалі,  півень  на  порозі.  Мет.  16.  Вь 
селъ  время  ночью  определяется  по  пі.нію 
пітуховь:  перші  півні  приблизительно  въ 
десять  часовъ  вечера,  другі — въ  двенад- 

цать, треті— въ  два  часа  ночи.  0  півнях. 
На  разевіті.  2)— дйкий=Тетерюк.  Вх.  Пч. 
II.  15.  3) — иорсьнйй.  Сказочное  животное 
въ  морі  съ  рыбьей  чешуей.  Драг.  6  Ум. 
Півник,  півничок. 

Півзен.  на,  піввень,  ня,  .и.  1)=Шв- 
знна.  Лубен,  у.  2)  Въ  шутку:  сопля.  От 
поправ  півзеня  під  носом!  ще-съ  не  навчив, 
щоб  матір  навчати.  Си.  Л.  202. 

Швейна,  ни,  ж.  Жердь,  которою 

укріпляють  солому  на  стогахъ  и  на  кры- 
шахъ,  кладя  ее  сверхъ  соломы.  Чуб.  VII. 
379.  Як  прийшли  цигани,  то  сказано  і 
півзини  з  хати  уюстяга.ги.  Кобел,  у.  Ум. 
Півзйнка. 

Швайнва,  ви,  ж.  1)  Ум.  ота  швейна. 
2)  Соломенная  веревка,  играющая  туже 
роль,  что  и  півзина.  Драг.  31. 

Швзолотйй,  тбго,  м.  Половина  пятіал- 
тыннаго,  77г  коп.  О.  1862.  IV.  94.  Не 
стає  мені  десять  грошей  до  півзолотою. 

Чуб.  V.    1125. 
Півка,  вн,  ж.  (=Шлка)=Пелена. 

За  ним,  за  ним  дівчиниця  несе  дитя  в 
півці.  Гоя.  II.  429. 

Півкварта,  ти,  ж.  Міра  жидкости: 

полуштофъ,  '/го  ведра.  Чи  то  Бог  покарав 
мене,  чи  півкварта  горілки  заіикодіиа  .мені. 

Левиц.  І.   124. 
Півквартівка,  ки,  ж.  =  Півкварта. 

Не  здужав    голови  звести,    поки   не    випив 
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півквартівки  з  кчбером  пінної  горілки.  Котл. 
Ен.  и.  13. 

Півкіпнхк,  ка,  м.  Пятнадцать  копе- 
егъ.  Кинули  мерщій  півкіпник  срібний  на 
одплату.  Мкр.  Н.  29. 

Півколіщатко,  ка,  с  1)  Полукругь. 
2)  У  зорь  въ  виді  полуколеса. 

Півколо,  да,  с.  Полукругь.  Желех. 

Півкондіяка,  кн.  ж.  Полуендова. 
Котл.  Ен. 

Швкоречннк,  ка,  м.  Водявая  мель- 
нвца,  въ  которой  вода  падаетъ  на  колесо 

на  половині  его  высоты,  отчего  оно  вра- 
щается назадъ,  т.  е.  въ  сторону,  против- 

ную движенію  воды.  Ми  к.  481. 
Півкбшнк,  ка,  м.  Рыболовный,  плете- 

ный изъ  прутьевъ  снарядъ,  родъ  корзины 
съ  небольшимъ  отверстіемь,  въ  которое 
вгоняется  рыба-  Вх.  Пч.  П.  24. 

Півкіл*,  лі,  ж.  Полушаріе.  Желех. 
Півхертвнй,  а,  е.  Полумертвый.  Не- 

нечка лежа  на  постелі  пів.чертві.  Федьк. 
Розбійники  зоставили  йою  пів.чертвою.  Єв. 
Л.  X.  ЗО. 

Півмісяць,  ця,  м.  1)  Половина  луны. 
Желех.  2)  Полу  місяць. 

Півмісячний,  а,  е-  Полумесячный. 

Пінжіток,  тка,  м.  Міра  нитокь:  20, 

25 — 30  пасмъ.  Вас-  201.  Лянної  пряжі 
три  півмітки.  Котл  Ен.  IV.  43.  Ум. 
Півміток.  Чуб.  У.  1141. 

Півник,  ка,  м.  1)  Ум-  огь  півень.  Чуб. 
V.  409.  2)  Флюгерь.  Чуб.  VII.  380.  3)  мн. 
Раст.  а)  СогусІа1І5  сауа  8сп\уєі££.  ЗЮЗО. 
І.  120.  б)  Ігіз  ЬоЬешіеа.  ЗЮЗО.  І.  125, 
в)  Ігіз  Рвеиаасопіі?  Ь.  ЗЮЗО.  І.  125. 
д)  ОгоЬіі*  уєгпііз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130.  Під 

вікнами  насадила  Ганна  бузку,  півників 
ти  півонії.  Левиц.  І.  23. 

Півничок,  яка,  м.  Ум.  оті.  півень. 

Північ,  ночі,  м.  1)  Полночь.  Нема 

мою  миленькою,  що  карії  очі,  ні  з  ким 
.чені  розмов.хяти,  сидя  да  півночі.  Мет. 
2)  Сіверь.  А  там  далі,  на  північ,  на  ви- 

сокому шпилі  стояла  церква.  Левиц.  Пов.  4. 

Північний,  а,  є.  1)  Полуночный.  Пів- 
нічна доба.  Левиц.  І.  97.  2)  Сіверньїй. 

Брацл.  у.  Мшнитна  стрілка  завжди  по- 
вертаєті-ся  одним  кінцем  на  північну  сторо- 

ну, а  друшм  на  південну.  Ком.  Ц.  90. 
Північне  сяйво.  Сіверное  сіяніе.  Леввц. 

Півник,  ка,  м.  Желізньїй  стержень, 
на  который  надівается  штельвага.  Лохв.  у. 

Півня,  нити,  с  Птенчикь,  пітушокь. 
Уи.  ПЬнятио. 

в 

Півнячий,  а,  є.  Пітушій.  Констан- 
твногр.  у. 

Півонія,  ніі,  півбнь.  ні,  півбня.  ні, 

ас.=Пивонія.  О.  1862.  VIII.  16.  Шух. 

І.  22. 
Півострів,  рова,  .ч.  Полуостровъ.  Пів- 

острів Кримський.  К.  МХ.  27. 
Півпанство.  ва,  е.  Полуцарство.  Дам 

тому  півиарства,  півпанства.  Рудч.  Ск, 
П.  29.  Нема  Христа  у  крулевстві  і  в  пів- 
панстві  жадному.  Чуб.  III.  378. 

Півпарубок,  бка.  м  Нодростокь,  пар- 
нишка. Гайііамики  по-наа  Я]К>м  з  шляху 

повернули,  наїаняюпч,  півиарубка.  Шевч.  176. 
Півпол^кіпок,  пка.  ж  Пятнадцать 

сдожеиныхь  въ  полі  сноповъ-  КоІЬ.  І.  63. 

Пі  вп'ята,  чи<  л    Четыре  съ  половиною. 
Піврік,  року,  м.  Полугодие.  Ги.  II. 

253.  За  півроку  чинш.  О.    1862.   IV.     105. 

Піврічний,  а.  е.  Полугодовой.  Желех. 

Півріччя,  чя,  г.  Полугодіе. 
Півсеток,  тку,  .«.  Штука  холста  око- 
ло 50  аргаинъ  (локтей).  Же.тех.  Нехай 

вони  раненько  не  встає,  лянної  куделі  не 

спродає,  най  великих  півсетків  ізбивае- 
Чуб.  V.  80 1 .  Нема  Солохи  білить  півсеток. 

Чуб.  V.   59. Півсонно,  нар.  Въ  полусні.  Желех. 

Півстнрток,  тку.  м.  ІІолскирдьі.  Пе- 
ревозив... усю  пшснникі  і  наклав  височень- 

кий півстирток.   Грин.  II.    148. 
Півсьбиа,  чани.  Шесть  съ    половиной. 

Півтора,  числ.  Полтора.  Як  ми  люби- 
лися півтора  року.  Чуб.  V.  149  Надувся, 

як  півтора  нещастя.  Ном-  Де  3373.  Що 

не  скаже,  пю  все  півтора  лнхкькою, — все 

глупость.  Чуб.  І.  248. 
Півторак,  ка,  м.  Все  мірою  въ  І1/,. 

Швторак  бичок-  Півторак  мішок.  Ум.  Лів- 
торачбк.  Вивела  коникп  і  осідлала,  винес.ха 

шчок  і  півторачок.  Гол.  І.  339. 

Півторарічняк.  ка.  т.  Бычекъ  полу- 
торагодовалый. Гн.  II.  27.  См.  Півторак. 

Півтораста,  «мед.  Полтораста.  А  й  у 
тому  суденці  півтораста  мо.юдців.  Чу6. 
V.   952. 

Півторачбк,  чка,  м.  Ум.  оть  півторак. 
Півторнп  йдний,  а,  е.  Длиной  или 

вышиной  въ   V/.,  четверти.  Вас.    145. 
Швтрети,  числ.  Дві  съ  половиной 

(прв  сущ.  ж.  р.).   Швтрети  копи. 
Швтретй,  числ.  Дна  съ  половиной. 

Ком.  I.  25. 
Швтретястя,  числ.  Дністи  пятьдесятъ. 

КС   188а.  VII.  90. 

Півть,  ти,  ж.  Большой  кусокъ  сала  съ 
в 
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цілаго  бона  свиньи.  Чтире  півті  солонини 
із  них  наробили.  Гол.  II.  507. 

Швх^нт,  та,  м.  Полуфунть.  Купила 

оце  півхунта  маслична,  а  воно  у  тім  пів- 
хунтові  більш  соли,  ніж  масла.  Харьк- 

Півчварта,  числ.  Три  съ  половиной. 
Щоб  тебе  трясла  півчварта  року,  поки 
витрясе  піиениці  копу.  На. 

Швчвартаста,  чисі.  Триста  пятьдесягь. 
Сімсот  турків,  яничар  чотиріста  та 
бідною  невольника  півчвартаста.  АД.  І. 
209. 

Півчварти,  числ.  Дві  съ  половиной 

(при  сущ.  ж.  р.).  Шукали,  гляділи  і  пів- 
чварти  неділі.  Чуб.  V.  1071. 

Півчнй,  чого,  м.  Півчій.  Ми  свято- 
го Петра  півчі.  Грин.  І.  8.  Я  вас  добре 

знаю,  бо  ви  півчі.  Левиц.  Пов.  29. 
Півшбста,  числ.  Пять  съ  половиною. 

Шганиетнй,  а,  е.  Пігій,  пестрый. 
Вх.  Зн.  48. 

Пігнати,  м.=  Погнати.  Полон  забра- 
ли, далі  пігнали.  Чуб.  III.  274. 
Шгнатися,  и.  =  Погнатися.  Глядів 

свити — не  вдямвся,  за  волами  так  піїнав- 
ся.  Чуб.  V.  1015. 

Шгнатися,  н^ся,  нешся,  ід.=Погну- 
тися.  Калина  пггнулася.  Чуб.  V.  563. 

Під,  пбду,  м.  І)  Ннзъ,  низменное  мі- 
сто, западина.  Херс.  Полт.  Перепелиця 

сіла  на  поду.  Харьк.  2)  Основаніе,  місто 
для  основанія  чего  либо,  напр.  стога,  печи 
н  пр.  Вас.  180.  Поди  під  стіжки.  Левиц. 
КС  4.  3)  Возвьхшеніе,  подмостки,  напр. 
возвьппеніе  въ  мельниці,  гді  находятся 

жернова.  Мик.  481.  Часто  во  мв.  ч.  У 
клуні  пшениця  на  подах  була.  Зміев.  у. 

4)  Неподвижное  основаніе  вітряной  мель- 
ницы. 5)=Горище.  Ко1Ъ.  I.  57.  Ум.   Підби. 

Лід,  пред.  1)  Подъ.  Ой  під  вишнею, 
під  черешнею  стояв  старий  з  мо.юдою.  Нп. 

Гріх  не  личком  зав'язати  та  під  лавку 
сховати.  Поел.  2)  Къ,  подъ.  Татарин... 
далі  вже  й  під  Київ  підступає.  ЗОЮР. 
І.  3.  Він  підійшов  під  віконце  та  й  кличе 

курочку.  Рудч.  Ск.  І.  19.  3)  Подъ  властью. 

Буде  добре  запорожцям  і  під  турком  ски- 
ти. Нп.  4)  У,  при,  около,  подъ.  А  вже 

Палій  під  Полтавою  із  Шведом  побився. 

Макс.  5)  Въ,  во.  Під  той  час  і  брат  при- 
ходито.  Яка  з  нас  під  той  час  мигнеться. 

МВ.  (О.  1862.  III.  46).  Було  під  робочу 
пору.  Г.  Барв.  325.  Мої  ви  дочки  і  зяті 
кохані!  Що  з  вами  діється  під  сю  юдину, 
під  сю  страшну  козаиьку  хуртовину.  К. 
ЦН.  186.    Під  холеру  вони    полягли.  Мир. 

Пов.  І.  124.  6)  На.  Виряжали  нас...  в  по- 
хід під  турка.  Грин.  II.  209.  7)  Під  нбгу 

грати.  Играть  въ  такть.  Музики  грали  під 

ногу  маршової.  8)  Під  п'яну  руч.  Подъ  пья- 
ную руку.  9)  Під  чаркою.  Во  хмелю. 

Підбарибвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  під- 
барнувати,  м^ю,  вш,  гл.  Подкрашивать, 

подкрасить. 
Підбармбвуватися,  вуюся,  вшея,  сов. 

в.  підбарнуватяся,  ж^юся,  ешся,  гл. 
1)  Подкрашиваться,  подкраситься.  2)  Под- 

делываться, поддвлаться.  Пластун  підбар- 
мовується  ходом  тієї  звіряки,  яку  він... 
сподівається  знайти.  О.   1862.  Ц.  63. 

Підбасбвуватн,  вую,  вш,  гл. — кому. 
Поддакивать  кому,  подольщаться  къ  кому. 

Фр.  Пр.  23. Підбасок,  сва,  м.  Баритонь.  Та  що 
за  голос  важний!  чистий  голосний  підба- 

сок. Кв. 

Підбережна,  ки,  ж.  Пт.=Верегуяя. 
Вх.  Пч    II.  12. 

Підберезник,  ка,  м.  Порода  грибовъ. 
Лохв.  у. 

Підбивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  підбити, 

підіб'ю,  вш,  гл.  1)  Подбивать,  подбить. 
Одступітеся,  вороги,  із  щасливої  дороги, 

підоб'ють  кониченьки  ноги.  Мет.  288.  2)  Ді- 
лать,  еділать  подкладку.  Па  козакові  шап- 

ка бирка,  зверху  дірка,  травою  пошита, 

вітром  підбита.  АД-  І.  169.  Він  лисом  під- 
шитий, псом  підбитий.  Хитеръ  какъ  лисица, 

золъ  какъ  собака.  Ном.  №  3052.  3)  О  тіс- 

ті: 4)  Окучивать,  окучить  (растенія).  Дів- 
чата... тютюн  підбивали.  О.  1861.  V.  71. 

Я  вдень,  до  обід,  гурки  підбивсиа.  Г-  Барв. 

92.  5)  Покорять,  покорить,  подчинить,  по- 
работить. Желех. 

Підбиватися,  ваюся,  зшея,  сов.  в. 

підбитися,  підіб'юся,  б'єшся,  гл.  1)  По 
дыматься,  подняться.  Як  підбився  сизий 

голубочок  угору  високо,  та  зострівся  сизий 

голубочок  з  буйними  вітрами.  Чуб.  Проки- 
неться козак,  у  віконце, — аж  підбилось  під 

обід  сонце.  Чуб.  V.  150.  2)  Устать,  уто- 
миться. Пустіть,  каже,  люде  добрі  пере- 

ночувать: дорога  далека  з  неба  на  землю, 
я  підбився.  Рудч.  Ск.  II.  22.  Пішки  йшли, 
мішки  несли,  підбилися,  потомилися.  Мил. 
155. 

Підбитеняв,  ка.  м.  Черный,  більїми 
овчинами  опушенный  кафтанъ  у  гуцулокъ. 

Гол.  Од.  72. 
Підбите,  тя,  с  Подъемъ  ноги,  сапога. 

Гол.  Од.  15,  25. 
Підбити,  ся.  См.  Підбивати,  ся. 
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Підбитяк,  ка,  *.=Підбитеняк.  Гол 
Од.  72. 

Підбичувати,  ч^ю,  вш,  гл.  1)  При- 
прячь пристяжку.  Важко  на  юру  їхати, 

треба  підбичувати.  2)  Помочь,  поддержать. 

Чоловік  поюрів,  підбичуйте  йою.  Дощ  під- 
бгічуе  кукурузу  і  всячину. 

Підбіг,  га,  м.  Насік.  ВотЬух  гиЬі. 

(гусевица).  Вх.  Пч.  І.  5. 
Підбігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  підбігти, 

біясу\  жйш,  гл.  1)  Подбігать,  подбіжать. 

Брат  піший  піхотинець  за  кінними  бі- 
жить-підбігає.  АД  І.  114.  Побачили  мо- 

лодиці Кобзу,  зараз  підбігли  до  йою  і  зупи- 
нили  коня.  Стор.  МПр.  52.  2)  Только  сов. 
в.  Быть  въ  состояніи  біжать.  Отам...  па- 

сеться полова  кобила,  вона  ніяк  не  підбі- 
жить, отту  і  ззіж.  Рудч.  Ск.  І.  1.  Мед- 

відь  каже:  я  не  підбіжу,  як  доведеться  уті- 
кати. Рудч.  Ск.  3)  Течь,  подтечь.  Під 

тебе  (вербу)  водиця  підбігає,  з  під  тебе 

коріння  вимиває.  Мил.  92.  4)  К  підбіг  ви- 
хор =Ії  підвіяв  вихор.  См.  Підвівати.  Мил.  14. 

Підбігцем,  нар.  Слегка  бігомь,  почти 
бігомь.  Ішла,  а  де  і  підбігцем,  та  поки 

прийшла  додому.  Кв. 
Підбій,  бою.  м.  1)  Подкладка.  Вх. 

Зн.  48.  2)  Покореніе;  порабощеніе.  Желех. 
3)  Насік.  Агсііа  (гусеница).  Вх.  Пч.  І.  5. 

Підбійка,  ви,  ж.=Підбій  1 .  Канев.  у- 
Підбіл,  лу,  м.  Раст.  м.  а)  Білоко- 

пытникъ,  Ти58і1адо  Гаг&га.  Анн.  366.  Шух. 
І.  22.  б)РеІазке8  ші^агіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Підбілити.  См.  Підбілювати. 

Підбіль,  лю.  .«.=Підбіл  а.  Вх.  Пч. 
І.  13. 

Підбільшати,  шаю,  вш,  сов.  в.  під- 
більшати, шаю,  вш,  м.  1)  Виростать,  ви- 

рости, подростать,  подрости.  Сим.  203. 
Поки  маленькі  були,  в  гніздечках  сиділи, 
стали  підбільшати,  знялись,  полетіли  Чуб. 
V.  853.  Телята  вже  чідбільишмі  Рк.  Ле- 

вин. Дерево  в  лісі  підбільшало.    Рк.  Левиц. 

Підбільшвтв,  ся.  См.  Підбіл  ьшу- 
ватн,  ся. 

Підбільшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  під- 
більшати, шу,  шиш,  гл.  Увеличивать, 

увеличить. 
Підбільшуватися,  шуюся,  ешся,  сов. 

в.  підбільшитися,  шуся,  шишся,  гл.  Уве- 
личиваться, увеличиться. 

Підбілювати,  лгою.  вш.  сов.  в.  під- 
білити, лю,  лиш,  гл.  Подбіливать,  под- 

білить. 

Підбір,  ббру,  м.  1)  Каблукъ.  Ой  усте- 
ли,  молода    дівчино,    та    бумагою  двір,  ой 

щоб  не  помазав  молодіш  козаченько,  ні  чо- 
біт, ні  піобір.  Мет.  68.  2)  мн.  Веревки 

вверху  и  внизу  рыболовной  сіти. 

Підбіратн,  раю,  вш,  сов.  в.  підібра- 

ти, підберу",  реш,  іл.  Подбирать,  подо- брать. Вона  одною  рукою  миттю  зірва.га 
з  пліч  хустку,  а  другою  підібрала  довгу  і 
чорну,  як  гайворон,  косу.  Стор. 

Підбіратися,  рагося,  ешся,  сов.  в. 

підібратися,  беруся,  решся,  м.  1)  Под- 
бираться, подобраться,  подкрасться.  Під- 

бірається  під  хатнє  віконие  МВ.  І.  111. 
2)  Подделываться,  подділаться.  Ольга  й 
Катерина  швидко  вивчили  і  співали  її 

(пісню)...  підбіраючись  під  Палажчин  спів. 
Левиц.  Пов.  252. 

Підбічний,  а  е.  Находящейся  подъ 

бокомъ.  Підбічний  хлопець.  Мальчикъ,  ко- 
торый еще  съ  матерью  спить.  Ном.  №  8605. 

Шдбічнйця,  ці,  ж.  1)  Жена.  Внняв 
му  Панбіг  з  лівою  боку  ребро  і  зробив  му 

жену  підбочницу  йою.  Гн.  І.  10.  2)  На- 
ложница. Желех. 

Підбійк.  ка.  м  Длинный  сердак  на 

овчин*.  Шух.  І.  139. 
Підбовтати.  См.  Підбовтувати. 

Підбовтувати,  тую,  вш,  сов.  в.  під- 
ббвтати,  таю,  вш,  гл.  Подбалтывать,  под- 
болтать 

Підборіддя,  дя,  с  1)  Подбородокъ. 
Мнж.  157.  Мир.  ХРВ.  114.  Теодося  схи- 

лила юлову,  закриваючи  носом  усе  підбо- 
ріддя. Левиц.  І.  236.  2)  Часть  уздечки: 

полоса  вокругъ  шеи.  Вас.  160. 

I.  Підборідь,  нар.  Подъ  подбородокъ. 

Овиваюпгь  її  (перемітку)  попід  бороду,  під- 
борідь. Шух.  І.   132. 

II.  Підборідь,  роді,  ж.  Сафьянный 
ремешекъ  у  гуцульской  шляпы;  проходя 
подъ  подбородкомъ,  удерживаетъ  шляпу 
на  голові.  Шух.  I.   128. 

Підборкати.   См.  Підборкувати. 

Підборкувати,  кую,  вш,  сов.  в.  під- 
боркати, каю,  вш,  и.  1)  Подрізьівать, 

подрізать  крылья.  2)  Прибирать,  прибрать 

къ  рукамъ. 
Підборний,  а,  е.  1)  Фальшивый,  под- 

ложный. Були  там  купчики  проворні,  ш/> 

їздили  по  ярмаркам,  і  на  аршинеиь  на  під- 
борний поганий  продавали  крам  Котл.  Ен. 

2)  Относя щійся  къ  каблуку.  Шило  під- 
борне— для  каблуковь  шило.  Вас.  161. 

Підборбдок,  дка.  .и.  1  і = Підборіддя. 
2)  мн.  Серьги.  Серьги  подъ  клювомъ  у 
пітуха.  Вх.  Пч.  I.  14.  Ум.  Підборбдочок 

6* 
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Підборбздня,  ні,  ж.  Пт.=Веснівна  2. 
Вх.  Пч.  II.  8. 

Підбрехати.  См.  Підбріхувати. 
Підбрехач,  ча,  м.  Человікі,  помогаю- 

щій  лгать.  Въ  шутку  такъ  називають  вто- 
рого свата,  который,  при  сватовстві,  сво- 
ими поддакивавіями  и  добавленіями  помо- 

гаетъ  товари щ у.  Та  у  нього  чимало  є  чого, 
каже  перший  староста.— Де  то  чимало? 
каже  підбрехач.  У  нього  усього  є  багацько. 
Кв.  І.  194. 

Підбрехнути,  ну\  неш,  гл.  Одн.  в. 
отъ  підбріхувати. 

Підбріхувати,  хую,  еш  сов.  в.  під- 
брехати, брешу,  шеш,  гл.  Привирать, 

приврать,  помогать  во  врань*.  Я  буду  по- 
чинати брехати,  а  ти  підбріхуй.  Кв.  І. 

194.  Там-той  брехав,  а  ти  підбріхуєш. 
Фр.  Пр.  123. 

Підбурити,  ся.  См.  Підбурювати,  ся. 

Підбірок,  рка.  м.  Железный,  съ  де- 
ревянной ручкой,  багоръ  для  вьітягиванія 

изъ  поды  пойманнаго  сома,  вЪ  подмогу 
рыболовному  крючку,  которымъ  обычно 
ловятъ  сома.  Екатериносл.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Підбурювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  під- 
бурити, рю,  риш,  и.  1)  Поднимать,  под- 

нять, возбуждать,  возбудить,  подстрекнуть, 
возмутить.  2)  Подливать,  подлить.  Жид 
таки  підбурив  водиці  у  горілку. 

Підбурюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 
підбуритися,  рюся,  ришся,  гл.  Возму- 

щаться, возмутиться  (о  людяхъ). 
Ш^бувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підбити, 

буду,  деш.  м.  Увеличиваться,  увеличить- 
ся въ  количеств!;,  прибывать,  прибавлять- 
ся, прибавиться.   Драг.  244 
Підважити    См.  Підважувати. 
Підважувати,  жую.  еш,  сов.  в  під- 

важити, жу,  жиш,  иг.  Поднимать,  под- 
нять сь  помощью  рычага.  Воза  підважи- 

ти. Г.  Барв.  177.  Дручок  той,  що  підва- 
жують віз.  Чуб.  VII.  404.  Дужий:  бувало 

паровицю  плечем  підважує.  О.  1862.  VIII.  18. 
Підвал,  лу,  м.  1)  V  2)  У  підвал.  Безъ 

разбору,  снлошь.  Згапувала  все  в  підвал. 
Сосни ц.  у. 

Підвалина,  ни,  ж.  1)  Толстая  балка, 
составляющая  основаніе  деревянной  сгЬ- 
ны.  Чуб.  VII.  376,  380.  Підвалини  небес- 

ною чертогу  хитаються,  як  запа.ше  гні- 
вом. К.  Іов.  56.  2)  Часть  ступы.  См.  сту- 

па 2,  3.  Шух.  І.   161,   162. 
Підвяров,  рку,  м.  Фольварокъ,  ферма, 

мыза.  Св.  Л.   129.  КС   1884.  VIII.  721. 

ПІДВеЗТЙ.    См.    ПІДВ08ИТИ. 

Під вергати,  гаю,  еш,  сов.  в.  подверг- 
нуты, ну,  неш,  гл.  Подбрасывать,  под- 
бросить; поднимать,  поднять  вверхъ.  Під- 

верг  голову  догори.  Гн.  II.   139. 
Підвередитися,  дж^ся,  дйшея,  гл. 

Подорваться.  Луці  явився  скарб, — Лука  к 
ньому  з  мішками  .  на  третій  день,  підве- 

редившись п'ятаками,  умер  Лука.  Бор.  19. 
Підвернути,  ся.  См.  Підвертати,  ся. 
Підвертати,  таю,  еш,  сов.  в.  підвер- 

нути, и/,  неш,  гл.  Подворачивать,  под- 
вернуть, подворотить,  подложить,  подсу- 

нуть, ворочая.  Під  корито  підвернути  стар- 
шу. Выйти  замужъ  раньше  старшей  сест- 
ры. Менша,  та  раніш  піде  заміж,  під- 

верне старшу  під  корито-  Г.  Барв.  294. 
2) — під  себе,  собі  під  спід.  Подчинять, 
подчинить,  покорить.  Всім  світом  буде 

управляти,  по  всіх  усюдах  воювати,  під- 
верне всіх  собі  під  спід.  Котл.  Ен. 

Підвертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

підвернутися,  н^ся,  иешся,  гл.  1)  Под- 
ворачиваться, подвернуться,  подогнуться. 

Нога  підвернулась.  2) — до  кого.  Подходить, 
подойти  хитро.  Коли  ж  підвернеться  до 
дівчат,  то  вже  ні  на  кою  більил  не  див- 

ляться, тільки  на  його.  Кв. 
Підвеселити.  См.  Підвеселяти. 
Підвеселити,  лйю,  еш,  сов.  в.  підве- 

селити, лю,  лиш,  гл.  Иодвеселять,  подве- 
селить,  развеселить,  обрадовать.  Часто  в 
мене  самої  таї;  гірко  на  душі,  так  би  ра- 

да, щоб  мене  хто  підвеселив.  Г.  Барв.  245. 

Підвесілов,  лку,  м.  Предсвадебный 
обрядъ  въ  субботу  вечеромъ,  на  который 

собираются  къ  нев-всть'  дружки  и  родствен- 
ники. ХС.  VII.  427. 

Підвести,  ся.  См.  Підводити,  ся. 

Підвечерювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  під- 
вечеряти, ряю,  еш,  гл.  Слегка  ужинать, 

поужинать.  Підвечеряли,  помолились  Богу. 
Мнж.,130. 

ПІдвечір,  м.  Время  передъ  вечеромъ. 
На  підвечір.  Предъ  наступлешемъ  вечера. 
На  підвечір,  я  став  у  селі.  Федьк. 

Підвечірвовий,  а,  е.  Относлшійсл  къ 
закускі  нредъ  ужиномъ.  Підвечіркова  доба. 

Підвечіркувати,  вую,  еш,  гл.  Заку- 
сывать между  раннимъ  полдникомъ  и  ужи- 

номъ. Сим,  26.  Грин.  I.  119.  Снідала,  обі- 
дала—раз  їла;  полуднувала,  підвечіркувала — 

два  їла,  вечеряла,  повечіркувала — три  їла. 
Ном.  №  14324.  /  думка  то  була  така, 
щоб  підвечіркувать  смачненько-  Г.  Арт. 
(О.  1861.  III.  ПО). 
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Підвечірок,  ржу,  м.  Закуска  предъ 
ужиномъ. 

Підвивати,  ваго,  еш,  сов.  в.  підви- 

та, підів'ю,  в'єш,  ы.  Подвязывать,  под- 
вязать. Перемітку  чи  рантух  підвивають... 

поверха  черленою  квітчастою  фусткою,  за- 

в'язують верх  тім'я  у  один  будз.  Шух.  І. 132. 

Шдввдітн,  джу,  диш,  гл.  Подсмот- 
реть. ЕЗ.  V.  35. 

Підвісити.  Сн.  Підвищувати. 
Шдвнхнута,  ну\  неш,  гл.  Стащить, 

украсть.  Ой  чи  не  підвихнули  чою  з  воза 
москалі,  що  ти  й  приїхав,  все  мовчиш? 
Ном.  №  12825. 

Підвищень,  пня,  м.  Родъ  гриба,  Ара- 
гісив  ргипиіив.  ЗЮЗО.  І.  ПО. 

Підвищувати,  тую,  еш,  сов.  в.  під- 
вісити, шу,  снш,  м.  Повышать,  повысить. 

Ясь  підвисив  юлос  і  замовк.  Левиц.  І.  228. 
Підвівати,  ваю.  еш,  сов.  в.  підвіяти, 

вію,  еш,  м.  Подвівать,  подвоять.  Підві- 
яти кого.  По  нар.  поверью:  охватить  внх- 

ренъ,  отяего  человікь  боліеть. 

Підвідний,  ва,  м.  Подводчнкъ.  Про- 
сив поранений  хранцуз  свою  підвіднша, 

щоб  віз  поволі-  Ном.  №  12836. 

Підвій,  вію,  м.  Родъ  6олї.зни  отъ  віт- 
ра  (по  нар.  повірмо).  Канев.  у. 

Підвірок,  рка,  ,«.=Лідворок.  Борз.  у. 

Підвіршувати,  шуго,  еш,  ы.  Класть 
верхъ  на  стогі.  Харьь.  г. 

Підвір'я,  р'я,  с.  Мі»  то  занятое  дво- 
ромъ,  дворь.  Пішли  вівці  по  підвір'ю.  Мил. 
42,  Колись  і  на  моїм  підвір'ї  буде  болото. Ном.  №  4885. 

Підвішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  під- 
вісити, шу,  сиш,  іл.  Вішать,  повісить. 

Петра  засудили:  Петра  підвісити.  Гн.  Ц. 
235. 

Підвія  вії,  ж.  Раст.  Ьіііит  тагіадоп. 

Лв.  99.  См.  Масло  вороняче. 
Підвіяти.  См.  Підвіювати. 
Підвладний,  а,  є  Подвластный. 

Харьк.  у. 
Підвода,  дн,  ж.  Подвода.  Приїхав 

підводами  та  й  повибірав  усю  рибу.  Рудч. 
Ск.  II.    173. 

Підводити,  джу,  диш,  сов.  в.  підвес- 
ти, веду\  деш,  и.  1)  ПодвоДить,  подвес- 
ти. Кобзу  підвели  йк  дубу  і  поставили 

під  хіллею.  Стор.  МПр.  105.  Він  до  огню 

то  рило  підведе,  то  лапу  коло  жару  су- 
шить. Греб.  386.  2)  Проводить,  провести. 

Куди  дорога  до  міста,  дівчино?..-  Я  вас 
зараз  підведу,  ви  певне    здалека.    Гн.  І.  90. 

3)  Поднимать,  поднять,  приподнять.  Узяв 

колоду  за  комель,  підвів  проти  себе  як  свіч- 
ку. Мвж.  9.  Маруся  підвела  очиці  вюру. 

Кв.  Вона  глянула:  підведіть  мене,  добрі 

люде-  МВ-  І.  57.  4)  При  побілкі  и  окрас- 
кі  цветной  глиной  (сгбны,  печи  и  пр.): 

проводить,  провести  бордюръ.  Ко1Ь.  I.  56. 
Зосталося  тілько  жовтою  глиною  підвести. 

Мир.  Пов.  Ц.  80.  5)  Подводить,  подвести, 
подвергнуть  чему;  обмануть  ожиданія.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  68).  Пропади  ти  лучче  сам, 

що  нас  усіх  підвів.  Рудч.  Ск.  6) — до  чбго, 
на  що.  Подстрекать,  подстрекнуть.  Тут  і 

росказала  все,  до  чою  капитан  мав  її  під- 
вести. Кв.  Бодай  твоя  мати  в  пеклі  зго- 

ріла, бо  що  нас  молоденьких  на  тоє  підве- 
ла. Чуб.  V.  231. 
Підводитися,  джуся,  дишся.  сов.  в. 

підвестися,  д^ся,  дешся,  и.  Вставать, 

встать,  подниматься,  подняться,  припод- 
няться. Помолись,  Пасте,  хоч  лежачи,  Бо- 

гу, коли  не  здужаєш  підвестись.  К  в  Чоло- 
вік і  забув  про  масло,  що  сидів  на  йому, 

та  й  підвівсь.  Рудч.  Ск.  II.  168.  Та  не 
встану,  мій  миленікий,  не  підведуся.  Чуб. 
V.  581.  Насилу  підвівся  пісія  хвороби. 
ХС.  VII.  457. 

Підводний,  а,  е.  Подводный.  Левиц. 
Пов.   109. 

Підвбзнтн.  жу,  виш,  сов  в.  підвез- 
ти, ву\  .вещ,  і*.  1)  Подвозить,  подвести. 

Чою  ж  ти  так  да.геко  став?  Підвозь  ближ- 
че! 3)  Провозить,  провезти  по  пути.  Сідай 

же,  я  тебе  підвезу.  Грин.  І.  71.  Станьте 

ви,  братця,  коней  попасіте,  мене  підожді- 
те, з  собою  візьміте,  до  юродів  християн- 

ських підвезіте.  АД.  1. 124.  3)  Підвезти  вбза, 
москаля.  Поддіть,  обмануть. 

Підвозитися,  жуся,  зншся,  сов.  в. 
тдвёэтйся,  з^ся,  аешся,  и.  Проізжать, 
проїхать  по  пути  на  лошади,  въ  экипаж! 
кого  либо.  Як  вони  доїхали,  я  й  прошуся, 

щоб  вони  мене  підвезли. — Сідай  отам  на 
задньому  возі:  і  підвезешся,  і  кобилу  паня- 
тимеш.  Грин.  І.  222. 

Підвоїводій.  дія,  м.  Наступающей 
місто  воеводы,  помощпикъ  воеводы.  К. 
ПС.  5,  75.  Мені  Замойського  підвоїводій 

приятель,  кум  і  сват.  К.  ПС.  25. 
Підвоїводськнй,  а,  е.  Прн надлежащей 

помощнику  воеводы.  Увіходе  Ст.  Хмелеиь- 
киїі  з  підвоїводським  почтом.   К.  ПС  33. 

Підволікати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підво- 
локти, лочу\  чеш,  гд.  1)  Подтаскивать, 

подтащить,  подволочь.  2)  Ніг  не  підволоче. 
Не  въ  состоявши  идти. 
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Під  вол  оджу  вати,  джую,  еш,  сов.  в. 
підволбдити,  джу,  диш,  гл.  Смачивать. 
сыочнть,  увлажить.  Шух.  І.  253. 

Шдволок,  лока,  м.  1)  Родъ  рогатины, 
на  которой  перевозять  плуга..  Чуб.  УП. 
399.  2)  Жердь,  которую  подкладываютъ 
подъ  возъ  въ  томъ  случае,  если  въ  неиъ 
сломается  ось  или  колесо.  Полт.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Підволокти.  См.  Підволікати. 
Підворотень,  тня,  м.  Сортъ  горшка, 

вышиною  отъ  5  до  7  вершковъ.  Вас.  181. 
Шдворотнйй,  нбго,  м.  Сортъ  горшка, 

вышиною  отъ  З1/*  до  5  вершковъ.  Вас. 
181. 

Підворотня,  (нятн.  і  г')  -Підворотень 
Вас.  181. 

Підвісний,  а,  е  —  хлопець.  Юноша. 
Ще  бувши  чу  рою,  підвусним  хлопцем.  К. 
Бай.  98. 

Підв'язати,  ся.  См.  Шдвязувати,  ся. 
Підв'язка,  ки,  ж.  Подвязка.  Хоч  го- 

лий, та  в  підв'язках.  Ном.  £^>071. 
Підв'язувати,  вую,  вш,^Тов.  в.  під- 

в'язати, жу,  жеш,  и.  Подвязывать,  под- 
вязать. Уже  ж  мені  та  докучим  сю  біду 

бідувати,  ой  підв'язавши  та  червоні  са- 
п'янці, до  моря  мандрувати.  Чуб.  V.  938. 

Який  же  мені  до  цієї  спідниці  попередник 

підв'язати?  Черниг.  у.  На  здобитки,  під- 
в'язавши литки.  Ном.  №  10322. 

Підв'язуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 
підв'язатися,  ж^ся,  жешся,  м.  Подвя- 

зываться, подвязаться,  опоясаться.  Як  пи- 
саря не  любить,  писарь  буде  паном,  обу- 

ється  в  личаки,  підв'яжеться  валом.  Чуб. V.    1179. 

Підв'язь,  зі,  ж.  У  плотниковь:  місто, 
гд"В  балка  запускается  въ  столбъ,  служа- 
щій  ей  поддержкой.  Уман.  и  Гайсин.  у.у. 

Підгайстер,  тра,  .«.=Шдгейстер. 
Підганяти,  няю.  еш,  сов.  в.  підіг- 

нати, піджену,  неш,  іл.  Подгонять,  по- 
догнать, попукать;  торопить.  Хто  везе, 

тою  й  підганяють.  Ном.  №  10338.  Сестра 
все  його  підіаняє,  щоб  швидче  йшов.  Рудч. 
Ск.  І.  126. 

Підганятися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 
підігнатися ,     підженуся ,     нешся ,     іл. 
1)  Подгоняться,   подогнаться,   понукаться. 
2)  —  вгору.  Подростать,  подрости.  Там 
цвіли  квітки,  підганялася  вюру  трава,  го- 

това під  косу.  Леаиц.  І.  373. 
Шдторбати,  баю,  еш,  гл.  Подтапты- 

вать, подтоптать,  подбить  подъ  ноги.  Дав 
Бої  хлости,   що   всі   кости  поламав  і  роги 

і  самого  духа  злого  підгарбав  під  ноги.  ЕС. 
1882.  IV.  170. 

Підгас,  су,  м.  Соль,  которую  виби- 
рають изъ  солеваренной  сковороды  послі 

того,  какъ  уже  погасять  огонь.  Вх.  Зн.  49 
Підгатйти.  См.  Підточувати. 
Підточувати,  чую,  еш,  сов.  в.  під- 

гатйти, чу,  тиш,  и.  Поправлять,  попра- 
вить, починить  запруду.  Рівняли  дороги, 

пгдгачували  греблі.    Стор.  МПр.  72,  73. 

Підгейстер,  тре,  я.  Часть  воза:  креп- 
кая жердь,  одинь  конецъ  которой  прикрі- 

плень къ  нижнему  концу  шворня,  а  дру- 
гой къ  задней  оси;  онь  охраняеть  шво- 

рень отъ  поломки.  Чуб.  VII.  402. 
Підгейстра,  ри,  ж.  =  Підгейстер. 

Прилуц.  у. 
Підгероть,  ти,  ж.=Підгейстер.  Рудч. 

Чп.  249. 
Підгерстя,  тя,  с  =  Підгейстер.  АД. 

II.  27. Підгнбати,  баю,  еш,  ы.  Стащить.  Він 
у  дядька  підгибав  кожух.  Харьк.  у. 

Підгилити.  См.  Підгилювати. 
Підгильнйй,  ибго.  м.  Мальчикъ,  ко- 

торый при  игрь  въ  мячъ  подбрасываетъ 
посльдній  для  удобнаго  удара  но  немъ 
палкой.  КС.  1887.  VI.  459. 

Підгилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 
гилити, лю,  лиш,  гл.  Подбрасывать,  под- 

бросить мячъ  для  удара  палкою  (гйлкою). 
КС  1887.  VI.  459. 

Підгинати,  наю.  еш,  сов.  в.  підігну- 
ти, ну\  неш,  гл.  Подгибать,  подогнуть, 

подбирать,  подобрать.  Білий  сніжок  випа- 
дає, бурлак  ноги  підгинає.  Чуб.  V.  472. 

А  я  поли  підгинаю  сідати  на  лаві.  Рол. 

IV.  450.  2)  —  хвіст.  Трусить,  робіть. 
Підгинатися,  наюся,  ешся,  фв.  в. 

підігнутися,  гнуся,  нешся,  гл.  Подги- 
баться, подогнуться.  Ой  пійду  я  у  луг  по 

калину...  да  пійду  я  підгинаючись,  да  пійду 
я  підхиляючись,  щоб  мені  віття  не  підло- 

мить. МУЕ.  Ш.  162. 
Підгін,  гбну,  м.  На  підгін  поїхати 

чумакам.  Поіхать  на  встрічу  съ  новыми 
волами  для    замьны  утомленныхь. 

Підгір,  гору,  .м.=Шдгір'я.  Турки  й 
татари  підгір  узяли.  АД.  І.  33. 

Підгірля,  ля,  с  =  Підгорля.  Рудч. Чп.  250., 

Підгірній,  я,  е.  Подгорный,  находя- 
щейся, живущій  у  горы.  К.  Кр.  37.  Вийди, 

вийди,  мила,  з  хати,  ти,  дівчино  підгір- 
няя.   Нп. 

Підгірок,  рка,    лі.    Сыонъ   горы.    Ой 
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на  юрі,  на  підгірку  сидів  голуб  з  голубкою. 
Мет.  25., 

Підгір'я,  р'я,  с.  Подгорье,  местность 
7  подошвы  горы.  Чуб.  III  431.  К.  МХ. 
31.  На  луках  був  сінокос  аж  до  гори,  а 

підгір'я  орали  під  хліб,  на  горі  була  то- 
лока. Павлогр.  у. 

Підгірякян,  на,  м.  Житель  підгір'я. Желех. 

Підгледіти,  джу,  диш,  и.=Шдгля- 
дітн. 

Підглбжуватн,  жую,  вш,  гл.  =  Під- 
глядати 

Шдглибйти.  См.  Шдглябдятн. 
Шдглнблятн,    ляю,  вш,  сов.  в.    під- 

гллбйтн,  блю,  бйш,  гл.  Углублять,  углу- 
бить борозду.  Богод.  у. 

Шдгл^хий,  а,  е.  Глуховатый.  Підглу- 
хим  і  німим  здавався.  Мкр.  Г.   10. 

Підглядіти,  даю,  вш,  сов.  в.  підгля- 
діти, джу,  диш,  гл.  Подсматривать,    под- 

смотреть. От  баба  вибіра  пиріжки  та  на 
столі    кладе,  гцоб   прохолонули,  а    лисичка 
підгляділа    та  за  пиріг.    Рудч.    Ск.    П.  6. 
Все  ходив  за  ним  та  підглядав.  Драг.    42. 

Підглядник,  ва,  м.    Соглядатай.    Ш- 
слали  підглядників.  6в.  Л.  XX.  20. 

Підгноїти.  См.  Підгноювати. 
Підгноювати,  нбюю,  вш,  сов.  в.  підгно- 

їти, ною,  1ш,  гл.  Унаваживать,  унавозить. 
Шдгоднтн.  См.  Шдгожатн. 

Підгодовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  під- 
годувати,  д^ю,   вш,   гл.    Подкармливать, 

подкормить.  Грин.  III.    365.  Ой   матінко- 
лебідочко!    Підгодуй    нас    хоть    трішечки, 
підгодуй  нас,  попаруй  нас.  Нп. 

Підгодовуватися,  вуюся,  вшся,  сов  в. 
підгодуватися,  д^юся,  вшся,  гл.  Подкар- 

мливаться, подкормиться. 
Шдгожатн,  жаю,  вш,  сов.  в.  підгодн- 

ти,  жу\  диш,  гл  Подряжать,  подрядить. 
Жиди  підюжають  жито  возити  до  Кигва. 

Підголити,  ся.  См.  Підголювати,  ся. 

Підгблюаати,  люю,  вш,  сов.  в.  під- 
голити, лю,  лиш,  гл.  Подбривать,  под- 

брить. Підголювати  чуб.  Сим.   150. 
Підгилюватися,  лююси,  вшся,  сов.  в. 

підголитися,  люся,  лншся,  и-  Подбри- 
ваться, подбриться.  Грин.  Ш.  499.  Пішов 

підголився,  сідла  коня  вороною  та  їде  же- 
нитись. Чуб.  V.  459. 

Підгонити,  ню,  ниш,  сов.  в.  підігна- 
ти, жену\  неш,  и.  1)  Подгонять,  подо- 

гнать. Підігнав  воли  до  воріт,  аж  вони 
стали,  не  хочуть  іти.  Харьк.  у.  2)  Под- 

гонять,   подогнать,    торопить,    поторопить. 

Л  ну  піджени  вороною,  а  то  йде  як  нежи- 
вий. Зміев.  у.  Та  ну  бо  неси  швидче! — 

Чаю  ти  мене  підгониш?  Харьк.  3)  Подби- 
вать, подбить.  Підгонити  хлинем.  Шух.  I. 

177. 

Шдгбрілва,  кн,  ж.  Пт.  Апаз  £егша 
Вх.  Пч.  II.  8. 

Шдгбрлина,  ян,  ж.  —  Підгорля  1 .  Вх. 
Лем.  449. 

Шдтбрлнця,  ці,  ж.  1)=Підгорля  2. 
КоІЬ.  І.  67.  2)=Пт.  горлач.  Вх.  Пч.  П.  9. 

Шдгбрля,  ля,  с.  1)  Подгрудовь  у  ро- 
гатаго  скота.  Вх.  Лем.  449.  2)  Нижняя 
горизонтальная  часть  ярма.  Чуб.  VII.  405. 

Підгбрниця,  ці,  ж.  І)=Підгорлиця 
1.=Шдгорля  2.  2)  Часть  верші  (Ітіра  з 
прутя):  місто,  куда  проплываеть  рыба, 
пройдя  входное  отверствіе  (гбрло).  Шух, 
I.  226. 

Підгорнути,  ся.  См.  Шдгортати,  ея. 
Шдгорбддя,  дя,  с.=Шдгородня. 
Шдгорбдня,  ні,  ж.  Подгородное  седо, 

пригородъ. 
Пі дгородйннн,  на,  м.  Подгородній  жи- 

тель. Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Шдгброчка,  ви,  ж.  Небольшая  возвы- 
шенность у  подошвы  горы.  Видно  юру, 

видно  підюрочку.  Чуб.  IV.  533. 
Підгортати,  таю,  вш,  сов.  в.  підгор- 

нути, н^,  нош,  м.  1)  Подворачивать,  под- 
вернуть, подгинать.  Сядь,  Грицю,  коло  ме- 

не, гае  й  ніжечки  підгорни.  Чуб.  V.  56. 

2)  Подгребать,  подгресть.  Підюрни  ще  жа- 
ру до  юрщика.  Окучивать,  окучить  расте- 
те. Підгортають  юродовину  сапою.  Шух. 

I.  164.  Въ  кобз,  думі  о  б-ьтущемъ,  кото- 
рый какъ  бы  подгребаетъ  себЪ  подъ  ноги 

землю:  Брат  піший  піхотинець  за  кінни- 
ми біжить-підбіїав,  чорний  пожар  під  білі 

ноги  підгортає.  АД.  І.  114.  3) — під  ЙОГО. 
Подчинять,  подчинить  чьей  власти,  поко- 

рить. Під  себе  ми  своїх  сусід  не  підгорта- 
ли. К.  Дз.  17.  Спліндрувати  ввесь  Крим 

та  й  підгорнути  під  короля.  К.  ЦН.  221. 
Підгортатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

підгорнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  1)  Под- 
ворачиваться, подвернуться,  подгибаться, 

подогнуться.  2)  Хитро  подходить,  подойти, 
подольститься.  Вони  (жінки)  так  і  знають, 
коли  прохати  об  чім  своїх  чоловіків,  то 
так  підгорнуться,  підлижуться,  ию  й  справ- 

ді повіриш.  Рудч.  Св.  II.  175. 

Підготувати,  тую,  вш,  гл.  Подгото- 
вить. 

Підгребти.  См.  Підгрібати. 
Підгрібати,  баю,  вш,  сов.  в.  підгреб- 
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ти,  бу\  беш,  гл.  Подгребать,  подгресть. 
Шевченко  молодий  василечки  підкосив, 
а  Іськівна  мо.гсда  василечки  підгребла.  Грин. 
III.  231. 

Підгрязйтн,  зйть,  гл.  безл.  Сделаться 
грязно.  На  дворі  підгрязило,  не  дуже  добре 
їхати.  Канев.  у. 

Підтакувати,  кую,  еш,  ы.  Покрвкн- 
вать  въ  добавленіе  къ  крику,  пінію  и  пр. 
Хлопці  підгукували,  приказували  й  приспі- 

вували. Левиц.  І.  16.  Ко.истгк  підіукував... 
кумі.  Мир.  Пов.  II.  69. 

Підголювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 
гуляти, ляю,  еш,  іл.  І)  Преимущ.  въ 

сов.  в.  Подкутить.  Підгуляв,  що  й  з  копи- 
тів  збився.  Ном.  №  11751.  Тепера  він  під- 

гуляв, на  упокої  почивае,  на  похмігля  зне- 
магає. АД.  І.  216.  2)— молоду.  Свадебный 

обычай  въ  Борз,  у.:  послі  возвращенія  въ 
понедільникь  новобрачныхъ  изъ  церкви, 
ихъ  сажаютъ  за  столъ  и  предлагаютъ  на- 

казанную ыедонъ  булку:  дважды  обыаны- 
ваютъ,  только  ділая  видъ,  что  дають,  а 
въ  третій  разъ  отдаютъ.  Грин.  III.  448. 

Піддавати,  даю,  еш,  сов.  в.  піддати, 
дай,  дасй,  гл.  Помогать,  помочь  припод- 

нять тяжесть.  Мнж.  127. 
Піддаватися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 

піддатися,  даней,  дасися,  гл.  Поддавать- 
ся, поддаться.  А  я  тій  журбі  та  и  не 

піддаюся.  Нп. 
Підданець,  нця,  м.  1)  Подданный. 

Всі  Ною  підданці  носили  латані  галанці, 
дивившись  на  свого  царя.  Котл.  Ен.  IV.  14. 
2)  Кріиостной.  Панські  підданці. 

Підданий,  а,  е.  1)=Підданець  1.2)  — 
Підданець  2.  Три  пани,  два  отамани,  а 
оден  підданий.  Ном.  №  1174.  Сухом.\ин- 
ського  пана  підданий    МВ.  I.  41. 

Підданка,  ки,  ж.  1)  Подданная.  2)  Кре- 
постная. Ум.  Підданочка.  Ой  пане,  папоч- 

ку, ведем  тобі  підданочку.  Мет.  235. 
Підданство,  ва,  с.  1)  Подданство. 

2)  Состояніе  въ  кріпостной  зависимости. 

Піддашок,  шка,  м.  Навісь  надъ  вы- 
ходной изъ  дома  дверью,  надъ  крыльпомъ. 

Ум.  Піддашечон.  Гол.  III.  294.  Коли  б  мені 
тії  малярі, —  вималювала  б  милою  собі... 
вималювала  б  на  піддашечку,  иіюб  дивитися 
як  на  пташечку-  Мет.  52. 

Піддашшя,   шя,    с.=Шддашок.    Гол. 
IV.  353.  Шух.  І.  105,  187.  Гучно,  гучно 
у  світлиці  батьки  розмовляють;  любо  їх 
сини  Настусю  в  піддашші  вітають.  К. 
Досв.  99. 

Піддержати.  См.  Піддержувати. 

Піддержувати,  жую,  еш,  сов.  в.  під- 
держати, жу,  жйш,  гл.  Поддерживать,  под- 
держать. Безсильною  піддержав.  К.  Іов.  55. 

Піддерти.  См.  Піддирати. 

Шдджйгуватп,  гую,  еш,  гл.  Подстре- кать. 

Піддивитися.  См.  Піддивлятися. 
Піддивлятися,  лЯюся,  ешся,  сов.  в. 

піддивитися,  влкюя,  вишся,  гл.  Подсма- 
тривать, подсмотріть.  Пішли  під  вікн» 

піддивляться — як  вона  буде  робить-  Рудч. 
Ск.  II.  101. 

Підднмка,  ки,  ж.  Названіе  мелкихь 
луковиць,  сохраняющихся  зимою  въ  избі 
въ  мішечні  за  сволокомъ  или  надъ  печью, 
а  весной  высаживаемыхъ;  также  названіе 
и  выросшаго  изъ  нихъ  лука.  Вас.  203. 
Цибуля  піддимка- засушка-  Грин.  II.  21. 
Зелена  піддимка  розрослася.  Левиц.  I.  28. 

Піддвиок,  ика,  .и.  Все  копченое. Винниц.  у. 

Піддирання,  ня,  с.  1)  Разореніе  птичь- 
ихъ  гньздъ.  Через  те  піддирання  йому  й 
лихо  сталося:  поліз  сороку  піддирати,  гігка 
вломгілась,  а  він  додолу.  Харьк.  2)  Выни- 
маніе  изъ  ульевъ  сотовъ. 

Піддирати,  раю,  еш,  сов.  в.  піддерти, 

деру,  реш,  гл.  І)  Оббирать,  обобрать,  ра- 
зорить птичі*  гніздо.  ЗОЮР.  І.  231. 

2)  Брать,  взять  соты  изъ  ульевъ.  (Вед- 
мідь) забув  і  бджоли  піддирать.  Котл.  Ен. 

Піддівбча,  чої,  ж.  Дівочка  подростокъ 
літь   14  —  15.  КС.  1883.  XII.  698. 

Піддобрйти,  ся.  См.  Піддобрювати,  ся. 

Піддббрювати,  рюю,  еш  и  піддобрй- 
ти, рйю,  еш,  сов.  в.  піддобрйти,  рю, 

рйш,  гл.  1)  Сдабривать,  сдобрить,  под- 
правлять, подправить.  Всяку  гутір  під- 

добря.га  мов  медком  словами.  Мкр.  Н.  22. 
2)  Задабривать,  задобрить.  Піп  був  під- 
добрений,  пю  н  звінчав,  хоч  літа  й  не 
вийшли  дівчині.  Волч.  у. 

Піддобрюватися,  рююся,  ешся  и  під- 
добритися, риюся,  ешся,  сов.  в.  піддо- 

бритися, рюся,  рйшоя,  м.  Заискивать, 
заискать  расположенія.  Рудч.  Ск.  II.  91. 
Воно  пак  добре  ближче  жити,  частіше  до 
батька  ходити,  піддобрюватись,  підлещу- 

ватись. Левиц.  Цов.  82.  Все  дума:  як  би 
то  піддобриться  під  пана.  Г.-Арт.  (О.  1861. 
III.  81). 

Піддовбати,  піддовбтй.  См.  Піддов- 

бувати. Шддбвбувати,  бую,  еш,  сов.  в.  під- 
довбати, баю,  еш,  и  піддовбтй,  бу\  беш, 

м-  Поддалбливать,  поддолбить,  подковырять. 



Піддражити — Шдзорити. 

169 

Піддражитн,  жу\    жнш,    и.=Піддро- 
I.  Він  мене  піддражш,  то  я  й  зробив 

тож,  а  без  його  я  б  на  таке  діло  не  пі- 
шов. Новомоск.  у.  Залюб. 

Піддрочйти.  Сн.  Шддрочуватн. 
Піддрбчка,  кн,  ж.  Подзадоривані є. 

Піддрбчну  діти.  Подзадорить. 

Піддрбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  під- 
дрочйти, чу\  чиш,  гл.  Подзадоривать,  под- 
задорить. Сим.  213.  (Він)  піддрочуе  това- 

риство на  пустощі.  Мир.    ХРВ.  360. 

Шддружба,  би.  м.  =  Піддружнй. 
Федьк.  О.  1861.  IV.  35. 

ШддрУжжя,  жя,  .«.  =  Піддружнй. 
Дружко  і  піддружжє  увійдуть  у  хату. 
Мет.  188. 

Піддружнй,  жого,  м.  На  свадьбі  по- 
мощнике дружка.  КС  1883.  II.  380.  Мар- 

кев.  129.  Поперев'язували  дружка  і  під- 
дружою  рушниками  довгими-  Кв. 

Піддру'жка.  кж,  ж.  Помощница  друж- щ.  О.   1862.  IV.  2,  35. 

Піддубень,  бня,  м.  Родъ  грибовъ, 
Воіеіиз  са!ори$.  Анн.  66. 

Піддубовнк.  ка,  ж.  Раст.  Воіеіив 
распуриз  Кг.  ЗЮЗО.  І.   114. 

Шдд^бок,  бва,  .и.=Піддубень.  Чуб. 
V.   1183. 

Піддувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  піддати, 
д^ю,  вш,  м.  Поддувать,  поддуть.  ІПух.  І. 
284. 

Підд^лька,  ки,  ж.Одинъ  изъ  садовыхъ 
сортовъ  груши.  ЗЮЗО.  I.   133. 

Піддужати.  См.  Піддужувати. 
Піддужувати,  жую,  вш,  сов.  в.  під- 

дужати, жаю,  вш,  м.  Выздоравливать, 
несколько  выздороветь.  Тоді  вже  я  почала 
піддужувати,  а  до  тою  була  така  хвора, 
що  і  не  підводилася  з  ліжка.  Верхнеднъпр.  у. 

Піддурити.  См.  Піддурювати. 
Піддурювання,  ня,  с.  Обманъ,  обма- 

ньіваніе,  надувательство. 

Піддурювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  під- 
дурити, рю,  риш.  и.  Обманывать,  обма- 

нуть, надувать,  надуть.  Дивиться — нема 
нічою:  о,  піддурили'  бісови  сини.  Рудч.  Ск. 
І.  71.  Як  кликали  нас  вилець  вити,  то 

казали  мед-вино  пити...,  а  нони  нас  підду- 
риш та  водою  напоїли.  Мет.   133. 

Піддячий,  чого,  я.  Помощникъ  дьячка. 
Зараз  по  нашою  о.  Петра  та  по  дяка  й 
піддячою  посилай.  Г  Барв.  466.  Наш  під- 

дячий любить  борщ  гарячий,  а  ю.гск)ний 
геть  і  холодний.  Нем.  №  12142. 

Піджарити.  См  Піджарювати. 
Піджарювати,  рюю,  вш,   сов.  в.   під- 

жарити,   рю,    риш,    гл.    1)    Нодогръвать, 
подогръть.  2)  Поджаривать,  поджарить. 

Піджива,  ви,  ж.  Подкрьнленіе  (пи- 
щей). Левч.  107. 

Підживати,  ваю,  вш,  сов.  в.  піджити, 

живу*,  веш,  м.  1)  Оправляться,  оправить- 
ся, окріпнуть  2)  Поправлять,  поправить 

свои  обстоятельства,  разживаться,  разжить- 
ся. Піджив  наш  Лейба:  вже  й  корівка  в 

йою  і  конячок  пара.  О.  1861.  IX.  74. 
Підживитися,  ваюся,  вшея,  сов.  в. 

піджитися,  в^ся,  вёшея,  и.— Піджива- 
тн,  піджити  2.  Шсля  пожежі  трохи 
піджився. 

Шджбга,  гн,  ж.  1)  =Підпал.  Без  під- 
жоги  і  воюнь  не  юрить.  Ном.  .V  3298. 
2)  Подстрекательство.  Як  би  не  було  під- 
жоги,  то  я  з  батьком  жив  би  добре.  Рн- 
Левиц.  Товаришки  потішають  та  піджоги 
дають.  Св.  Л.  94. 

Шджод,  ду,  м.  Поджиданіе,  ожиданіе. 
МВ.  II.  120. 

Підзамча,  ча,  с.  Местность  передъ 
замвомъ.  Св.  Л.  214. 

Шдзамчаннн.  на,  м.  Житель  мест- 
ности передъ  замкомъ.  Не  встоять  зам- 

кові і  підзамчане.  К.  ПС  102.   . 
Шдзамчанка,  ки,  ж.  Жительница 

местности  передъ  замкомъ.  Шдзамчанки- 
молодииі.  К.  ПС.  79. 

Шдаамгчанський,  а,  е.  Находящейся 
вь  местности  передъ  замкомъ.  Підзам- 
чанські  хати.  К.  ЦН.   174. 

Підземелля,  ля,  с.  Подземелье.  Вий- 
шли з  тою  підземелля.  Св.  Л.  35. 

Підземельний,  а,  е=Шд8Ємнжй.  Під- 
земельне царство.  Мнж.  44.  У  підземельній 

шахті.  О.   1861.  XI.  100. 
Підземний,  а,  е.  Подземный.  Освічуєш 

підземні  глибокости.  К.  ІОВ.  59.  Загоготів 
якийсь  підземний  глас.  Греб.  373. 

Підзивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  підіввага, 

зву\  веш,  гл.  Подзывать,  подозвать.  Геть- 
ман Серп' яга  козаків  до  себе  підзиває.  Макс. 
Підвнрати,  раю,  вш,  сов.  в.  підвй- 

рити,  рю,  риш,  гл.  1)  Подсматривать,  под-- 
смотрЕть.  Деякі  пгдзирали  за  шалопутами, 
то  кажуть,  гцо  вони  скачуть.  Новомоск.  у. 
От  він  заховавсь  десь  і  підзирав:  хто  буде 
хазяйнувать.  Грин.  І.  197.  2)  Только  сов. 
в.  '?  =  Підзорити  2. 

Підзор,  ру,  м.  ПодозрЕніе.  Закр. 
Шдворйтн,  рю,  риш,  іл.  1)  Замітить. 

Я  її  не  підзори  га,  не  можу  сказати,  щоб 
вона  любила  хлопців.  Верхнеднъпр.  у. 
2)   Сглазить  V    Ой    немає,    дідусеньку,    та 
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вже  і  не  буде:  як  витала  за  ворота  (кур- 
чата), підзорили  люде.  Нп. 

Підзорний,  а,  е.  Подозрительный.  Закр. 
Підібгати,  гаю,  еш,  гл.  Поджать.  Ле- 
тів крячок  на  той  бочок,  ніжки  підобгав- 

иш.  Мет.  58. 

Підібгатися,  гаюся,  єшся,  гл.  Под- 
жагься;  подвергнуться.  Довгий  хвіст  од 
сукні  нідобіався.  Левиц.   Пов.  208. 

Підібрати,  зя.  См.  Підбіратн,  ся. 
Підігнати,  ся.  См.  Підганяти,  ся. 
Підігнути,  ся.  См.  Підгинати,  ся. 
Підігрівати,  вею,  еш,  сов.  в.  підігрі- 
ти, грію,  еш,  гл.  Подогрт.вать,  подогрЄть. 

(Страву)  мусили  підогрівать.'  Котл.  Ен. 
Підізкдати,  жду\  деш,  м.   Подождать. 

Підіймати,  маю,  еш,  сов.  в.  підійня- 
ти, дійму\  меш,  гл.  1— 3=Піднімати, 

підняти  1  — 3.  Угору  руки  підіймали,  кай- 
данами забрязчали.  АД.  І.  Підійняла  ки- 

піаечку  ти  й  заголосила.  Чуб.  V.  375. 
4)=Підніиати,  підняти  4.  Таких  людей  пі- 

діймати наукою  до  моральної  і  соціяльної 
рівности  з  собою.  К.  ХП.  9.  5)=Підніиати, 
підняти  5.  6)— Піднімати,  підняти  6.  К.  МБ. 
X.  5.  7)  На  глузи,  на  сміх  підіймати.  На- 

сміхаться, осміивать,  подымать  на  смЄхь. 
Отак  мене  на  глузи  підіймають.  Г.  Барв. 
367.  Стали  вдовиченків  на  сміх  підіймати. 

Мет.  346.  8)  —  піднебення.  Объ  опухоли 
миндалевпдныхъ  железъ  говорять  въ  селі, 
что  это  піднебення  опало,  почему  его  долж- 

но підійняти,  надавливая  снизу  пальцемъ  и 
пр    Мнж.  158. 

Підійматися,  маюся,  ешея,  сов.  в. 

підійнятися,  діймуся,  мешея,  и. =Шд- 
німатися,  піднятися.  Дим  до  неба  підій- 

мавсь. Шевч.  Скільки  ви  запорали  поля  то- 
рік?— Вісім  десятин  толоки  та  вісім  на 

зяб  на  овес. — А  я  підіймаюсь  по  дев'яти 
запорати.  Г.  Барв.  306 

Підійняти,  ся.  См.  Підіймати,  ся. 
Підійти.  См.  Підходити. 
Піділляти,  ЛЛЮ,  ЛЛЄШ,  І.1.=ПІДЛИТИ. 

Піділляла  руточку  дрібними  слізоньками. 
Грвн.  III.   524. 

Підіперти,  пру\  реш,    іл.=Підперти. 
Підіплечка,  ки,  ж.  Подоплека. 

Підіплечувати,  чую,  еш,  гл.  Подши- 
вать підіплечку. 

Підіпхнути    См.  Підпихати. 
Підірвати,  ся.  См.  Підривати,  ся. 
Підісковнй,  а,  є.  Относящійсл  къ  пі- 

діску.  Підіснове  долотб.  Долото,  которымъ 
дЄлак>ть  желобъ  въ  оси,  чтобы  вставить 

підісок.    Черк,  у.  — залізо.    ЖєлЄзо   рЬзкое 

толстое,  употребляемое  для  підісків.  Вас. 198. 

I.  Підіслати.  См.  Підсилати. 
II.  Підіслати,  ся.  См.  Підстилати,  ся. 
Підісок,    ска,    м.    Пластинка    желЄза 

подъ  нижней  частью  деревянной  оси.  Чуб. 
VII.  402.  Рудч.  Чп.  249. 

Підіткнути,  ся.  См.  Підтикати,    ся. 
Підітнути,    ну\    неш,    и.=Шдтяти. 

Підітнутися,  нуся,  нешся,  м.=Шд- 
тятися'.  Ніжки  їй  підітнулись— упала. 
МВ.  І.  76. 

Підіцькн^ти,  кну\  неш,  гл.  Подбить? 
подстрелить?  Ген  перед  шведами  своїми 
Карл  із  носилок  виглядав...  Не  залюбив  не- 

біжчик кулі,  його  гцо  вранці  підоцькнули. 

Греб.  353. 
Під'їдати,  даю,еш,  сов.  в.  під  їсти, 

їм,  їси,  гл.  І)  Подъедать,  подъесть.  Вода 

сосну  підмиває,  горносталь  корінь  під'їдає. 
Чуб.  V.  318.  2)  Подкрвпляться,  подкре- 

питься пищей,  закусить.  Як  не  під'їси, 
то  й  святих  продаси.  Ном.  №  12110.  Ку- 

пи мені  гцо  під'їсти.  Чуб.  V.  577.  3)  Под- 
давать, поддЄть.  Заможююю  чоловіка  то 

иноді  й  под'їсть  карбованців  на  кілька  і 
сам  же  зараз  викаже.  О.   1862.  І.  30 

Під 'І  день,  дня,  .к.  НасБкомое,  подъ- 
едающее коренья  у  растеній:  медвідка. 

Лохв.  у. 

Під'їздити,  джу\  дйш,  сов.  в.  під'ї- 
хати, їду,  деш,  гл.  Подъезжать,  подъ- 
ехать. Під'їхав  до  вогню,  дивиться,  -ле- 

жить змій.  Рудч.  Ск.  І.  109.  2)  Подде- 

вать, поддЄть.  Під'їхали  нас  братчики 
так,  гцо  тілько  ушима  стрепенули.  К. 

ЧР.  360.  Хто  кою  обдурив,  під'їхав,  під- 
сів. Мир.  Пов.  II.  55. 
Під  ізжати,  жаю,  еш,  гл.= Під  Ї8дитн. 

Чуб.  V.  с399. 
Під'їсти.  См.  Під'їдати. 
Під'їхати.  См.  Під'їздити. 
Підладжувати,  джую,  еш,  сов.  в.  під- 

кадити, джу\  диш,  гл.  Подкаживать,  под- 
кадпть,  подкурить. 

Підказати.  См.  Підказувати. 
Підказування,  ня,  с  Подсказнваніе. 
Підказувати,  вую,  еш,  сов.  в.  під- 

казати, жу,  жеш,  гл.  Подсказывать,  под- 
сказать. 

Підкаменець,  нця,  .».  Пт.  Захісоїа. 
Вх.  Пч.  II.  14. 

Підкан  -.елярнст,  та,  м.  Подканцеля- 
ристъ,  приказной  служитель.  Підканцеля- 

рист із  суда.  Котл.  НІЛ.  350. 
Шдкапок,  лка,  м.  Монашеская  нами- 
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лавка.  КС  1883.  III.  676.  Чернець...  стояв 
у  пгдкапку.  О.  1861  X.  23.  2)=0ч«нж. 
Подают\молодій  підкапок;  вона  йою  тричи 
кидає  до  порош,  а  тоді  таки  надівають 
на  голову.  Грнн.  III.  548. 

Шдкапоствти,  щу,  стиш,  гл.  Подга- 
дить, повредить  тайЕомъ. 

Підкасатися,  саюся,  ешся,  и.  ■  1 )  За- 
сучить рукава.  2)  Подобрать  платье,  полы 

платья.  Гол.  Од.  28. 

Шдкат,  ту,  м.  Вьірізка  ниже  широ- 
кой части  прядильнаго  гребвя.  Сумск.  у. 
Підкидання,  ня,  с.  Подбрасьіваніе, 

подкидьіваиіе. 

Підкидати,  дію,  вш,  сов.  в.  підки- 
нути, ну,  нош,  м.  1)  Подбрасывать,  под- 

бросить, вверхъ.  Хто  вище  підкине  оцю 
булаву,  то  тою  буде  озеро.  Рудч.  Ск.  І. 
61.  2)  Подбрасывать,  подбросить;  подло- 

жить, подкинуть;  прибавить.  Підкинув  йою 
під  припічок.  Грин.  І.  152.  Дитину  під- 

кинути кому.  Пішов  підкинуть  волам  сіна. 
Шевч.  Був  у  їх  стожок  сіна,  то  чоловік 
підкине,  то  воно  й  ззість.  Рудч.  Ск.  І.  39. 
Л  підкинь  у  грубу  ще  дров.  3)  Приделы- 

вать, приделать  что  либо.  Підкинути  нову 
вісь.  Підкинути  підметки. 

Підкидатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
підкинутися,  н^ся,  нешся,  ід.  1)  Под- 

брасываться, подброситься,  подкидываться, 
подквнуться  вверхъ.  Іак  йою  трусить, 
так  трусить  пропасниия, — аж  угору  чо- 

ловік підкидається,  не  влежить.  Харьк.  О 
рыбе,  выбрасывающейся  ва  поверхность 
воды:  Сьогодні  багато  риби  підкидається, — 
он  ба,  яка  здорова  зараз  підкинулась-  Харьк. 
2)  Тольк-  весов,  в.  Заниматься  подбрасы- 
ваюемъ  Вишеньками  забавлятися,  яблуч- 

ками підкидатися.  Чуб.  Ш.  292.  3)  Под- 
брасываться, подкидываться,  подкинуться. 

Тричи  на  (ісмь  у  нас  волам  сіно  підкидаєть- 
ся. 4)  О  болезни,  преимущ-  о  сыпяхъ, 

язвахъ:  прикидываться,  прикинуться,  при- 
стать. Підкинулось  дике  мнясо-  Підкину- 

лась бешиха.  Зміев.  у. 
Підкндач.  чи,  м.  Подбрасыватель. 
Підкидний,  а,  е.  Подкидной,  незакон- 

ний '•  —  дурень.  См.  Дурень. 
Підкидчата,  чат,  с  ,  мн.  Маленькіе  са- 

ночки, которыя  при  перевозке  дерева  под- 
ставляются подъ  тоть  его  конецъ,  кото- 

рый висить  съ  болыпихъ  саней.  Волч.  у. 
Підкидьок ,  дька ,  м.  Подкидышъ. 

Желех. 

Підкинути,  ся.  Си.  Підкидати,  ся. 
-Підківки,  ки,   ж.    Подкова  на  обуви. 

У  жидівки  чорні  брівки,  високі  підківки. 
Макс.  Ум.  Піднівонька.  підківочка,  3  ким 

стояла,  говорила, — підківоньки  знати.  Чуб. Ш.  112.  ё 

Підкісник,  ка,  м.  Лента,  вплетенная 

въ  косу.  О.  1861.  XI.  28.  Ум.  Підкіснм- 
чок.  Мет.  199. 

Підклад,  ду,  м.  1)  Подстилка.  Одокгя 
положила  сестру  на  підклад.  Федьк.  2)  Пот- 
никъ,  подкладываемый  подъ  сЄдло.  Шух. 
I.  78.  Вх.  Зн.  61.  3)  Родъ  рыболовнаго 

сака,  растянутаго  ва  4  угла.  Части:  «- 
ківно— сЄть,  дуги  двЄ  палки  накресть, 
растягиваю  га  і  я  сЄть,  держак— древко.  Шух. 
I.  228. 

Підкладання,  ни,  с  Подклады ваніе. 

Підкладати,  даю,  вш,  сов.  в.  під- 
класти, кладу\  деш,  и.  1)  Подкладывать, 

подложить.  Л  підклала  білу  ручку  під  го- 
ловочку свою.  Чуб.  V.  433.  2)  Подклады- 

вать, подложить  еще.  Буде  сіна  підклада- 
ти, буде  вівса  підсипати,  водицею  напу- 

вати. Чуб.  У.  942.  3)— руни  нову,  під  кого. 
Помогать,  помочь  кому  съ  усердіемь.  Не 
туди  він  дивиться,  щоб  нам  руки  підкла- 

дати, а  щоб  нас  у  лабетах  своїх  держа- 
ти. Г.  Барв.  500. 

Під  клад  ач,  чи,  м.  Бревнышко,  под- 
кладываемое  подъ  лодку  при  ея  витяги- 
ванін.  (Стрижевск ). 

Підкладка,  ки,  ж.  1)  Предиеть,  слу- 
жащій  для  ппдвладьтванія  подъ  что  нибудь. 
Од  хвіртки  до  ґанку  й  до  комори  лежали 
по  землі  стежкою,  збиті  докупи,  дві  дош- 

ки на  підкладках  з  колодочок.  Левиц.  Пов. 
20.  2)  Подкладка  (одежды).  3)  Подошва 
башмака.  Вх.  Зн.  49. 

Підкласти.  См.  Підкладати. 
Підкликати,  кию,  аш,  сов.  в.  під- 

кликати, чу,  чеш,  гл.  Подзывать,  подо- 
звать. Мужик  йою  підкликав,  за  чубика 

посмикав.  Нп. 
Під  клонити,  ея.  См.  Шдклонятн,  ся. 

ПІДКЛОНЯТИ,    НЯЮ,  вШ,  СОВ.    В.  ПІДКЛ0- 

нити,  ню,  ниш,  и.— Підхиляти,  підхи- 
лити. 

Підклонятися,  няюся,  ешся,  сои.   в. 
ПІДКЛОНЙТИСЯ.  НЮСЯ,  НИШСЯ,  1.1. —Підхи- 

лятися, підхилитися.  Підклонилися  ла- 
тинент  ляхві.  К.  Дз.  114. 

Підкбва,  ви,  ж.  1)  Подкова.  Пакт 
підкований:  хазяїн  на  зіму  підкував  та  й 
забув  вирвати  підкови.  Рудч.  Ск.  II.  17. 
Туди  тебе  зашлюгпь,  де  волам  роги  прав- 

лять, а  кіз  кують  підковами.  Ном.  2)  Же- 
лезная подбивка    на  верхней    части    ярма 
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(чашовині).  Рудч.  Чп.  250.  Ум.  Підківка, 
підківонька,  підківочка. 

Підковзнутися,  нуся,  нешся.  І.і. 
Поскользнуться. 

Шдкбвуватн,  вую,  еш,  сов.  в.  підку- 
вати, кую,  еш,  іл.  Подковывать,  подко- 

вать. Підкую,  Юрку,  вороною  коника.  Мет. 
181. 

Шдвоаббель,  бля,  м.  Зоол.  СоЬііїк  Іае- 
піа.  Вх.  Уг.  259. 

Підкбл,  лу,  м.  ДЄйствіє  отъ  гл.  під- 
колбти.  Харьк. 

Підколшниці,  ниць,  ж.  мн.  Родъ 
шерстяныхъ  чулковъ.  Вх.  Зн.  49.    Желех. 

Підколбдннк,  ва,  м.  =  Підколодь. 

Шух.гІ.  237. 
Підколодь,  ді,  ж.  Часть  поколодви. 

ПІ  ух.  І.  237. 
Підволос,  са,  .«.=Підпалов.  Вх.  Уг. 

259. 

Підколоти.  См.  Підколювати. 

Підколотити.  Си.   Підколочувати. 

Підколочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  під- 
колотити, чу.  тиш,  іл.  Подмешивать, 

подмешать  въ  жидкость. 
Підвблювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 

колоти, лю,  леш,  г.і. — нбгу.  Укалывать, 
уколоть,  вогнать  занозу.  Оце  біїла  та 
тік  терниною  ноіу  підко.юла-  Очерет  но- 

ги, підколює.  ЗОЮР.  11.  26. 

Підкоморій,  рія,  м.  Подкоморій,  при- 
дворный сановникъ    (въ  старой    Полынь). 

Підконбрство,  ва.  с.  Должность  подко- 
морія.  Дала  йому  унія  підкоморство.  К- 
ПС.  83. 

Підкопати,  ся.  См.  Підкопувати,  ся. 
Підкопнтан.  на,  м.  Штабсъ-капитанъ. 

Левин.  Пов.  289. 
Підкопування,    ня,  с    Подкапьіваніе. 

Підкопувати,  пую.  еш,  сов.  в.  підко- 
пати, паю,  еш,  іл.  1)  Подкапывать,  под- 

копать. Ось  підкопує,  мовляли,  під  ним 
землю  зрада.  К  Псал.  23.  2) — когб.  Под- 

капываться, подкопаться  подъ  кого,  вре- 
дить, повредить  кому.  Свої  своїх  підкопу- 
вали і  чужомі/  під  нош  підвертали.  О. 

1862.  III    25. 

Підкопуватися,  пуюся.  ешся,  сов.  в. 
підкопатися,  паюся,  ешся,  и.  Подкапы- 

ваться, подкопаться.  На  улицю  не  піду  і 
дома  не  всижу;  хиба  піду  підкопаюсь  до 
дівчини  в  хижу.  Мет.   116. 

Підкормнти,  ся.  См.  Підкормлюва- 
ти,  ся. 

Шдкбрмлюватн,    люю.     еш,    сов.     в. 

підкормнти,  млю,  кіш.  ?.і.  Подкармли- 
вать, подкормить. 

Підворжлюватноя,  лююся.  ешся,  сов. 
в.  підкорийтися,  мліося,  мишся,  м.  Под- 

кармливаться, подкормиться,  подкрепить 
силы  ъдой.  Підкормилась  трохи  тим,  що 
позоставалось  од  хлопиів  да  дівчат.  Рудч. 
Ск.  II.  158. 

Підкоротити.  См.  Підкорочувати. 

Підкорбчуватн,  чую,  еш,  сов.  в.  під- 
коротити, чу\  тиш,  и.  Укорачивать,  уко- 

ротить. Вражі  кравці  не  входили  і  каптан 
підкоротили.  Мет.  114. 

Підкосити.  См.  Підкошувати. 
Підкотити,  ся.  См.  Підкочувати,  ся, 

Підкочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  підко- 
тити. чу\  тиш,  гл.  Подкатывать,  подко- 

тить.  Я  колесо  підкочу.  Чуб.  III.  70.  Під- 
котили віз  під  повітку.  Чуб.  V.  963. 

Шдвбчуватнся,  чуюся,  ешся,  сов  в. 

підкотитися,  чу"ся,  тишся,  іл.  Подкаты- ваться, подкатиться.  Котиться  хміль 
із  між  юрода  та  підкотився  під  ворота. 
Мет.  194.  Під  Со.юдьки  підкочувавсь  жи- 

дівський віз  і  на  йому  сидів  Анпюній  Любо- 
рацький.  Св.  Л.  308. 

Підкошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  під- 
косити, шу\  сиш,  и.  Подкашивать,  под- 

косить. Підкосило,  як  косою.  Ном.  Я»  1837. 
Треба  коюсь  попросити  васимчки  підкоси- 

ти. Грин.  III.  231.  Семен  каже — підкосив 
деркача — зар-ьзалі.  косою  при  косьбЄ.  Греб. 402. 

Шдкрадатн,  даю,  еш,  гл.  Обкрадывать 
понемногу.  О.  1861.  IX.  76.  Обідрана  зо- 

всім! то  на  ліки  пішло,  то  бронхи  добрі 
люде  за  якусь  колись  то  позичку,  а  то  й 
підкрадали.  Кв. 

Підкрадатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
підкрастися,  дуся,  дешся,  іл.  Підкрали- 

ся, щоб  ізлякать.  Шевч.  32.  Він  поти- 
хеньку туди — аж  там  лисичка;  він  під- 
крався, та  хіп  її  за  хвіст.  Рудч.  Ск.  II.  10. 

Підкрадьком,  на/л— Крадькома. 
Шдкр&стн,  ся.  См.  Підкрадати,  ся. 
Підкрівний,  а,  е.  Находящейся  подъ 

самой  кровлей.  Шух.  I.  91. 
Підкріпити,  ся.  См.  Підвріплятн,  ся. 

ПідвріплЯти,  лйю,  еш,  сон.  в.  під- 
кріпити, плю,  пнш,  и.  Подкреплять,  под- 
крепить. Коли  б  тебе  Господь  підкрепив. 

Г.  Барв.  280. 
Підкріплятися,  лйюся,  ешся,  сов,  в. 

підкріпитися,  плюся.  пишся,  її.  Под- 
крепляться, подкрепиться,  закусить   Сідай. 
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діду,  старче  божий,  підкрепись  вартим. 
К.  Досв.  37. 

Підкроїти.  См.  Підкроювати. 
Шдкропйвниця,  ці,  ж.  Раст.  Гга^агіа 

соШпа.  Вх.  Пч.  П.  31. 

Підкраювати,  крбюю,  вш,  сов.  в.  під- 
кроїти, крою,  кроїш,  и.  Подрезывать, 

подрезать  (одежду).  Молодиці  підпойги  і 
жупана  підкроїли.  Чуб.  V.   1119. 

Підкрутити.  См.  Підкручувати. 
Підкручувати,  чую.  вш,  сов.  в. 

підкрутити,  чу,  тиш,  ід.  Подкручивать, 
подкрутить  Наше  діло  мірошницьке:  під- 

крутив та  й  сів.  Ном.  .V  3114. 
Підкувати.  Си.  Підковувати. 
Підкужннк,  ка,  м.  Въ  снаряді  для 

ловли  рыбы,  наз.  перемет  (см.):  тбть  ко- 
нецъ  бивчевки,  кь  которому  привлзываютъ 
поплавокъ.  Вас.   188. 

Підкуп,  пу,  .и.  Подкуігь.  К-  Бай.   68. 
Підкупити.  См.  Підкупляти. 
Підкупляти,  лаю,  вш,  сой.  в.  підку- 

пити, плю,  пиш,  і.і.  Подкупать,  подку- 
пить. Підкупляти  та  піддурювати...  на 

виборах.  К-  Кр.  Н9. 
Підкурити,  си.  См.  Підкурювати,  ся. 
Підкурювати,  рюю,  вш,  гов.  в.  під- 

курити. *  рю,  рнш,  м.  Подкуривать,  под- курить, пустить  дымъ  подъ  что  нибудь. 
Ой  циганочка  да  воріженька  її  волю  вволи- 
.иі:  ой  одріза.га  да  русої  коси,  козака  під- 

курила. ЗОЮР.  II.  255.  (Гориг.вітом)  добре 
од  курячої  сліпоти  підкурювать.  Чуб.  І.  82. 

Підкурюватися,  рююся.  зшся.  сов.  в. 
підкуритися,  рюся,  рншся,  і.і.  Подкури- 

ваться, подкуриться.  Підкурюються  од  би- 

ииии.  Ном.  '.V  8400. 
Підкуси,  сн,  ж.  Искуленіе.  Гй.  II- 

181. 

Підкусити-  См.  Підкушувати. 
Підкучерок,  рка.  м.  Помощникь  куче- 
ра. Кучер  Хома  з  підкучсрком  упорали  ко- 

ней. Черни  г.  у. 
Підк/шувати,  шую,  вш,  сой.  в.  під- 

кусити, шу,  скш,  і.!.  Искушать,  искусить. 
Се  буи  панич  хороший,  повний,  чорнявий, 
красній,  сладкомовний ,  що  й  мачуху  був 
підкупив.  Котл.  Ен.  IV.  69.  Підкушують 
людей  на  гріх.  Грин.  II.  154.  Біда  польку 
підкусим,  пішла  полька  за  русина.  Грин. 
III.  814. 

Підлабузнитися.  См.  Підлабузнюва- 
тися. 

Підлабузнюватися,  нююся.  вшся, 
сов.  к.  підлабузнитися,  нюся,  нишся, 
і-і.  Подольщаться,  подольститься,  приволок- 

нуться. Підлабувзнивсь   до  горлиці    горобець 
наче  справді  запорожський  молодець.    Гліб. 

Підлагоджувати,  джую.  вш,  сов.  в. 
підлагодити,  джу,  днш,  гл.  Починять, 
починить.  Підлагодив  чоботи.  Треба  підла- 

годити воза.  2)  Подготовлять,  подготовить. 
Підлагоджуватися,  джуюся,  вшся, 

сов.  в.  підлагодитися,  джуся,  дишся, 
гл.  1)  Ііочиняться,  починиться.  2)  Подго- 

товляться, подготовиться. 

Підладжувати,  джую,  вш,  сов.  в.  під- 
ладити, джу,  диш,  гл.  Подправлять,  под- 
править. Я  ворота  підлажу,  горщок  мас.іа 

ізмажу-  Ни. 
Піддаднуватн,  дную.  вш,  і.».  Подла- 

живаться; ладить    Миж.   189. 
Підлазистий,  а,  е.  Льстивый,  вкрад- 

чивый. 

Підлазити,  жу,  зиш,  сов.  в.  підліз- 
ти, ву,  8еш,  м.  1)  Подлезать,  псдлізть 

подъ  что  нибудь.  Підліз  під  лаву.  2)  Под- 
лЬзать,  подлізть  ближе,  подползать,  под- 

ползти ближе.  Він  спить,  а  гадюка  до  йою 
підлазить — от-от  укусить.  3)  Взлезать, 
взлізть.  Підліз  він  вище  (на  дереві).  Чуб- 
II.  84.  4)  Подходить,  подойти  лестью. 
Вона  підліз.гп  до  Оксани  та  й  стала  їй 
росказувати,  як  то  копгітан  її  любить.  Кв. 

Підласий,  а,  е.  Білобрюхий.  Рудч. 
Чп.  255.  Мнж.  189.  Пгдласцй  —  сам  чор- 

ний, а  живіт  або  груди  бий.  Черниг.  у. 
Підласий...  віл.  Мир.  ХРВ.  84.  А  чапель 
ка  під.іаса  до  вісілля  ласа. 

Підласистий,  а.  е.=Підласнй.  Під.га- 
систий  віл. 

Під  ласитися  шуся,  сишся,  !.1.  =  ПІД- 
ластитися. 

Підластитися.  См.  Підлащуватися. 
Підлатати.  См.  Шдлатуватн. 
Підлатка,  ки,  ж.  Накладка  на  по- 

лозьяхъ  въ  саняхъ.  Желех. 

Підлатувати,  тую.  вш,  сов.  в.  підла- 
тати, таю,  вш,  м.  Чинить,  починить. 

Підлащуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 
підластитися,  щуся,  стишся,  гл.  Подде- 

лываться, подд'Ълаться  подъ  расположеніе 
чье,  заискивать. 

Підлева,  ви,  ж.  Соусь.  Маркев.  153. 
Потім  з  підлевою  индик.  Котл.  Ен.  І.   18. 

Підлега,  ги,  ж.  Часть  воза:  одна  изь 
трехъ  жердей,  лежащихъ  на  дні  кузова 
подъ  доской.  Рудч.  Чп.    250. 

Підлеглий,  а,  є.  1)  Подчиненный. 
2)  ПрЬлый.  Під.\егле  борошно. 

Підлеглість,  лости,  ж.  1)  Подчинен- 
ность, зависимость.  2)  Пр'Ьль. 
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Шдлёплнвий,  а,  е.  Льстивый,  нод- 
лиза,  подлипайло.  Рк.  Левиц. 

Шдлёпннй,  а,  е.  1)=Шдленливий. 
Рк.  Леввц.  2)  Підлепне  шило.  Шило  для 
обшивки  подошвъ  и  стелекъ.  Вас.  161. 

Піддепчастий,  а,  е.  Узкій,  тісно 
обхватьівающій.  Підлепчасті  штани.  Пи- 
рят.  у.    д 

Підлесливий,  а,  е.  Льстивый.  Левиц. 
Пов.  309. 

Підлесливість,  вости,  ж.  Льстивость, 
вкрадчивость.  Левиц  Пов.  308.  Чого  вона 
не  досягне  ласкою,  підлес.ішостю  і  кохан- 

ням. Левиц.  І.   313. 
Підлесливо,  нар.  Льстиво. 
Підлеститися.  См.  Підлещуватися. 
Підлетіти.  См.  Підлітати. 
Підлещуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 

підлеститися,  щуся,  стишся,  гл.  Подоль- 
щаться, подольститься.  Іванеиь  під.іестивсь 

до  січовиків.  К.  ЧР.  191.  Під  юлоту  злюки 
підлестяться.  К.  Бай.  74. 

Підливання,  ня,  с  Нодливаніе. 
Підливати,  ваш,  єга,  сов.  в.  відлити, 

дідлю,  ллєш,  ід.  1)  Подливать,  ПО*ЛЧТЬ, 
лить  понемвогу.  Вона  аль  тре  у  мако- 
тирі  та  підливає  борщу.  Кв.  Ой  там  ко- 

зак коня  напуває,  а  дівчина  воду  підливав- 
Чуб.  2)— що.  Лить,  налить  подъ  что.  Ми- 

ленький встає,  мене  вкриває  та  двері  під- 
ливає. Гол.  І.  192.  Поливать,  полить  рас- 

теніе.  Де  ся  діла  тая  дочка,  иі/о  садила 
підливала  яворочка?  Чуб.  V.  210.  Чи  не 
вийде  моя  мила  рути  підливати?  Рудан.  І. 
15. — ного.  Поливать,  полить  кому  дорогу 
чародійскимь  зельемъ.  Стежку  йому  під- 

ливала зіллячком,  чарами.  Млак.  99.  Чи  я 
вплила,  чи  я  вбрела,  чи  мене  підлито?  Нп. 

Підлиза,  ви,  об.  Льстецъ,  подлипало. 
К.  Бай.  28. 

Підлизатися.  См.  Підлизуватися. 
Підлизник,  ва,  ж— Підлиза  (о  муж- 

чині;). 
Підлизуватися,  зуюся,  вшся,  сов.  и. 

підлизатися,  жуся.  жешся,  гл.  Подла 
живаться,  подольщаться,  подольститься. 

Левиц.  І.  502.  Вона  така  підлизуха:  під- 
лижеться, підмоститься.  Зміев.  у. 

Підлизуха,  хи,  ж.  Подлаживающаяся, 
заискивающая  расположенія.  Зміев.  у.  Пан- 

ська підлизуха.   Ном.  Дё   13570. 

Підлий,  а,  є-  1)  Подлый,  визкій.  Під- 
ла чернь  корчемна.  К.  ЦН.  245.  2)  Дур- 

ной. Доброму  животові,  то  й  кий  не  ва- 
дить, а  підлому,  то  й  пироги  вадять.  Ном. 

№  7159. 

Підлйнути,  ну,  неш,  м.  Надлетіть. 
Підлйнь,  ні,  ж.  У  кожевнвксвь:  верх- 
ній слой  очищаемой  кожи  съ  корнями  во- 

лось. Вас.  157. 
Підлипати,  паю,  аш,  гл.   Прилипать. 
Шдлйочастий,  а,  е.  1)  Пристающій, 

липкій.  2)  Тісньїй,  узкій,  въ  обтяжку. 
Штани  підлипчасті.  Мнж.  189.  Підлип- 
часта  халява.  Полт.  г. 

Шдлисйкузатися,  куюся  вшся,  и. 
Подольщаться.  Чого  се  ти  підлисикуєшся? 
Шкода!  не  дам!  Полт.  у.   Слов.  Д.  Эварн. 

Підлйстник,  ва,  м.  Раст.  Авагит  еи- 
гораеит  Ь.  ЗЮЗО-  I-  ИЗ. 

Підлити.  См.  Підливати. 

Шдлнцятися,  цяюся,  вшся,  м.=Під- 
лещуватися.  Рудч.  Ск.  II  75.  Він  і  під- 
лицяється:  я,  каже,  буду  в  вас  трем. 
ЗОЮР.  II.  50. 

Підліжкн,  мн.  Большіе  камни,  кото- 
рые при  постройкі  хаты  подкладываются 

подъ  основный  бревна  сгвнъ,  если  місто 
не  ровное.  Шух.  I.  88. 

Підлісок,  ску,  м.  Раст.:  а)  Лісная 
фіалка,  Уіоіа  тігаЬіШ  Ь.  ЗЮЗО.  І.  141. 
б)  Душистая  фіалка,  Уіоіа  осіогаїа  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  141.  в)  Апешопе  пераііса  (Нераї  ІгіІоЬа). 
Вх.  Пч.  І.  8. 

Підлітати,  таю,  еш,  сов.  в.  підле- 

тіти, леч;у\"  тйщ,  гл.  1)  Подлетать,  под- летіть.  Підлетіла  ластівонька  до  свого 

гнізда.  2)  Подниматься,  подняться  въ  воз- 
духъ.  Знявся  орел  і  високо-високо  вгору  під- 

летів. До  сонця  а  ні  підійти,  а  ні  під- 
летіти  не  можна.  Ком.  І.  18.  3)  Проле- 

тать, пролетіть  немного.  Стали  ловить 
ятлика;  от-от  піймають,  а  він  і  підле- 

тить трошки.  Грин.  І.  146.  Як  тобі,  да 

тетірко,  *по  пожару  да  не  кілко?  Де  по- 
жар погорить, — крильцями  підлечу;  де  тра- 
виця полягла,  -  ніжками  підбіжу.  Мет.  221. 

4)  Съ  отрицашемъ  с.  в.:  быть  не  въ  об- 
стояній летіть.  Уже  и  не  підлетить  со- 

кіл, знемігся,  сів. 
Підліток,  тка,  м.  Подростокь.  Св.  Л. 

103.  Ум.  Підліточои.  Упорались...  старий 

батм;о  на  діток  гукає, — орел  орлят  підлі- 
точків  докупи  збірає.  Морд..К.  45. 

Підліток,  шка,  м.  Однолітній  рос- 
токъ  посаженнаго  оріховаго  зерна.  Желех. 

Підліщкв,  ків,  .««=  Підліски.  См. 
Підлісок.  Вх.  Пч.  І.  8. 

Підлбб'я.  б'я,  с  Подлобье.  Л  Медузи 
злющі  очі  в  підлов'ї  склепились.  К.  МБ. 
III.  252.  З  підлбб'я.  Исподлобья.  Глянув- 

ши з  підлоб'я  на  козаків.  Стор.  МПр.  130. 
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Підлбга,  ги,  ж.  1)  Дощатий  полъ. 
Шух.  І.  174.  Грин.  II.  102.  Л  в  нашою 
свата  у  хаті  підлога.  Гол.  IV.  447.  Жаба 
седіла  під  підлогою.  Чуб.  II.  47.  2)  Въ 
ткацкомъ  станки  (кроснах):  два  передніе 
и  два  задніе  столба  (конини),  соединенные 
боковыми  планками.  Шух.  І.  254. 

Підлоґбння.  ня,  с  Подхиостникь  при 

сьдхв'Мнж.  189. 
Шдлбже.  жа,  с.  Низкая  длинная  де- 

ревянная скамья,  служащая  кроватью  гу- 
цулу древосвку  въ  его  зимней  лесной 

хаті.  Шух.  I.  174. 
Шдложйти,  жу\  жнш,  м.=Шдкласти. 

Що  ж  будеш  робить!  огню  не  підложиш. 
Ном  №  2438.  Сінця  вскубну  та  воликам 
підлажу.  Г.  Барв.  307. 

Підложниця,  ці,  ж.  Наложница.  Шевч. 
II.  179. 

Шдлубннк,  ка,  м.  Кусокъ  кожи  на 
задник*  сапога.  Волі.  у.  (Лобод.). 

Підльбдиий.  а,  е.  Находящейся  или 
производимый  подо  льдомъ.  Поп.  98. 

Підлюбляти,  ляю,  вш,  гл.  Долюбли- 
вать.  Нагиа  земля  підлюбляє  гній.  Черк.  у. 

Підлягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  підляг- 
ти, лижу,  жеш,  /.і.  Подчинятт.ся,  подчи- 

ниться. К.  Кр.  36.  Ми  підлягли  очарован- 
ню  хрггсгпиянської  любочи.  К.  ХП.    14. 

Підлящ,  ща,  м.  Молодая  рыба  АЬга- 
тіб  Ьгаша  (Сиу).  Браун.  25. 

Шдиагатн,  гаю,  еш,  сов.  в.  підмог- 
ті,  можу,  жеш,  и.  1)  Помогать,  помочь. 
2)— кого.  Поддерживать,  поддержать.  Якось 
розважить  мене,  під.иоже  мене  та  думка, 
що  вільно  мені.  МВ.  (О.    1802.  III.  77). 

Підмазати    См.  Підмазувати. 
Шдмавуванвя,  ня,  с.  Подмяк  ы  на  и  іе. 

Мир.  Нов.  II.  56. 

Підмазувати,  зую,  еш,  сов.  в.  підми- 
вати, жу,  жеш,  гл.  І)  Подмазывать,  под- 

мазать. Треба  підмазати,  жеб  не  рипів. 
Ном.  Лв  7397.  2)  Давать,  дать  взятку.  Дар- 

ма праця:  я  не  підмазував  — нічого  в  суді 
не  зроблять. 

Підмайстер,  стра,  я.  Подмастерье. 
Підмальовувати,  вую,  еш.  сов.  в. 

підмалювати,  люю,  еш.  ід.  Подкрашивать, 
подкрасить  Достач  палітру  л  красками  і 
пензель,  підмалював,  як  там  швець  надря- 
ішв.  Кв. 

Підманити,  См.  Підманювати. 
Під  мантачити.  См.  Підмантачувати. 
Шдмантачувати,  чую,  еш,  сов.  в. 

підиантачити,  чу,  чнш,  гл.  Слегка  то- 
чить, поточить  косу.  Херс.  у. 

Підманути.  ну\  неш,  и=Підманити. 
Ти  ж  мене  підманула,  ти  ж  мене  підвела. 
Мил.   102. 

Підманювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  під- 
манити, нн>,  ниш,  ы.  Соблазнять,  соблаз- 

нить, сманивать,  сманить;  одурачивать,  оду- 
рачить. Чуб.  V.  1082.  Своїм  личком  біле- 
сеньким все  підманює.  КС.  1883.  І.  217. 

Ні,  хогіім  та  іі  ходім! — Як  стала  про- 
сить, так  таки  підманила.  Рудч.  Ск  II.  52. 

Підмаренник,,  ка,  м.  Раст.  Саііит  ги- 
Ьіоісіев  Ь.  ЗЮЗО.  І.   123. 

Підмастерок,  рка,  м.  Подмастерье. 
Мнрг.  у.  Слов.  Д.   Эварн. 

Підмастити.  См.  Підмащувати. 

Підмащувати,  щую,  еш,  сов.  в  під- 
мастити, щу,  стиш,  и.  Подмазывать,  под- 

мазать. 

Шдмезйнний  палець.  Безымянный»  па- 
лець. Зміев.  у. 

Підмертн,  підімремб,  рете,  гл.  Переме- 
реть. Люду  підмерло  багато. 

Підмет,  ту,  м.  1)  Грядка.  Шух.  І. 
164,  112.  2)  Копопляникь.  Вас.  199.  Ум. 
Підметець. 

Підметець,  тця,  м  1)  Ум.  оть  під- 
мет. 2)  Цвьтникь.  Шух.  І.   112. 

Підмивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підмити, 
мию,  еш,  гл.  1)  Подмывать,  подмыть.  2)  О 
текущей  водь:  подмывать,  подмыть.  Під- 

мила корінь  бггетра  вода.  Чуб.  V.  587. 
Тече  річка  невеличка,  підмиває  кручі.  Лу- 
каш.    55. 

Підмиватися,  ваюся,  ешея,  сов.  п. 
підмитися,  мйюся,  ешея,  гл.  1)  Быть 
подмываемымъ,  подмытымъ.  2)  О  текущей 
водь:  подмываться,  подмыться  подъ  что. 
Животворний  струмочку,  втіхо  мою  до- 
мочку!  Кіжгг-лийся  з  Підгірря  на  ті  любі 
поділля...  до  потемків  витязьких  одномов- 
ців  боянських,  під  їх  села  підмийся,  круг 
садочків  обвийся.  К.  Дз.  105.  3)  Только 
сов.  в.  Пообінпать?  Парубок  підмився  при- 

крить грі  г  —  взяти  її  за  себе.  О.  1862. 
II.  57. 

Підмила,  ли,  ж.  Иль    Вх.  Уг.  259. 
Підмйтва.  ви,  ж.  Подмьіваніе;  вода, 

которой  подмывают-]..  Миють  також  сті- 
ни, доки  сяшє  підмгітва.   МУЕ.  III.  42. 
Підмити,  ся.  См.  Підмивати,  ся. 
Підмісити,  шу\  сиш,  ід.  Подмьсить. 

Глини  ма.ю  підміси. 
Підмітити,  таю,  еш,  и.  Подметать. 

Буду  хату  підмітати,  малі  діти  коли- 
хати. Чуб.  V.   833. 

Підмішати,  шаю,  еш,  гл.   Нодмьшать. 
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Шдибва,  ви,  ж.  Подговоръ,  наущеніе, 
подстрекательство.  Ти,  дівчино,  ти  подоб- 

на, не  здавайся  на  підмову,  будеш  добра. 
Чуб.  V.  355.  До  підмови,  на  підмбву  ді- 

тися. Поддаться,  уступить  подговору,  на- 
ущенію,  позволить  себя  подговорить.  Дяк 
неборак  на  підмову  дався.  Чуб.  V.  1080. 
Дайся,  дівча,  мені  на  підмову,  виведу  тя 
з  гаю  на  дорогу.  Гол.  І.  107.  Ум.  Підмб- 
•оньиа,  підибвочна. 

Підмбвнтн.  ся.   Сн.  Підновляти,  ся. 

Підмовляння,  ня,  с.  Подговоръ,  поду- 
щеніе.  Баїатились  підмовлянням  на  пере- 

люб люду.  К.  ХП.  46. 
Підмовляти,  ляю,  еш.  сов.  в.  підмо- 

вити, влю,  виш,  м.  Подговаривать,  под- 
говорить, подстрекать,  подстрекнуть,  на 

ущать.  Жить  до  себе  давно  уже  підмовляє. 
Котл.  НП.  380.  Козак  коня  напуває,  дівчи- 

ноньку підмовляє:  мандруй,  мандруй,  дівча, 
з  нами,  ліпше  буде,  як  у  .нами.  Чуб.  V. 
335. 

Підиовлйтися.  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

підмовитися,  влюся,  вншся.  гл.  Подді- 
ваться,  подделаться  словами.  Вона  підли- 

зую: і  підлижеться,  і  підмовиться  до  його. 
Зміен.  у. 

Шдмовонька.  підмовочка,  ки,  ж.  Ум. 
оть  підмова. 

Підмога,  ги,  ж.  Помощь,  пособіе.  Під- 
могу вам  готуємо.  К.  Досв.  117.  Нещасно- 

му— підмога  його  друзі.  К.  Іов.    14. 
Підмогоричити.  С  м.  Підмогоричувати. 
Підмогоричувати,  чую,  еш,  сов.  в. 

підмогоричити,  чу,  чиш,  гл.  Подпаивать, 
подпоить  могорьгчемъ. 

Підиогтй.  См.  Підмагати. 

Шдиогтися,  жуся,  жешся,  гл.  Попра- 
вить свои  обстоятельства.  Запрацюю  щось, 

підможуся,  та  візьму  таки  Наталю.  МВ. 
І.  151. 

Шдмбжка,  ви,  ж.=Шдмога.  Усе  ду- 
мала, що  він  своїм  коханням  .мені  на  жит- 

тя підможку  дасть.  Г.  Барв.  277. 

Підмокати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підмок- 
нути, ну,  неш,  гл.  Подмокать,  подмокнуть. 

Підмолодь,  ді,  ж.  Молодь,  ПИВНЫЯ 

дрожжи - 
Підморгнути.  См.  Підморгувати. 

Підморгувати,  гую,  еш,  сов.  в.  під- 
моргнути, ну\  неш,  ».«.  Подмигивать,  под- 

мигнуть. Прийшла,  Ірисі  підморгнула,  черк- 
нули разом  в  хижку  вдвох.  Котл.  Ен. 

Підмостити,  си.  См.  Підмощувати,  ся. 
Підмостив,  ки,  ж.  1)  Подмостки.  Се- 

ред   церкви    поставили    високі    підмостки. 

Леввц.  Пов.  48.  2)  Подставка,  всякій  пред- 
меті., подставленный,  подложенный  подъ 

другой  для  поддержанія  его,  напр.:  дощеч- 
ка, подложенная  подъ  боліє  короткую  нож- 
ку стола.  Підмостку  треба  під  ніжку  на- 

йти, а  то  стіл  хитається.  Константи- 
ногр.  у. 

Підибтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  під- 
мотати, таю,  еш,  м.  Подматывать,  подмо- 

тать. (Перстінь)  здоровий,  як  каблучка:  щоб 
надіти,  щжнммося  прядівом  підмотати- 

Мир    Пов.  І.  124. 
Підмочити.  См.  Підмочувати. 

Піднбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  під- 
мочити, чу\  чиш,  гл.  Подмачивать,  под- 

мочить. 

Підмощати.  щаю,  еш,  її.— Підмощу- вати 

Піднощатися,  щаюся,  ешся,  і  і.=Під- 
нощуватися.  'В  се  врем? я  Юпітер  підпив- 

ши, з  нудьги  до  жінки  підмощавсь.  Котл.  Ен. 

Підмбщувати,  щую,  еш,  сов.  в.  під- 
мостити, щу\  стиш,  і.і  1)  Подмащивать, 

подмостить.  /  підмощувала,  і  сама  доста- 
вала, так  яблунька  все  вгору.  Рудч.  Ск.  II. 

52.  2).  Подкладывать,  подложить. 

Підибщуватися,  щуюся.  ешся,  сов.  в. 
підмоститися,  щуся,  стишся,  п.  1)  Под- 
евдать,  подсесть,  подбираться,  подобраться. 

І  саме  в  міру  підмостився, — в  висок  Дареса 
затопи*,.  Котл-  Ен.  2) — під  нбго.  Подоль- 

щаться, подольститься  къ  кому,  умаслить 
кого,  задобрить  кого.  А  щоб  поставить 
на  своє,  то  баштирь  не  поскупився,  під 
кою  треба  підмостився,  засипав  тих  і  сим 
дає.  Мкр.  Г.  44.  Вона  така  підлизую: 
підлижеться,  підмоститься.  Зміев.  у. 

Підмуровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  під- 
мурувати, рую,  еш,  гл.  Двлать,  сділать 

основаніе  стены,  фундаментъ. 

Підмурок,  рку,  лі.  Основаніе  етіньї 

фундаментъ.  Св.  Л.  26. 
Підмурувати.  См.  Підмуровувати. 
Піднебення,  ня,  с  1)  Нёбо,  РаїаШт 

Лигит.  Грин.  II.  329.  Та  так  учепиться 
за  язик,  то  за  піднебення,  що  ніякою  си- 

лою її  й  не  відірвеш.  Кв.  2)  Сводъ  въ  печи; 
также  въ  гончарной.  См.  Сльоси.  Вас.  193, 180. 

Піднебесний,  а,  е.  Поднебесный.  По 
піднебесних  горах...  літав.  К.  ЦН.  219. 

Підвевідити.  Си.  Підневіжуватя. 

Підневіжувати,  жую,  еш,  сов.  н.  під- 
невіднтн,  джу,  днш,  гл.  Поддавать,  под- 

дать, подводить,  подвесть.  О.  1862.  I. 
Бибдіогр.  67.  Таке  мене    підневідило,    наче 



Щдневоляти  —  Підоп  ліка. 177 

чорт  шторхнув  мене:  піди  та  вкрадь. 
Херс.  г.  Хотіли  стареньких  підневідить. 
Сім.  206. 

Шдневолитн.  См.  Підневолюватн. 

Підневблюватн,  люю,  вш,  сов.  в.  під- 
неволвти,  лю,  лиш,  м  Покорять,  поко- 

рить, подчинять,  подчинись.  Та  відьма  під- 
неволена  мені.   К.  ПС.  48. 

Піднбстн,  ся.  См.  Підносити,  ся. 

Підніб  я.  б'я,  <  —  Шднебення  1.  Вх. 
Уг.  259.  , 

Підніжжя,  жя,  сі)  Подножье.  /  у 
підніжжя  іі  місяць  дано.  Чуб.  ПІ.  254. 
2)  Разножки  между  ножками  стола.   Шух. 
II.  99.  3)  См.  Звіяшкм.  МУЕ.  Ш.  14. 
4)  Подножка  в  ступі.  Шух.  І.  162. 

Підніжка,  ки,  ж.  1)  Подножка,  пе- 
даль въ  ткацкомъ  станки.  Вас  165.  МУЕ. 

III.  16.  2)  мн.  Въ  огорожі:  камни,  подло- 
женные подъ  нижнєє  бревно,  чтобы  оно 

не  гнило,  лежа  на  землі.  Шух.  I.  74. 

Підніжок,  жка,  м.  Подножье.  Святий 
Сіон  Ною  підніжок.  К.  Псал.  2)  Подножка 
у  экипажа.  3)  Холопству  ющій,  раболепный 
человікь.  Підніжок  твій  я  і  підданець, 
із  слуг  твоїх  послідній  ланець.  Котл.  Ен. 
VI.  53. 

Піднімати,  маю,  вш,  сов.  в.  підняти, 

німу\  меш.  гл.  1)  Поднимать,  поднять. 

Приїхала  мила,  в  головочках  сі.га,  да  й  під- 
няла китаечку  да  й  заголосила.  Мет.  На 

заробітки,  піднявши  литки.  Нон.  №11322. 

Щоб  тебе  юрою  підняло!  Поднимать,  под- 
нять съ  одра  болізнн,  вылечить.  Коли  б 

Він,  милосердний,  хоч  нашою  ві карою  підняв, 

що  лежить  недуж.  Св.  Л.  126.  2)  Воздви- 
гать, воздвигнуть.  Бої  зможе  з  сього  камін- 

ня підняти  дітеї<  Авраамові.  6в.  Мт.  III. 

9.  Дай  нам...  народній  дух  з  занепаду  під- 
няти. 3)  Поднимать,  поднять  (крикъ, 

шумъ).  Народ  зійшовсь  та  гук  такий  під- 

няв, мов  цілину  п'ять  плугів  орють.  Греб. 
382.  4)  Возвышать,  возвысить.  См.  Підій- 

мати. 5)  Побуждать,  побудить.  Ти  підняв 

мене  зруйнувати  йою  марно.  К.  Іов.  6) — 
духа.  Воодушевлять,  воодушевить.  См.  Пі- 

діймати. 7) — на  глузи,  на  сміх.  Подымать, 
поднять  на  сміхг.  См.   Підіймати. 

Підніматися,  маюся,  ешся,  сов  в. 

піднятися,  мінися,  яешся,  і*  1)  Подни- 
маться, подняться.  Сонце  піднялося  висо- 

ченько. Левиц.  По  всьому  селі  піднявся  га- 
лас. Левиц.  Ой  встаньмо,  підіймімося.  Лу- 

каш.  Як  підніметься  кашель  та  прездо- 
ровий. Кл.  2)  Подниматься,  подняться, 

встать    І   догори  піднявсь  у  мене  волос.    К. 

Іов.  3)#  Подростать,  подрости,  выроста. 
І  дочка  у  їх  росла,  уже  чимала  піднялась. 
Шевч.  4)  Подниматься,  подняться,  возвы- 

шаться, возвыситься,  і  ти,  Капернауме, 

що  аж  до  неба  піднявся,  аж  у  пекло  про- 
валишся. Єв.  Л.  X.  15.  Дух  народній  поти 

не  підніметься,  поки  люде  просвіщені  не 

ввійдуть  у  народню  сем'ю  рідними  брата- 
ми. К.  (О.  1862.  НІ.  24).  5)  Браться, 

взяться  за  какое  либо  діло.  Піднялась  охо- 
чим серцем  Івга  до  підпомоги.  Г.  Барв.  249. 

6)  Світ  йому  вгбру  піднявсь.  Легко  и  воль- 
но ему  сделалось.  Дякую  вам  з  душі,  з 

серця!  Аж  світ  мені  піднявся  вгору!  Одро- 
дили  ви  мене,  рідна  матінко!  МВ.  (О. 

1862.  III.  49).  Дома  такий  тихий,  не  *у- 

ляе,  мало  й  говорить,  а  вийде  в  степ, — 
другий  чоловік,  неначе  світ  йому  вгору  під- 

нявсь. МВ.  І.  65. 

Підняток,  тку,  м.  =  Підняття. 

Башт.  11. 
Підняття,  тя,  с  Поднятіе;  возвыше- 

віе.  Левиц.  І.  257. 
Підо,  пред.=ЇІщ.  Підо  мною  татари 

стояки.  Чуб.  V.  386. 
Підо...  Всі  глаголы,  начянающіеся 

приставкой  підо...  см.  Піді... 
Підобідання,  ня,  с  Время  предъ  обі- 

домъ.  Все  тута  по  иначому:  що  снідання 
в  підобідання,  а  обід  аж  ік  полудню.  Грин. 

НІ.  493. 
Шдозренннй,  а,  в.  Заподозрінньїй, 

подозрительный,  вызывающе  подозрініе. 
Лохв.  у.  Се  вже  я  чув  у  самому  городі 
Острозі  від  людей  статечних,  мовляв,  віри 
годних  і  не  підозренних.  К.  ЦН.  225. 

Підбвритн,  рю,  рнш,  гл.  Заподозрить; 
примітить.  Підозрили  вони,  що  він  граде, 
та  й  стали  доглядати.  Константиногр.  у. 

Підойма,  ми,  ж.  1)  Рьгчагь.  2)  Под- 
ставка, служащая  для  поддержанія  дышла, 

чтобы  оно  не  падало  на  землю.  КоІЬ.  І. 

67.  3)  Снарядъ  въ  мельни  ці,  воторымъ 
подымается  кобилиця,  а  съ  нею  н  веретено 
съ  верхнимъ  жерновомъ.  Черниг.  у.  Мив. 
481.  См.  Підньом,  4)  Раст.:  а)  Сегаліит 

ріепит.  Шух.  І.  21.  б)  Оешп  топіапит. 
Лв.  99.  в)  ТогтепШІа  егесіа.  Шух.  І.  22. 

г) — челядинська.  Запісиїа  еигораеа.  Шух. 

І.    22. 
Підок,  дка,  м.  Ум.  оть  під. 
Підопасане,  ня,  с  Нижняя  часть  де- 

ревянныхъ  стінь  гуцульской  церкви.  Шух. 

І.  116. 
Шдбпліка,  підоплічка,  кн.  ж.  —  Пі- 

діплечка.  Миж.   159. 
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Шдопліче,  чя,  с.=Шдопліва.  Шух. 
І.  153. 

Підорати,  рю,  рвш,  гл.  1)  Вспахать 
немного.  2)  Подрізать  плугомь. 

Підосйдшив,  ва,  м.  Раст.  А?агісщ 
ешеііси^.  Брацл.  у. 

Підосінь,  ян,  ж.  Начало  осени.  Харьк. 
Підотавнтнся,  влюся,  вншоя,  гл.  О 

траві:  отрасти,  подняться  послі  косьбы. 
Трава  підотавилася.  Лубен,  у. 

Підотам&нчнй,  чого,  м.  Помощник* 
атамана,  старшаго.  напр.  у  досвітчаного 
отамана.  Васильк.  у. 

Підохотити    См.  Підохочувати. 
Підохбчуватн,  чую,  еш,  сов.  в.  підо- 

хотити, чу,  тиш.  і.і.  Придавать,  придать 
охоты,  желанія.  Мене  се  підохотить.  Г. 
Барв.  230.  Мир.  Пов.  І.  146.  Я  ж  йою 
всяк  було  підохочую  дооре  й  вірно  служити. 
Г.  Барв.  245. 

Підбшва,  ви,  ж.  1)  Подошва.  Скіра 
на  чоботи,  язик  на  підошви.  Ном.  №  2905. 

2)  Дно  вь  судні  (Черк,  у.),  въ  плоско- 
донной лодкі.  Вас.  161.  Мнж.  181.  3)  Под- 
ставка; основаніе  мотовила.  Вас.  201. 

Підпавов,  вка,  м.  =  Перепел.  Вх. 
Зн.  446. 

Підпадати,  даю,  еш,  сов.  в.  підпасти, 
паду,  дёш,  гл.  1)  Падать  понемногу,  «ври- 
бавляться,  прибавиться.  Сніг  підпадає  по- 

троху. 2)  Падать,  пасть  подъ  что.  То  він 
біжить,  підбігає  і  пожар  під  нош  підпа- 

дає. КС  1882.  ХП.  499.  3)  Только  сов. 
в. — на.  Походить,  быть  похожимь.  Прізви- 

ще підпада  на  щось  з  їжі-  Лебед.  у.  4) — 
Шд.  Подчиняться,  подчиниться.  5)  —  під 
мислі  Нравиться,  понравиться.  Ой  ти 
мені,  вражий  сину,  під  мисхеньки  не  під- 

пав. Чуб.  V.  843. 
Підпал,  л  у,  .ч.Г)  Растопка;  матеріаль 

для  растопки.  Візьми  сухою  моху  на  під- 
пал. Без  підпалу  і  дрова  не  горять.  Ном. 

X  3298.  2)  Поджогь. 
Під  пал  айва,  ви,  ж.=Підпалав.  Вх. 

Лем.  449. 
Під  па  лак,  ва,*.  Перепелі.  Вх.  Лем.  449. 
Підпалавати,    ваш;    еш,     гл.  =  Під- 

підьомкати   Вх.  Лем.  449. 
>  Підпадай,  а,  є.  ?  Воли  великі,  гнідої 

шерсти,  аж  підпалі.   Сим.  213. 
Підпалити,  ся.  См.  Підпалювати,  ся. 
Підналвувага,  кую,  еш,  м.=Шдпа- 

лавати.  Вх.  Лем.  449. 
Підпалля,  ля,  с  соб.  Тонкія  щепки 

для  растопки.  Вх.  Лем.  449. 
Підиалов,  лва,    ж.    І)  Родъ  плоскаго 

хліба.  О.  1861.  XI.  Св.  67  2)=Підпал  1  7 
Лоша  вовчий  підпалок.  Ном.  №  10237. 
3)=Підпалак.  Вх.  Лем.  449. 

Підпалювання,  ня,  с  Поджиганіе. 

К.  Кр.  11. 
Підпалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 

палити, лю,  лиш,  гл.  Подвигать,  под- 
жечь; растапливать,  растопить.  Добре  во- 

гонь горить,  як  є  чим  підпалити.  Ном. 
Підпалили  сосну  від  споду  до  верху.  Чуб. 
V.  394.  Підпалив  у  печі,  гріє  окропи.  Рудч. 
Ск.  І.  137. 

Підпалюватися,  лююся,  ешся.  сов.  в. 

підпалитися,  люся,  лишся,  гл.  Поджи- 
гаться, поджечься;  загораться,  загоріться 

оть  поджиганія.  Підпалював,  підпалював 

у  печі, — не  підпалюється,  гасне.  2)  Схва- 
тить воспаленіе  легкихъ  (о  лошади).  Не 

дай  жінки  на  весілля,  нікому  кобили... 
Бо  кобила  тобі  здохне,  або  підпалиться. 

Чуб.  V.   1066. 
Підпанок,  нва,  м.  Служащій  у  ба- 

рина, въ  зкономіи.  Не  так  пани,  як  під- 
панки. Ном.  Панам,  підпанкам  і  слугам 

давали  в  пеклі  добру  хльору.  Котл.  Ен. 
Підпарити,  ся.  См.  Підпарювати,  ся. 

Підпарубочий,  чого,  м.  Молодой  па- 
рень, подросток.  К.  ДС.  4.  Двоє  хлопців 

підпарубочих.  Г.  Барв.  8.  Зараз  скочили 
підпарубочі,  що  напоготові  стояли.  Федьк. 
Вмер  тогді,  як  я  ще  підпарубочим  був-  Кв. 

Підпаруватя,  р^ю,  еш,  и.  Подобрать 
пару.  До  мене  був  підпарований,  що  і  го- 

мінка така,  і  лий.  було  таке,  однакове,  як 
у  мене.  Г.  Барв.  405. 

Підпарювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  під- 
парити, рю,  риш,  гл.  Подогревать,  подо- 

греть снизу  (ледь).  Сим.  147. 
Підпарюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

підпаритися,  рюся,  ришоя,  О  полі:  быть 
зараніе  вспахаянымъ  и  вивітриться.  Ти 
дуже  пізно  ореш...  земля  не  підпариться, 
то  й  не  буде  в  твоє  гарною  жита.  Г. 

Барв.  332. 
Підпасач,  ча,   ч.=Підпаснч. 
Підпасич,  ча,  м.  Помощникь  пастуха. 

ЗОЮР.  II.  80.. 

Підпаснчнв,  ва,  м.  Небольшой  хлі- 
бець, который  даетъ  каждая  хозяйка  па- 
стуху при  первомь  весевнемь  вигоні  ско- 

та вь  поле.  Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Підпасти.  См.  Підпадати. 

Підпастися,  с^ся,  сешся,  гл.  1)  На- 
істься  немного,  пасясь.  2)  Наісться  не- 

много. Ну,  моя  дитиночко,  підпасись.  КС. 
1882.  IX.  459. 
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Підпекти.  См.  Підпікати. 
Підпеньок,  нька.  .ч.=Опеньок.  Пі- 

йте дід  по  гриби,  баба  по  підпеньки.  Гол. 
Ш.   478. 

Підперезати,  ся.  См.  Підперівува- 
тж,  ся. 

Підперіз.  8а,  м.  Поясъ,  то,  чъмъ  опо- 

ясываются. Підперізи  розв'язує  потужним. 
К.  Іов.  27 .( 

Підперіаок,  8ка,  .«  — Підперіз. 

Підперізувати,  вую,  аш,  сов.  в.  під- 
перезати. жу\  жеш,  ы.  Подпоясывать, 

подпоясать.  Підпережи  хлопця.  Мати  Юра- 
ся  родила,  місяцем  (вгородила,  сонечком  під- 

перезала. Мет.   180. 

Підперізуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в« 
підперезатися,  ж^ся,  жешся,  гл.  Подпо- 

ясываться, подпоясаться.  Підперезалась  чер- 
воним поясом.  Рудч.  Ск.  І.  55. 

Підперти,  ся.  См.  Підлі рати,  ся. 
Підпертя,  тя,  е.  Поддержка,  помощь. 

На  підпертя  його  убозтва. 
Підпивати,  ваю,  аш,  сов.  в.  підпити, 

підіп'ю,  п'єш,  и.  Подвучивать,  подкутить, 
выпивать,  выпить.  Ой  п'ють  вони,  підпи- 

вають, Касю  їхать  підмовляють.  Чуб.  V. 

909.  Як  підоп'ють  вродливі  жіночки,  док 
танцюватимуть  і  чоловіки.  К.  ПС  22. 
Став  лях  бутурлак  дорогії  напитки  пити- 
підпивати.  АД.  І.  212. 

Підпилий,  а,  є.  Випившій,  охмелив- 
шій. Еней  хоч  трохи  був  підпилий.  Котл. 

Ен.  II.  9.  А  вже  підпилий  як  засне,  то 
хоч  коти  гармати.  Шевч. 

Підпилок,  яка,  м.  Ыапильникъ. 
Підпилювати,  люю,  аш,  сов.  в.  під- 

пилити,  лаю,  еш.  ід  Подпиливать,  подпи- 
лить. , 

Підпис,  су,  м.  1)  Подпись.  2)  Над- 
пись. Там  у  еї  на  вікні  підпис  єсть,  що 

вона  прачка.  Кременеп..  у. 
Підписати,  са.  См.  Підписувати,  ся. 
Підписування,  ни.  с   Подпвсмваніе. 
Підписувати,  суш,  аш,  сов.  в.  в.  під- 

писати, шу\  шеш,  гл.  1)  Подписывать,  под- 
писать. Я  підпишу  на  суді  оправдання.  К. 

Іов.  68.  2)  Надписывать,  надписать. 
Підписуватися,  суюоя,  ешся,  сов.  в. 

підписатися,  щ^ся,  шешся,  и.  1)  Подпи- 
сываться, подписаться.  2)  Давать  письмен- 

ное обязательство.  Підписалось  сорок  ти- 
сяч під  турчином  жити.  Макс. 
Підпити.  См.  Підпивати. 
Шдпнток,  тку,  ж.  Въ  выраж.  на  під- 

питку, на  підпятках  Выпивши,  во  хме- 
лю.   КС.     1882.  ХП.    503.    Будуть    мене 

пани  і  козаки  на  підпитку  зневажати. 

Мет.  415.  Я  ще  не  був  п'яний,  а  так  тіль- 
ки, на  підпитку.  Ралом,  у. 

Підпйтувати,  тую.  еш,  гл.  Расспра- 
шивать  Верхнеднъпр    у.  (Залюб.). 

Підпихати,  хап,  аш,  сов.  в.  піді- 

пхнути, ну",  неш,  ід.  1)  Подталкивать,  под- толкнуть. 2)  Подтыкать,  подоткнуть  подъ 
что;  подсовывать,  подсунуть  подъ  что. 

Шдпідьом!  меж.  для  выражешя  крика 

перепела. 
Підпідьомкання^  ня,  с  Крикъ  пере- 

пела. 
Підпідьомкати,  каи>,  аш,  и.  Кричать 

(о  перепелі).  У  долині  недалечко  підпідьом- 
ка  перепелиия.  Греб.  401. 

Підпікати,  каю,  еш,  сов.  в.  підпекти, 

печу,  чёш,  і.і.  Подпекать,  подпечь;  под- 
жаривать, поджарить. 

Підпікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

підпектися,  чУся,  чешея,  и.  Подпекать- 
ся, подпечься,  поджариваться,  поджариться. 
Підпілітка,  ки,  ж.  —Перепелиця.  Вх. 

Пч.  II.  13. 
Підпілля,  ля,  с.  Місто  подъ  нарами. 

Підпінок,  яку,  м. .  Простая  водка. 

Розм'як  Зевес,  як  після  пару,  і  висмоктав 
підпінка  чару.  Котл.  Ен.  VI.  37. 

Шдшратн,  раю,  аш,  сов.  в.  підперти, 
діпру\  преш,  ід.  1)  Подпирать,  подпереть. 
Підперли  двері,  щоб  вона  ие  вилізла.  Рудч. 
Ск.  І.  17.  2)  Стискивать,  стиснуть,  спе- 

реть. Підперло  мене  під  груди,  під  серце. 
Чуб.  V.  435.  3)  Поддерживать,  поддер- 

жать, помочь.  К.  ЦН-  277.  Підпірали  своею 
повагою  церковні  братства.  К.  ХП.  115. 
О,  як  же  ти  безсильною  піддержав,  підпер 
еси  правицю  слабовиту.  К    Іов.  55. 

Підпіратнся,  риюся,  ешся,  сов.  в. 
підпертися,  діпру>.я,  решся,  ід.  Подпи- 

раться, подпереться.  Сіла  я,  підперлася, 
заплакала.  Чуб.  V.  3.  Іде  козак  дубровою, 
шабелькою  підпіраеться.  Чуб.  V.   196. 

Підпірка,  ки,  ж.  Подпорка.  Підпірки 
не  видержали,  як  потягнув  її  до  себе,  щоб 
не  втекла.  Кв. 

Підпіччя,  чи,  с  Углубленіе  подъ 
печью.  Сим.  129.  Біленькі  курочки  з  під- 

піччя г.гядять.  Ном.,  стр.  292,  X  64. 
Шдпійчнти,  чу,  чиш,  ід»  Подкутить. 

Та  там,  бач,  гуляння  було,  так  ми  т^гсм 
й  підпіячили.  Харьк.  у. 

Підпивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  під- 
пливти, ву\  веш,  ід.  1)  Подплывать,  под- 

плыть. 2)—  чий.  Быть  залитымъ  (слезами, 
кровью).  І  що  то  вже  плакав!  так  і  під- 
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пливає  сльозами.  Кв.  Горить  Сміла,  Смі- 

лянщина кров'ю  підпливає.  Шевч.  167. 
3)  Приближаться,  приблизиться.  Під  ста- 

рість підпливали,  да  не  було  у  їх  цілий 
вік  дітей.  Рудч.  Ск. 

Підплигнути.  См.  Підплигувати 

Підплигувати,  гуто,  вш,  сов.  в.  під- 
плигнути, гну\  неш,  гл.  Подпрыгивать, 

подпрыгнуть. 
Підплисти,  плнву\  веш,  гл.  =  Під- 

пливти. 

Підплптник,  ка,  м.  Пт.=Верегуля. 
Вх.  Пч.  II    12. 

Підповзати,  заю,  еш,  сов.  в.  під- 
повзти, ву\  веш,  гл.  Подползать,  под- 

ползти. 
Підпбвнити.  См.  Підповняти. 
Підпбвня,  ні,  ж.  Фаза  лувы:  2-а 

четверть.  Святили  воду  на  підпоєні. 
Черк.  у. 

Підповняти,  няю,  еш,  сов.  в.  під- 
пбвнити, шо,  ниш,  гл.  Доливать,  долить, 

чтобы  полно  было.  Трохи  й  осталось  у 
мене  в  чарці,  а  Демко  зараз  підповня.  МВ. 
ГКС.   1902.  X.  144). 

Підпоїти.  Си.  Підпоювати. 
Підпок^тній,  я,  е.  Находящейся  подъ 

пбиутям.  Мнж.   151. 
Підполвбвинк,  ка,  м.  Подполковникъ. 

Рудч.  Ск.  П.  81. 

Підполуденча,  чати,  с.  "Ёда  между 
обідом  и  полдникомъ.  Вх.  Лем.  449. 

Підпомагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  підпо- 
могти, жу\  жеш,  гл.  Помогать,  помочь. 

Підпомагає  спасенному  задумові.  К.  ЦН.  312. 
Підпомагай,  ча,  м.  Помощнвкъ.  Борз. 

у.  К.  Кр.  25. 
Підпоибга,  ги,  ж.  Помощь;  подспорье, 

поддержка.  К.  Кр.  35.  Веде  орду  велику, 
многу  рутульиеві  на  підпомогу.  Котл.  Ен. 
IV.  69. 

Підпоибгач,  ча,  м  =Підпомагач  К. 
ЦН.  179. 

Підпомогти-  См.  Підпомагати. 
Шдпонбження,  ня,  с.  Подспорье. 
ШдпомбпшиЕ,  ка,  м.  1)  Помощнвкъ. 

К.  КР.  21.  2)  Крестьянинъ,  на  обязаннос- 
ти котораго  лежало,  вмістЬ  съ  несколь- 

кими другими,  снарядить  козака  въ  походъ. 
Иншг  зостались  козацькими  підпомошника- 
ми,  що  двадцять,  тридцять  чоловік  одно- 

го козака  споряжають.  К.  ЧР.  198. 
Підпомбщний,  а,  е.  Состояний  під- 

помбшнииом  2.  І  виборних,  і  підпомощних, 
і  простих,  і  старших  вельможних,  хто  ні 
попавсь,  тою  і  товк.  Котл.  Ен.  V.  50. 

Підпбна,  ни,  ж.  Послі  половодья  на 
землі  луга  остается  водяное  растеніе  ку- 
шнръ;  застрявши  въ  траві,  сливается  съ 
ней  ковромъ,  мішал  косить, — это  и  есть 
підпона    Мнж.  189. 

Шдпбра,  рн,  ж.  1)  Подпорка.  О.  1862. 
IV.  13.  Запрягайте  воли,  їдьте  по  підпори — 
скиртоньки  підпірати.  Лукаш.  149.  Підпо- 

ро жидівська! — брань  для  женщины.  Шух. 
I.  35.  2)  Опора,  поддержка.  Мала  трох 
синів...,  мала  на  старість  потіху  і  підпо- 

ру. Гн.  І.  188. 
Підпорошити,  шу\  шиш,  іл.  Присы- 

пать снъгомъ.  Підпорошило  трохи    дорогу. 

Підпбюватн,  пбюю,  еш,  сов.  в.  під- 
поїти, пою,  їш,  гл.  Подпаивать,  подпоить. 

К.  Кр.  39.  Молодиці  підпоїли  і  жупана 
підкроїли.  Чуб.  V.   1119. 

Підпсйсниця,  ці,  ж.  Родъ  писанки. 
КС  1891.  VI.  374. 

Підправити.  См.  Підправляти. 

Підправляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  під- 
правити, влю,  виш,  гл.  Подправлять,  по- 
правлять, поправить.  Оці  дощі  хлібець  під- 
правлять. Харьк.   г. 

Підпрягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  підпряг- 
ти, жу\  жбш,  гл.  Припрягать,  припрячь. 

Рудч.  Ск.  І.  180.  Коня  третьою  підпрягти 
випросив-  Г.  Барв.  105.  У  мене  кобила,  та 
ти  свою  підпряжи,  та  й  поїдьмо  до  торгу. 

Черниг.  г. 
Підпрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  відпряс- 

ти. пряду\  дбш,  гл.  Прясть,  припрясть. 
Кажуть  мені  кужіль  прости,  кажуть  під- 
прадати.  Грин.  III.  416. 

Підпряжка,  ки,  ж-  Припряжка. 
Підпрясти.  См.  Підпрядати. 

Підпускати,  каю,  еш,  сов.  в.  підпу- 
стити, пущу\  стиш,  гл.  1)  Подпускать, 

подпустить.  2)  —  бісики.  Соблазнять.  Як 
біля  його  не  захожувались  єзуїти,  яких  бі- 

сиків йому  не  підпускали,  а  нічого  не  вді- 
яли. Стор.  М.  Пр.  69.  3) — москаля.  Врать, 

соврать. 

Підпухати,  хаю,  еш,  сов.  в.  підп^х- 
(ну)ти,  ну,  неш,  гл.  Припухать,  припух- 

нуть. 
Підпушити,  шаю,  еш,  сов.  в.  підпу- 

шити, нгу\  шиш,  гл—  землю.  Разрыхлять, 
разрыхлить  землю. 

Підп  янчй,  а,  е.  Подъ  хмълькомъ,  вы- 
пивши. О.  1862.  уіП.  2. 

Підра,  ри,  підря,  рі,  ж.  1)  (Підра). 
Чердакъ  для  храненія  сіна,  евновалъ.  Вх. 
Зн.  51.  2)  мн.  Закоулки,  сокровеннім  міс- 

та. О,  уже,  пішла    скрізь  по    підрах!    Усе 
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вилазила.  А  шо  найшла?  Хере.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  Нишпорив  по  підрях.  См.  Подря. 

Підрадитн,  джу,  диш,  гл.  Побудить. 
Не  знаю,  що  мене  підробило  вкрасти.  Но- 
вомоск.  у    (Залюб.).  См.  Підражати. 

Підрадлйвнй,  а,  е.  Обманчивый.  Як 
п'єш  та  почуваєшся  по  сназі,  то  чоловікові 
юрілка  панує,  а  як  оке  не  почуваєшся  по 
сназі, — ото  вже  підрадлива  річ.  Лубен-    у. 

Підражати,  акаю,  еш,  гл.  Подбивать 
советами  на  что.  Мнж.  189.  Си.  Підрадмти. 

Підратуватн.  т^ю,  еш,  іл. — ногб.  По- 
мочь кому  въ  біді.  З  возом  а  ні  руш  ви- 

їхати, а  ту  нема  нікого,  щоби  ю  підра- 
тував.  Гн.    П.  40. 

Підрешітка,  ткн,  ж.  1)  Родъ  густого 
решета.  Коли  впасеш  мені  оцього  бичка, 
то  дам  тобі  підрешітку  грошей.  Грин.  І. 
44.  2)  Зерно,  падающее  подъ  решето  при 
очисткЄ.  Херо. 

Підрешіток,  тка,  .«.^Підрешітка  1. 
Вас.  152. 

I.  Підривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підри- 
та, рйю,  еш,  м.  Подрывать,  подрыть. 

Хто  мимо  йде,  псує  та  шмле  і  вепр  ду- 
брівний  підриває-  К.  Псал.  187. 

II.  Підривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  підір- 
вати. рву\  рвеш,  гл.  Подрывать,  подорвать. 

Підриватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
підірватися,  рв^ся,  рвешся,  гл.  Подры- 

ваться, подорваться.  Шо  ти,  дурний,  тя- 
гаєшся з  такою  камінюкою?  Ше  підорвеш- 

ся.  Мнж.  10. 

Підривна,  ки,  ж.  Рыболовный  сна- 
рялт>=Підклад  3.  Вх.  Пч.  П.  23. 

Підрййка,  ви,  ж.  Порода  мелкихъ 
карповъ.  Александров,  у. 

Підрити.  См.  І  Підривати 
Підрнхтбвувати,  вую,  еш,  сов.  в. 

підриттувати,  т^ю,  еш,  гл.  Подчищать 
в  подправлять,  подправить  ножемъ  выре- 

занный изъ  мятой  кожи  полосы.  Вас.  159. 

Підриттувати,  тую,  еш,  гл.  Поста- 
вить леса. 

Підрівнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  під- 
рівнйти,  нйю,  еш,  гл.  Подравнивать,  под- 

равнять. _ 
Підрізати.  См.  Підрізувати. 
Підрізування,  ня,  с.  ДЄйствіє  отъ 

глагола  підрізувати. 

Підрізувати,  зую,  еш,  сов.  в.  підрі- 
зати, жу,  жеш,  гл.  1)  Подрезывать,  под- 

резать. Піорізав  поли  він  чимало  Гліб. 
2)  Вырезывать,  вырезать  соты  въ  улье. 
От  раз    підрізав    він   вулика.    Мнж.   100. 

Зблизивсь  і  Спас.    Треба   підрізувати   мед. 

Г    Барв.  148. 
Підрізка,  ки,  ж.  Метка  на  у*Є  овцы: 

отрЄзано  полъ  уха.' Мнж.   182. Підрійка,  ки,  ж.=Підрийка. 
Підробити,  ся.  См.  Підроблювати,  ся. 
Підроблювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 

робити, блю,  биш,    гл.    1)    Подделывать, 
подделать.  К.  Кр.  22,  28.  2)  Еще  делать, 
сделать    немного,    доделать    недостающее 
количество.    Підроби    вареників,    а   то   не 

стане- 
Підроблюватися,  лююся,  ешся,  сов. 

в.  підробитися,  блюся,  бишся,  и.  Под- 
делываться, подделаться.  Де  ж  ваш  пер- 

венецъ?  спитав  він,  підроблюючись...  під 

церковну  мову.  Левиц.  І.  326. 
Підродйти,  джу,  диш,  гл.  Уродить, 

родить.  Це  літо  ніщо  не  підродило. 
Підростати,  таю,  еш,  сов.  в.  підрости, 

оту,  стеш,  и.  Подрастать,  подрость.  Ста- 
ла дівчина  підростати.  Чуб.  V.  482.  Під- 

ростають сахарні  буряки.  Левиц.  І.  24. 

Підросток,  тка,  ли  Ііодростокь,  несо- 
вершеннолетий. Старшого  в  москалі  взя- 

то, а  цей  ще  підросток.  Лебед.  у. 
Підростяк,  ка,  .« =Підсви«ок.  Вх. 

Лем.  449. 
Підрубати,  баю,  еш,  гл.  Подрубить. 

Зелений  дубе,  чи  не  жаль  тобі  буде,  як 
підрубають  білу  березу  люде?  Чуб.  V.  494. 

Підрубити,  блю,  биш,  и.  Подруовть, 
сделать  рубець.  Бона  шила,  не  дошила, 
тілько  підрубила.  Чуб.  III.  175. 

Підранитися.  См.  Підрулюватися. 
Підранюватися,  нююся,  ешся,  сов.  в. 

підранитися,    нюся,    нншся,    и.    Подро- 
стать,  подрости  молодой  шерсти  подъ  ста- 

рою. Константиногр.  у. 

Підручний,  а,  є.  1)  Подвластный,  под- 
чиненный. 2)  О  конЄ,  волЄ:  запряженный 

съ  лЄвой  стороны.  КоІЬ.  І.  65.  КС  1898. 
VII.  44.  Борозного  бий,  а  підручний  і  так 

почує.  Фр.  Пр.  109.  3)  Одинъ  изъ  играю- 
щихъ  въ  карточную  игру  хвиїь.  КС  1887. 
П.  468. 

ПідруЧиик,  ка,  м.  I)  Помощникъ, 
подчиненный.  Проходив  він  із  своїми  під- 

ручниками мимо  козацької  купи.  К.  ЧР. 
314.  2)  ми.  Перила.  В  оттаких  великих 
хатах  добре  ходити,  скрізь  підрушники, 
шоб  часом  не  впасти.  Черк.  у. 

Підря.  рі,  ж.  См.  Підра. 
Підрйсник,  ка,  м.  Подрясвикъ.  К. 

Бай.   39. 

Підсиджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  під- 
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садити,  джу^  диш,  гл.  Подсаживать,  под- 
садить кого,  помочь  взобраться  или  сість 

на  возвьішеніе.  Лізь,  а  я  підсажу  тебе. 
Грин.  II.  230. 

Підсак,  ва,  м.  =  Підсака.  Вх.  Пч. 
Ц.  23. 

Підсака,  ки,  ж.  Сакъ,  сітка  косыыъ 
мЪшкомъ  съ  длинною  рукояткою  для  лов- 

ли рыбы,  раковъ.  О.  1861.  XI.  116.  Браун. 
18.  Рибалка  поштурхав  роїулею,  а  потім 
спустив  підсаку  і  витяг  десятків  зо  два 
раків.  О.  1861.  XI.  114.  Загадала  шевчиха 
шевцю  рибоньки  ловити  без  підсак  і  без 
волока.  Чуб.  V.  819. 

Підсаківка,  ки,  ж.—  Підсака.  Вх.  Пч. 
II.  23. 

Підсапувати,  пу^ю,  вш,  ід.  Окучить 
(растеніе).  Ой  в  городі  бузина, — треба  під- 

сапати. Грин.  III.  17 1\ 
Підсахн^тися,  ную,  нешся,  гл.  О 

болезни:  пристать,  прилипнуть.  Уиан.  у. 
Підсватання,  ня,  сг  Обрядовое  посі- 

щеніе  жениха  будушииъ  тестеыъ  и  тещей 

н  угощеніе — послі  сватання.  ХС  VЦ.  426. 
Підсвинок,  нка,  м.  Боліє  взрослый 

поросенокъ.  Вас.  198. 
Підсвітити,  свічу\  тиш,  і.і.  О  мі- 

сяці: причинить  своимъ  світомь  болізнь — 
лунатвзмъ.  Вікно  против  місяця  зачиняй, 
а  то  як  підсвіте,  то  будеш  сонний  ходи- 

ти. ХС.  II.  85. 

Підсереду^льший,  а,  є.  Слідуюшій  за среднимъ  (о  браті,  сестрі  и  пр.). 
Підоореду^шннй,  а,  в  =Підсервдуль- 

ший.  Підсередушна  (сестра)  вибігла  в  двері. 
Чуб.  П.  245. 

Підсилати,  лаю,  вш,  сов.  в.  підісла- 
ти, шли),  шлеш,  ід.  Подсылать,  подослать. 

Менші  сестри...  підослали  наймичку  роспи- 
тать  хурмана:  хто  приїхав.  Св   Л.  121. 

Підсилатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
підіслатися,  шлюся,  шлешся,  ід. — до 
ного.  Посылать,  послать  сватовъ  къ  кому. 
Парубок...  підіславшись  де  небудь  нероз- 

важно, вхопить  гарбуза.  О.  1862.  IV.   1. 
Підсилити,  ся.  См.  Підсилювати,  ся. 

Підсадок,  лку,  м.  Подкріпленіе. 
Левч.  107. 

Підсилювати,  люю,  вш,  сов.  в.  під- 
силити, лю,  лиш,  ід.  Подкріплять,  под- 

вріпить,  усиливать,  усилить.  Рк.  Левиц. 
Підсилюватися,  дююся,  ешся,  сов.  л. 

підсилитися,  люся,  лишся,  «д.  Подкріп- 
ляться,  под  кріпиться.  Оце  я  так  підсилив- 

ся, шо  дали  мені  чарку  горілки.  Уман.  у. 
Підсинити.  См.  Підсинювати. 

Підсинювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  під- 
синити, ню,  ниш,  гл.  Подсинивать,  под- 
синить. Десь  ти,  козачко,  синьки  купила, 

що  ти  собі  очі  підсинила.  Чуб. 
Підсипання,  ня,  с  1)  Подсьшаніе. 

2)  Подливаніе.  Та  не  підсипай  удруге  бор- 
щу,— годі  вже  тою  підсипання,  бо  я  й  так 

наївся.  Константиногр.  у. 

Підсипати,  паю,  вш,  сов.  в.  підсипа- 
ти, плю,  плеш,  ід.  1)  Подсыпать,  подсы- 

пать. Буде  сіна  підкладати,  буде  вівса  під- 
сипати. Чуб.  V.  942.  2)  Подливать,  под- 

лить. Підсипала  борщу.  3)  Класть,  подло- 
жить яйда  подъ  насідку.  Чуб.  І.  62.  Квоч- 

ку підсипати  годиться  увечері.  Грин.  І.  16. 
Захотілось  бабусениі  та  розбагатіти,  під- 

сипала куріпоньку,  щоб  вивела  діти-   Нп. 
Підсипатися,  паюся,  ешся,  сов.  в. 

підсипатися,  плюся,  дешся,  гл.  Подоль- 
щаться, подольститься,  заискивать,  разсы- 

паться  мелкимъ  бісомь.  Уже  мене  давно 

не  любиш,  а  тілько  п'яний  і  голубиш,  од- 
сунься геть,  не  підсипайсь!  Котл.  Ен.  VI. 

36.  Ой  до  мене  губерець  підсипавсь  і  Любо- 
ви добивавсь,  добивавсь.  Котл.  Мч.  475. 

Підсипка,  ки,  ж.  1)  Подсыпаше.  2)  По- 
рохъ,  насыпаемый  на  полку  кремневаго 
ружья.  Шух.  І.  231.  3)  Отруби  или  мука 
насыпаемый  хлібопеками  на  лопату,  чтобы 
сырой  хлібь  не  приставалъ  къ  ней  во 
время  сажанія  въ  печь.  Волын.  г.  ЕЗ. 

V.  89. Підситок,  тка,  м.  Негустое  сито.  За 
підситок  і  ночовки  так-сяк  узялася.  Мкр. 
Н.  5.  Ум.  Підсмтечок.  Заховаю  під  припіч- 

ком, та  й  покрию  підситечком.  Чуб.  V. 666 

Підсихати,  таю,  вш,  сов.  в.  підсбхтн, 
хну,  неш,  ід.  Подсыхать,  подсохнуть. 
А  дров  нарубав  гнилих,  та  вони  підсохнуть 
трохи  та  й  займуться.  Рудч.  Са.  І.  124. 

Підсівки,  мн.  Посівь  на  краю  поля. 

Ум.  Підсівочии.  Що  ж  він  там  діб? — Пше- 
ницю віє  ходімо  ми  му  заколядуймо,  чей 

же  він  нам  дасть  хоч  відвійочки,  хоч  від- 
війочки  на  підсівочки.  Гол.  IV.   9. 

Підсідати,  даю,  вш,  сов.  в.  підсісти, 

сяду,  дет,  гл.  Подлівать,  поддіть,  причи- 
нить вредъ.  Підсів  мене  сей  рік.  Мир.  Пов. 

II.  54. 

Підоідатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  під- 
сістися,  сядуся,  дешся,  гл.  О  молові: 
образовывать,  образовать  на  поверхности 
сливки.  Молоко  підсідаеться. 

Підсідельний,  а,  в.  Подсідельньїй. 
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ПІдсідка,  кн,  ж.  Засада.  Желех.  На 
підсідки  іти  на  заяия.  Вх.  Зн.  49. 

Підсівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  підсікти, 
січу\  чеш,  гл.  Подсікать.  подсічь. 

Підсіватися,  каюся,  ешся.  сов.  в.  під- 
сіктися, січися,  чешся,  ід.  О  лошади: 

сбивать,  сбнть  копыто  или  поранить  ногу. 
Підсікти,  ся.  Си.  Підсівати,  ся. 

Підсіненво,  ва,  с  Ум.  оть  підсіння- 
Підсіння,  ня,  с.  Крыльцо  подъ  наві- 

сомъ.  Чуб.  V.  65.  Ідуть  вони  без  вдовине 

подвір'я,  вдовина  дочка  замітає  підсіння. 
Чуб.  V.  1078.  Ум.  Підсіненько,  підсіннячно. 
Красная  Марусенько,  не  вихооь  раненько 
на  нове  підсіненько.  Лукаш.   157. 

Підсісти,  ся.  См.  Підсідати,  ся. 
Підсіяти,  сію,  вш,  м.  Посіять  еще 

немного. 

Підскакувати,  вую,  вш,  сов.  в.  під- 
скочити, чу,  чиш,  гл.  1)  Подскакивать, 

подскочить  вверхъ,  подпрыгивать,  подпрыг- 
нуть. Підскакує,  як  зінське  щеня.  Ном. 

№  3406.  2)  Подскакивать,  подскочить  къ 
чему,  кому.  Рудч.  Ск.  II.  175. 

Підсварбая,  бої,  ж.  Казнохранитель- 
нвца  въ  женскомъ  братстві.  КС.  1890. 
VII.  92. 

Підскарбій,  бій,  м.  Казначей,  казно- 
хранитель. 

Шдскаржуватн,  жую,  вш,  м.  Доно- 
сить. Підскаржував  на  своє  товариство. 

Ном.  X  5509. 

Підскік,  коку,  м.  Прыжекъ,  подпры- 
гивание Підсконои.  Въ  припрыжку.  Лохв. 

у.  В  підскоки.  Быстро,  бігомь.  Я  в  підско- 
ки в  кліть.  Федьк. 
Підсковзнутися,  н^ся,  нешся,  и. 

Поскользнуться.  А  я  трохи  не  захитався, 
трохи  не  підсковзнувсь  на  стежці.  К.  Псал. 
166. 

Шдсвбчитн.  См.  Підскакувати. 
Підслианти,    ею,    зйш,    гл.    Смочявъ, 

сділать     сколъзкимъ.      Дощем     підслизило 
трохи    шлях  і  коні    аж    падають.    Грин. 
II.  231. 

Підсліджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
підслідити,  джу\  диш,  гл.  Прослеживать, 
прослідить.  Підслідили  його — куди  то  він 
несе.  Рудч    Ск.  І.  9. 

Підсліпа,  он,  об.  Подслеповатый.  Той 
Юрко  підсліпа- 

Підсліпий,  а,  е.  Подслеповатый.  На- 
бріхано  про  дівку,  що  вона  підсліпа,  а  вона 
дуже  бачуча.  Грин.  І.   126. 

Підсліпо,  нар.  Подсліповато,  не  світ- 

ло. Підсліпо,  чадіючи  на  всю  хату,  горів 
його  гніт.  Мир.  Пов.  1.  114. 

Підслухати.  См.  Підслухувати. 
Підслухи,  він,  лі.  мн.  Подслушиваніе. 

Двох  турчинів  на  підслухи  посилає.  АД. 
І.  211.  Стояти  на  підслухах.  Подслушивать. 

Підслухувати,  хую,  вш,  сов.  в.  під- 
слухати, хаю,  вш,  гл.  Подслушивать,  под- 
слушать. Підслухав,  що  змій  каже  йою 

вбить.  Рудч.  Ск.  II.  187. 
Підсмажити,  ся.  См.  Підсмажува- 

ти, си. 
Підсмажувати,  жую,  вш,  сов.  в.  під- 

смажити, жу,  жиш,  гл.  Поджаривать, 
поджарить.  Вона  (той  перець)  підсмажила 
та  й  положила  в  горілку.  Г.  Барв.  425. 

Підсмажуватися,  жуюся,  ешся,  сов. 
в.  підсмажитися,  жуся,  жишся,  и.  Под- 

жариваться, поджариться. 
Підсмалити.  См.  Підсмалювати. 
Підсмалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  під- 

смалити, лю.  лиш,  м.  1)  Опалять,  опа- 
лить снизу.  2)— молоду.  Поіздг  съ  ново- 

брачной провозить  въ  воротахъ  двора  му- 
жа черезъ  разложенный  на  землі  огонь. 

МУЕ.  III.  143. 
Підсиетанник,  ка  м.  Раст.  Арітопіа 

еираіогіа.  Вх.  Пч.  П.  28. 
Підсмикати,  каю.  вш,  сов.  в.  підсми- 

кати, ваю(чу),  вш(чеш),  і.і.  Поддерги- 
вать, ноддернуть,  подобрать.  Підсмикають 

сорочку.  Чуб.  VII.  428.  Підсмикане,  під- 
тикане та  й  гайда  по  хаті-  Ном.,  стр. 

300,  №  335. 
Підсмикатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

підсмикатися,  ваюся(чуся),  ешсяічеш- 
ся),  гл.  Поддергивать,  поддернуть,  подбн- 
рать,  подобрать  платье.  /  підсм-лкалася,  і 
підтикалася,  і  підперезалася.  Стор.  МПр.  158. 

Підсиіювати,  юю,  вш,  гл.  Подсмів- 
ваться.  У  беседі  зо  всіма  і  говорить,  і  ре- 

гочеться, і  підсміюе.  Кв.  А  ти  запевне  не 

посмів? — йому  підсміюе  лисиця.  Гліб. 
Підсніжна,  чати,  с  =  Підворотень. 

Вас.  181. 
Підсобити.  См.  Підсобляти. 
Підсобійний,  а,  є,  підсобійник,  ва, 

ж.=ПідоубійниЙ,  підсубійнив.  Мнж  481. 
Підсббва,  ви,  ж.  Подмога,  помощь, 

поддержка.  Сама  ж  я  годую  ту  дитинку, 
сама  заробляю,  —  нема  мені  підсобки  ніякої 
ні  від  кою.  Павлогр.  у. 

Підсобляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  підсо- 
бити, блю,  бнш,  и.  Помогать,  помочь. 

От  може  Кирило  та  Панько  підсоблять 
яму  копати.  Мир.  Пов.  II.   119. 
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Шдооловій,  вія,  м.  Пт.  ЙіЬ'іа  Ьуро- 
ІаІБ,  піночка.  Вх.  Пч.  II.  14. 

Підсолоджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
підсолодити,  джу,  днш,  гл.  Подслащивать, 
подсластить. 

Підсохти.  См.  Підсихати. 
Дідсбшок,  шва,  ж.  Подпорка  въ  плетні. 
Підсшвач,  ча,  м.  1)  Подпівающій. 

2)  Плохой  поэтъ,  подражатель.  К.  (Желех.). 
Підспівувати,  вую,  вш,  гл.  Подпівать. 
Шдспідов,  дву,  м.  Нижняя  корка  хліба. 
ПІдспіль.  к<ф=Сустль.  Кумова  ха- 
та стоїть  підспіль  з  моєю.  Волч.  у. 

Підсприсуватв,  сую,  вш,  и.  Подста- 
вить спрису.  (См.)  Гайсин    у. 

Підстава,  ви,  ж.  1)  Основаніе.  Під- 
става у  токарні.  Шух.  І.  305,  306.  2)  За- 
міна І  не  вийду,  г  не  встану,  вишлю  мен- 

шу сестру  на  підставу.  Чуб.  V.  351. 
Підставам.  См.  Підставляти 

Підставляти,  ля»,  вш,  сов.  в.  під- 
ставвтв,  вля»,  вяш,  м.  1)  Подставлять, 
подставить.  Підстав,  дгвко,  коновочку  під 
гадючу  головочку.  Чуб.  У.  915.  Уже  тепер 
годі  за  вас  підставляти  шию.  МВ.  І.  138. 

2) — що.  Замінять,  замінить  чімь,  дать 
въ  заміну.  Товар  у  кою  захоріе, — уже  він 
свій  підставить.  Г.  Барв.  137. 

Шдстарнй,  а,  •«.  Не  молодыхъ  літь. 
Г.  Барв.  86.  Воли  у  мене  підстарі  були— 
літ  з  десять  було  їм,— так  я  й  продав, 
продав,  а  собі  купив  молодчі.  Волч.  у. 

Підстарвуватий,  а,  є  =  Пі дстарнй. 
Люде  підстаркуваті.  Г.  Барв.  305. 

Підстароста,  тя,  м.  1)  Помощникъ 
старости  1.  2)  Помощникъ  старости  на 
свадьбі.  Маркев.  130.  Старости,  пани 
підстарости!  благословіть  молодих  вивести 
з  хати  на  двір  погуляти.  Кв. 

Шдстаростич,  чя,  м.  Сынъ  підста- 
рости 1.  К.  ЦН.   189. 

Підстарший,  а,  в.  Слідующій  за  стар- 
шямъ.  Старша  сестра  коня  веде,  а  під- 
старша  зброю  несе.  Чуб.  V.  890.  Підстар- 

ші дружки.  МУЕ.  III.  89. 
Підстеп,  пу,  м.  Возвышенный  лугъ 

съ  растительностью,  переходною  къ  степ- 
ной. Вас.  206. 

Підстерегти.  См.  Підстерігати- 
Підстерігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  під- 

стерегти, ж^,  жеш,  гл.  1)  Подстерегать, 
подстеречь.  Як  би  я  свою  (жінку)  підсте- 

ріг в  чім,  тут  би  їй  і  доклав  воза.  Котл. 
МЧ.  472.  2)  Замічать,  замітить.  Підсте- 

рігав мій  братуха,  гцо  у  мене  на  думці 
щось  криється.  Рудч.  Ск.  І.  133. 

Підстилати,  лаю,  вш,  сов.  в.  піді- 
слати, стелю,  леш,  и.  Як  дитина  падав, 

то  Бог  подушку  підстилає.  Ном.  №  9249. 
Підстилатися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

підіслатися,  підстелюся,  лешся,  ід. 
1,)  Подстилаться,  под  ос  даться.  2)  Заиски- 

вать, подлаживаться,  подладиться  подъ 
кого.  Вже  під  йою  підстилались  козаки  й 
мгщане.  Мкр.  Н.  7. 

Підстнрнтн,  рю,  рнш,  гл.  Підставила 
й  мене  стара!  Дернула  и  меня  нелегкая. 

Підстіжжя,  жя,  с.  Подстожье. 
Підстіжов,  жку,  м.  Небольшой  стогь. 
Підстілка,  вя,  ж.  Подошва  башмака. 

Вх.  Зн.  49.  См.  Підкладка. 
Підстілля,  ля,  с  Місто  подъ  столомъ. 

Чуб.  IV.  306. 
Підстовба,  бн,  ж.= Отовба  1. 
Підстоженв ,  яя ,  с  =  Підстіжжя. 

КоІЬ.  І.  63. 
Підстбжинв,  жян,  ж.  мн.  Мякина, 

части  колосьевъ  и  зерно,  обсыпаюпцяся 
вокругъ  стога  при  кладкі  его.  Рк.  Левиц. 

Підстолиня,  лий,  ж.  мн.  Сундукь  на 
ножкахъ,  устраиваемый  въ  виді  части 
крестьянскаго  стола  подъ  столечницей. 
Вх.  Зн.  49. 

Підстрелити,  лю,  лиш,  гл.  Подстрі- 
лить.  Ой  як  стрелив  Печаенко,  —  коника 
підстрелив.  КС.  1882.  III.  537.  Устав  ото 
він  та  й  хотів  уже  сороку  підстрелити. 

Рудч.  Ск.  І.  136. 
Підстрибнути.  См.  Підстрибувати. 
Підстрибування,  ня,  с  Подскакива- 

ніе,  подпрьігиваніе. 
Підстрибувати,  бую,  вш,  сов.  в.  під- 

стрибнути, ну,  нёш,  м.  Подпрыгивать, 
подпрыгнуть. 

Підстригання,  ня,  є.  Подстрвганіе. 
подстрижка. 

Підстригати,  гаю,  вш,  сов.  в.  підстриг- 
ти, жу\  жеш,  гл.  Подстригать,  подстричь. 

З  панами  не  міряйся  чубами,  бо  як  довгий, 
то  підстрижуть.  Ном.  №  1204. 

Підстригатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 
підстригтися,  жуся,  жешся,  гл.  Подстри- 

гаться, подстричься.  В  черницях  добре 
жити,  тільки  треба  підстригатися.  Чуб. V.  381.  , 

Підстріха,  хи,  ж-  Місто  під  стріхою. 
Підстрішов,  шву,  ж  =Підотріха. 
Підстрішшя,  шя,  с.=Дідс*ріха.  К. 

ПС.  84. 
Підстромйтн,  млю.мнш,  гл.  Подоткнуть. 

Підстрочити,  чу\  чиш,  м.  Подстрек- 
нуть. Це  він  йою  підстрочив. 
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Підстругати.  См.  Підстругувати. 
Підстругування,  ня,  є.  Подстрагнва- 

ніе,  подстружка. 

Підстругувати,  гую,  вш,  сов.  в.  під- 
стругати, гаю,  вш,  гл.  Подстрагивать,  под- 

строгать. 
Підструмент,  ту,  м.  Въ  водяной  мель- 

нвці:  каждый  изъ  двухъ  параллельныхъ 
брусковъ,  лежащнхъ  на  особой  подставкі, 
на  нихъ  покоится  валышця,  на  которой 
вращается  швпъ  вала.  Підструиентіа  дві 
пары:  снаружи  и  внутри  мельницы.  Чер- 

нит, у. 
Підструнчити.  См.   Підструнчувати. 
Підструнчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  під- 

струнчити, чу,  чиш,  иг.  Подстрекать,  под- 
стрекнуть, подущать.  Як  не  підструнчував 

громаду,  а  по  його  не  сталося.  Мир.  Пов. 
I.   158. 

Підстрючнти.  См.  Шдстрючувати. 

Підстрючуватн,  чую,  вш,  сов.  в.  під- 
стрючити, чу,  чиш,  гл.  Подстрекать,  под- 
стрекнуть, подбить.  Л  він  підстрюче  їх, 

а  сам  наче  й  не  він.  Екатериносл.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Підступ,  пу,  м.  Хитрость,  коварство. 
€к.  Мр.  VII.  32.  Кою  силою  грабують, 
з  кою  підступом  здирають.    К.  Псал.    59. 

Підступати,  паю,  вш,  сов.  в.  підсту- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Подступать,  подсту- 
пить, подойти.  Ні  підступи  до  йою.  Ном. 

Дё  2543.  От  тілько  що  хотів  Іван  до  ко- 
лодязя підступить, — аж  тут  як  зачхали 

зміг.  Рудч.  Ск.  І.   135. 
Підступний,  а,  е.  Коварный.  Гидке, 

як  зрада  підступна  лукава.  К.  XII.  53. 
Підстьобати,  баю,  вш,  м.  Подстегать. 

Підстьобнути,  бну\  неш,  гл.  Хлест- 
нуть кнутомъ?  Та  ба!  мари  не  підстьобне! 

Котл.  Ен.  VI.  39. 

Підсубійвий,  а,  е.  Подливной.  Підсу- 
бійне  колесо  у  млині.  Підсубійний  млин. 
КоІЬ.  І.  61. 

Підсубійний,  ка,  м.  Подливная  мель- 
ни па.  Левч.  70. 
Підсубійок,  яка,  и.=Підсубійннк. 

Ном.  *  3130. 

Підсувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  підсуну- 
ти, ну,  неш,  м.  1)  Придвигать,  придви- 

нуть, пододвинуть.  Підсунув  стіл  ближче 
до  лави.  3)  Подсовывать,  подсунуть.  Підсу- 

нув шапку  на  саме  ті*' я.  К  в.  Згодом  і 
вунію  підсунемо.  Стор  М.  Пр.  45.  2)  По- 

додвигать, пододвинуть  подъ  что.  Висову- 
вав з  під  ліжка  якусь  скриню  і  не  підсову- 
вав її,  а  кидав  серед  хати.  Левиц.  Пов.  6. 

Підсуватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
підсунутися,  нуся,  нешся,  гл.  Придвв- 
гаться,  придвинуться,  пододвинуться. 

Підсудний,  ка,  м.  Подсудимый.  Ваш 
підсудник.  К.  Бай.  120. 

Підсудній,  я,  в.  Находящійся  подъ 
судомъ,  подсудимый.  Йому  не  минеться; 
аби  трохи  де  вкрав,  то  зараз  йою  зроб- 

лять підсуднім  чоловіком.  Васильк-  у.  І  що 
то  кажіть?  Одколи  живу  на  світі, — не 
траплялося,  щоб  підсудньою  настановили 
громадським  урядником.  Васильк.  у. 

ПідсУдок,  дка,  .м.  Засідатель  уіздна- 
го  суда.  Тут  всякії  були  цехмистри  і  рат- 
мани,  і  бурюмистри,  судді,  підсудки,  писа- 

рі. Котл.  Ен.  Суддею  був  ведмідь,  вовки 
були  підсудки.  Греб.  365. 

ПідсУканець,  нця,  м.  Родъ  кушанья: 
кукурузная  мука,  разболтанная  въ  молокі 
съ  водой.  Вх.  Зн.  49. 

Підсувати.  См.  Підсукувати. 

Підсукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  підсу- 
кати, ваю,  вш,  иг.  Засучивать,  засучить, 

подворачивать,  подворотить  (рукава,  брк> 
ки).  Штани  вибійчані,  підсукані  аж  до  ко- 

лін. Мир.  ХРВ.   11. 
Підсунути,  ся.  См.  Підсувати,  ся. 

Підсусіддя,  дя,  с  1)  Состояніе  підсу- 
сідка.  2)  соб. =Підсусід ни. 

Підсусіджуватися,  джуюся,  вшся, 
сов.  в.  підсусідитися,  джуся,  дишся. 
м. — до  нбго.  Жить,  находиться  у  кого  въ 
положеній  підсусідка.  До  йою  всі  підсусі- 
жувалися.    Драг.  218. 

Підсусідок,  дка,  ж.  Безземельный  кре- 
стьянинь,  живущій  въ  чужомъ  домі.  Сим. 
195  (=Хата  175)  См.  Сусіда  2. 

Підсутужне,  нар.  Тяжело.  Л  як  під- 
сутужне,  то  й  стій,  я  помелю,  каже,  а 
далі  ти  пустиш  коло.  Лебед.  у. 

Підсуччя,  чя,  с  Шворка,  на  которой 
прнвязанъ  поплавокъ  (сучка)  къ  якорю 

лодки  (дуба).  Мнж    179. 
Підсушити.  См.  Підсушувати 

Підсушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  під- 
сушити, шу,  шиш,  і.і.  Подсушивать,  под- 

сушить. Підтавати,  каю,  вш,  м.  Поддакивать. 
Підтакачва,  кн,  об.  Поддавивающій 

челои+.къ.  Въ  шутку  такъ  называютъ  вто- 
рого свата  (старосту).  Незабаром —рип  у 

хату  до  Веклн  старости:  один  таки  сусід 
її,  а  другий,  підтакачка,  солдат.  Кв.  II. 118. 

Підтакувати,  кую,  вш,  и.=Підта- кати. 
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Підтанпьбвуватя,  вую,  еш.  и.  При- 
плясывать. 

Підтекти.  См.  Підтікати. 
Підтерти.  Си.  Підтирати. 
Підтикати,  каш,  еш,  сов.  в.  підти- 

кати, чу,  чеш  и  підіткнути,  н^,  неш, 
ы.  Подтыкать,  подоткнуть,  подсунуть.  Уже, 
підтикавши  десь  поли,  дЯуриює  добре  на- 

вісна. Котл.  Ен.  II.  32.  Паничу,  я  вас  під- 
тичу. Нои. 

Підтикатися,  каюся,  егася,  сов.  в. 
підтикатися,  чуся,  чешоя  и  підіткну- 

тися, вУся,  негася,  м.  Подтыкаться,  по- 
доткнуться, подсунуться.  Підтикалась,  під- 

смикалась, йду  гречки  косити,  а  июб  мені 
запащини  та  й  не  заросити.  Нп.  Шка- 

пові чоботи  набув,  підтикався,  підперезав- 
ся і  пояс  цупко  підтягнув.   Котл.  Ен. 
Підтинати,  наю,  еш,  сов.  в.  підтяти 

и  підітнути,  ну,  яеш,  гл.  Подрезывать, 
подрезать,  подсікать,  подсічь,  подрублн- 
вать,  подрубить.  Л  буря  жито  як  серпом 
підтинала.  Канев.  у.  Підтяли  кучері  нам 
трьом.  Млак.  96.  2)  Стегать,  стегнуть 
кнутомъ.  А  о  мене,  ворон-коня  твою,  та  й 
не  дбаєш,  а  догори  ідеш,  мене  підтинаєш. 
Гол.  І.  111. 

Підтйнняк,  ка,  м.  Раст.  8сгорЬи1агіа 
полова  Ь.  ЗЮЗО.  І.  135. 

Підтирати,  раю,  еш,  сов.  в.  підтер- 
ти, дітру,  треш,  м.  Подтирать,  подте- 

реть. Драг.  14. 

Підтитарій,  рія,  .«.--Під  ти  тар  ний. 
Желех. 

Шдтнтарний,  ного,  м.  Церковный 
подстароста.  Зиіев.  у. 

Підтич,  чі,  ж.  Палка  для  развіши- 
ванія  сітн.  Хазяїн  позабивав  рядами  під- 

типі для  мереж  та  неводів.  Левнц. 

Підтичка,  ки,  ж.  1  )=Шдтічка  КоІЬ. 
І.  37.  2)  Шерстяной  кушакъ  краснаго  цві- 
та  съ  кистями  на  концахъ,  нашивается 
на  запасну  сверхъ  сборокъ  последней  и 
обвязывается  вокругь  талій.  Вас.  170. 

Підтікати,  каю,  еш,  сов.  в.  підтекти, 
течу,  чеш,  гл.  Подтекать,  подтетечь. 

Підтіпанка,  ки,  ж.  I)  Неряха,  жен- 
щина съ  испачканныиъ  въ  грязь  подо- 

ломъ.  2)  Потаскуха.  Де  ся  підтіпанка  вмі- 

шалась, там  верб' я  золоте  росло.  Котл.  Ен. 
VI.  12. 

Шдтічка,  ки,  ж.  Пришитая  къ  верх- 
ней части  нижняя  часть  рубахи  внизъ  отъ 

пояса  (изъ  боліє  толстаго  полотна).  Харьк.  г. 

Шдтоварннк,  ка,  м.  Бревнышко,  под- 

кладываемое  подъ  лодку  при  вытаскива- 
ли ея  на  береіт>.  (Стрижевск.). 

Шдтбвкачка,  кя,  м.  Въ  кабакі:  тотъ, 
на  обязанности  котораго  лежить  подтал- 

кивать пьющихъ  всдку,  чтобы  ова  выли- 
валась обратно  въ  кадь.  Кв. 

Підтовкти,  чу\  чеш,  гл.  Истолочь  не- 
достающее количество. 

Підтоки,  ток,  ж.  мн.  Бревно,  соеди- 
няющее переднюю  часть  воза  съ  задней. 

Рудч.  ЧП.  249.  Чуб.  VII.  402.  КоІЬ.  I. 
66.  Полудрабки  все  грабові,  а  підтоки  все 
кленові.  Нп. 

Шдтомйтися.  С  л.  Підтоплятися. 
Шдтомлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

шдтомйтися,  млюся,  няшся,  «♦•  Я  пгд- 
томгиасъ...  по  житу  блудячи.  Г.  Барв.  351. 

Підтопити.  Си.  Підтоплювати. 

Підтбпдювати,  люго,  еш,  сов.  в.  під- 
топити, плю,  пиш,  гл.  1)  Затапливать, 

затопить,  залить  водой.  Ой  скоро  дівчина 
на  човен  ступила,  тихая  вода  човен  під- 

топила. Чуб.  V.  367.  2)  Затапливать,  за- 
топить печь,  поджечь  въ  печи  дрова.  Під- 

топили в  печі,  гріли  окропи-  Мир.  Пов. 
П.  99. 

Підтоптаний,  а,  е.  1)  Стоптанный. 
Підтоптані  чоботи.  2)  Старый,  пожилой, 
пожившій.  Чоловік  підтоптаний.  Г.  Барв. 
178.  Лучна  за  мене  й  не  піде,  бо  я  під- 

топтаний. Г.  Барв.  413.  Підтоптаний  па- 
нич. Старый  холостякъ. 

Підтоптати,  пчу,  чеш,  и.  І)  Истоп- 
тать Підтоптати  чоботи; — траву.  2) — під 

ибги.  Попрать  ногами.  Віру  християнську 
під  ноги  підтопчи.  АД.  І.  211. 

Підтоптатися,  пчуся ,  чешся,  и. 
1)  Устать  отъ  ходьбы.  2)  Состаріться, 
ослабіть  отъ  старости.  Я  свою  вже  час- 

точку прожив,  слава  Богу,  підтоптався. 
Шевч.    103. 

Підтбржя,  жя,  с.  Торговля  на  базарі 
накануне  базарнаго  дня.  Мир.  Пов.  II.  97. 
Сім  баб — своє  підторжя.  Нои.  X  9085. 

Шдтбркувати,  кую,  еш,  сов.  в.  під- 
торкнУти.  ну,  неш,  гл.  Подгонять,  по- 

догнать (лошадь).  Доріжка  добра...  тільки 
підторкує  шкапу.  О.  1862.  IV.  87. 

Шдточннн,  чин,  ж.  мн.  Самое  мел- 
кое зерно,  просіявшеєся  сквозь  решето. 
Підточити.  См.  Підточувати. 
Підточяця,  ці,  ж.  Рубаха  женская 

не  изъ  цъмьвыхъ  полотннщъ,  а  съ  при- 
шитой нижней  частью.  В  додільній  сорочці, 

як   умре,  ховати,  а  в  підточиш  не  можна. 
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Підточив,  вв,  зг.=Шдтічка.  Чуб. 
VII.  426. 

Підточування,  ня,  с  Дійствіе  оть 
глагола  підтбчувати. 

Підточувати,  чую,  вш,  сов.  в.  підто- 
чити, чу\  чнш,  гл.  1)  О  червяхъ,  ны- 

шахъ:  подтачивать,  подточить,  подьість. 
Робак  підточив  (яблуню).  Чуб.  II.  135. 
2)  Наставлять,  наставить,  пришвть  кусокъ 
матерів.  3)  Цідить,  націдить  вь  добавку. 
Підточи  наливки  в  пляшку.  4)  Просіивать, 
просіять  зерно  на  решето. 

Підтравний,  а,  е.  О  косі:  хорошо  на- 
саженная, по  рукі.  Мнж.    189. 

Підтроюдити,  джу,  днш,  гл.  Наусь- 
кать, настроить.  Не  в  чім  старий  росхо- 

дивсь, — аж  то  його  панич  підтроюдив. 
Харьк.  г. 

Підтруонти.  См.  Підтрушувати. 
Підтрухнути,  ну\  неш.  м.=Підтру- 

сити. 

Шдтрух(ну)тн,  ну,  неш,  гл.  Подгнить 
(о  дереві). 

Підтрушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  під- 
трусити, нгу\  сиш,  іл.  1)  Подбраснвать, 

подбросить.  Підтруси  трошки  сінця. 
2)  Встряхивать,  встряхнуть.  Підтруси  мі- 

шок, щоб  овес  улігся. 
Підтумок,  жка.  м.  Помісь;  ублюдокь. 

То  не  справжній  хорт — підтумок.  Ні  швець, 
ні  мнець,  ні  чор-зна-що:  ото  підтумок. 
Кобел.  у. 

П'>туча*вся,  паюся,  вшся,  гл.  Устать 
отъ  ходьбы,  оть  движенія. 

Підтушувати,  пую,  вш,  гл.  Топать 
вь  такть  ногами. 

Підтупцем,  мар.=Підтюпцен.  Кв. 
Підтюпцем,  нар.  Бігомь,  рысцой.  І  в 

ратуш  підтюпцем  сунулись.  Еотл.  Ен. 
IV.  52. 

Підтяга,  ги,  ли  Борь.  У  Турна  був 
сутяга,  брехун,  юриста,  крюк,  підтяга, 
і  ділом  Турна  заправляв.  Котл.  Ен.  VI.  52. 

Підтягати,  гаю,  вш,  сов.  в  підтягти  > 
гну\  неш,  м.  1)  Подтягивать,  подтягнуть; 
подтаскивать,  подтащить.  2)  Только  сов.  в- 
Мочь  потащить,  сдвинуть  съ  міста.  Циган 

узяв  келеп,  — насилу  підтягне.  Рудч.  Ск. 
П.   188. 

Підтягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 
відтягтися,  гнуся,  нешся,  м.  Перетаски- 

вать, перетащить  пловучую  сукновальню 
на  другое  місто.  Вас.  173. 

Підтятая,  чи,  м.  Ремень,  которымъ 
еаложнігь  притягвваеть  матеріаль  вь  ко- 

ліну. КС.  1890.  УП.  101. 

Підтягувати,  гую,  вш,  гл  =Підтя 

гати. 
Підтяжка,  кя,  ж.  Веревка,  которою 

привязывается  зядняя  ось  повозки.  (Залюб.). 
Підтяти.  См.  Підтинати. 

Підуздріти,  здрю.  ряш,  гл.  Подсмот- 
ріть.  Хиба,  може,  тілько  Петро  як  не- 
будь  підуздрів  їх,  бо  пильно  сгідив  за  Окса- 

ною. Кв. 
Підупадати,  дію,  вш,  сов.  в.  піду- 

пасти, паду\  дёш,  гл.  1)  Приходить,  прійти 
вь  упадокь.  Деякі  великі  (ярмарки)  піду- 

пали. О.  1861.  IX.  181.  2)  Бідніть,  обід- 
ніть. Як  я  се  добро  мав,  то  я  тоді  куму- 

вав, а  як  тепер  підупав,  то  я  вже  не  кум 

став.  Чуб.  І.  233.  3)— на  силах.  Ослабі- 
вать,  ослабіть. 

Підупалий,  а,  є.  Пришедшій  вь  упа- 
докь, ослабившій,  обіднівшій.  Був  колись 

він  і  здоровий,  і  заможний,  а  тепер  зовсім 
підупалий.  Підупале  господарство. 

Підупасти.  См.  Підупадати. 
Підуст,  та,  м.  під^ства,  ви,  ж.  Рыба. 

СЬопсІгобІота  павив.  Вх.  Пч.  II.    19. 

Підготов,  тви,  зг.=Підуства.  Вх. 
Пч.  II.  19. 

Підучити,  ся.  См.  Підучувати,  ся. 

Підучувати,  чую,  вш,  сов.  в.  піду- 
чити, чу,  чнш,  гл.  1)  Выучивать,  вы- 

учить тверже.  2)  Учить,  научить;  подгото- 
вить, помочь  вь  ученій. 

Підучуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
підучитися,  ч^ся,  чишся,  гл.  Подготов- 

ляться, подготовиться  ученіемь. 

Підхарчити,  чу",  чнш,  и.=Підхар- 
чуиатв. Підхарчитися,  чуся,  чишся,  и.= 
Підхарчуватися.  Подадуть  ласу  потраву, 
як  уже  добре  підхарчилися.  Пом.  Л  11967. 

Підхарчувати,  чую,  вш,  м.  Подкор- 
мить. 

Підхарчуватися,  чуюся,  сшся,  і.г. 
Подкормиться;  нісколько  наісться. 

Підхвалити    См.  Підхвалювати. 

Підхвалювати,  люю,  вш,  сов  в.  під- 
хвалити, лю,  лиш,  гл.  Прихваливать, 

прихвалить.  Левиц.  І.  80.  Батько  ті 
играшки  підхвалював.  Мир.  ХРВ.  83. 

Підхват,  ту,  м.  Рыболовный  снарядь.= 
Підклад  3.  Вх.  Пч.  II.  23. 

Підхватистнй,  а,  е=Шдлепчастяй. 
Підхватисг.п  штани.  Лохв.  у. 

Підхватйти,  ся.  См.Підхвачувати,ся. 
Підхвачуватн,  ся,  чую,  ся,  вш,  ся. 

сов.  в.  підхватйти,  ся,  чу\  ся,  тиш,  ся, 
и.=Шдхоплюветв,  ся,  підхопити,  ся. 
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Підхвебель,  ля,  м.  Испорч.  фельдфе- 
бель. Буде  мені  товчеників  від...  підхвебсія 

за  те,  що_  опізнився.  Грин.  II.  295. 
ПІДХВІСТЯ,  ТЯ,  С  Місто  подъ  хвостомъ. 

У  собаки  підхвістя.   Полт.  г. 
Підхилити,  ся.    См.  Підхиляти,  ся. 

Підхилити,  ляю,  еш,  сов.  в.  підхи- 
лити, лю.  лиш,  гл.  1)  Склонять,  скло- 

нить подъ  что  либо.  2)  Пріотворять,  прі- 
отворить.  Івасьова  мати  двері  підхиляла. 
Л  у  каш.  161.  3)  Покорять,  покорить,  под- 

чинять, подчинить.  Чіпка  хоч  кою  підхи- 
лить під  себе.  Мир.  ХРВ.  253. 

Підхилитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
підхилитися,  люся,  лишся,  гл.  1)  Скло- 

няться, склониться  подъ  что.  Як  піііду  я 
у  луї  по  калину,  да  виломлю  калинову  віш- 

ку, да  пійду  я  підіймаючись,  да  пі  йду  я 
підхиляючись,  щоб  мені  віття  не  подло- 

мить. МУЕ.  111.  162.  2)  Покоряться,  по- 
кориться, подчиниться. 

Підхід,  ходу,  м.  Подходъ. 
Підхлесн^ти,  ну\  неш,  іл.  Хлебнуть. 

Пан  дружко  лише  варену,  свашка  підхлес- 
нум.  Мкр.  Н.  36. 

Підхмелитися.  См.  Підхмелитися. 
Підхмелитися,  ляюся,  ешся,  СОВ.  II. 

підхмелитися,  люся,  лишся,  іл.  Напи- 
ваться, напиться  ПЬЯНЫМ!..  /  півом  ся  під- 

хмеляли  і   юрі.шцею.  Гол.  III.  485. 

Підходити,  джу,  диш,  сов.  в.  підій- 
ти, діиду\  деш,  гл  1)  Подходить,  по- 

дойти. Підходять  до  тсї  хатки — аж  кіт 

їсть  м'ясо.  Рудч.  Ск.  І.  22.  2)  Быть  по- 
хожимъ  на  кого.  Чоловік  до  чоловіка  бува 
підходе.  Волч.  у.  3) — під  ного.  Соблазнять, 
соблазнить  кого.  К.  ЦН.  220.  Можна  під 
її  підііопи,  чи  ні?  О.  1«62.  VII.  37. 
4)  Подниматься,  подняться.  Як  пустили 
йою  в  колодязь,  то  вода  вюру  підходить. 
Рудч.  Ск.  І.  102  Тісто  підходить,  о)— під 
ийслі.  Нравиться,  понравиться.  Хо]юшая 
дочка  твоя  під  мислі  підходить.  Чуб.  V. 
901.  6)  —під  ласку.  ИріобрЬтать,  пріобрЬсти 
чью  любовь,  благосклонность.  7) — що.  О 
водъ:  подмывать,  подмыть,  течь  подъ  что. 
Де  ти,  барвінку,  />іс,  ріс,  що  тикий  крас- 

ний виріс?  Я  в  лісі  при  керниці,  при  сту- 
деній водиці;  мене  вада  підходила,  мене  вона 

холоі)и.и>.  О  1862.  IV.  3.  8) -ного.  Брать, 
взять  кого  хитростью.  Ми  тобі  дамо  гро- 

ші які  схочеш  великі,  лише  ти  підійди  ею, 
чим  би  ю  з  світа  мож  згладити.  Гп.  І.  36. 
Соблазнять,  соблазнить.  Нечистий  дух  ся 
і  явив  з  первовіки  і  взяв  підходити  чоло- 

віка. 'А  чим  підходив?  ірішми.  Ез.   V.  100. 

9)  Підійти  дймои.  Побывъ  въ  дыму,  отда- 
вать, пахнуть  дымомъ.  Жито  димом  пі- 

дійшла, як  пожежа  була,  так  чоловік  де- 
шево продавав.  Г.  Барв.  299. 

Підхождати,  даю,  еш,  г.».—  Підходи- 
ти- Тоїді  то  жидрандар  стиха  підхождае. 

АД.  II.  22 
Підхбжий,  а,  є.  Похожій.  Вийшла  дів- 

чинка, підхожа  до  молодою  гусеняти.  Г. 

Барв.  42. Підхопити,  ся.  См.  Підхоплювати,  ся. 

Підхоплювати,  люю,  еш,  сов.  в.  під- 
хопити, плю,  пиш,  гл.  Подхватывать,  под- 
хватить. /  вихор  їх  серед  ночі  підхопить. 

К.  Іов.  58. 
Підхоплюватися,  лююся,  ешся,  сов. 

в.  підхопитися,  плюся,  пишся,  іл.  Схва- 
тываться, схватиться  съ  мъста.  вскочить, 

подняться  быстро.  Минам  ніч,  що  и  не 
оглянулись,  і  сонечко  підхопилось.  Св.  Л.  295. 

Підцйбрити  рю,  риш,  гл.  Стибрить, 
стащить.  Шпиком...  пляшечьу  оковитої  під- 
нобрить.  Св.  Л.  6. 
—  Підцупити,  плю,  пиш,  гл.  1)  Подтя- 

нуть, подтащить.  2)  Стибрить,  стащить. 
Нишком  підиі/пить  та  й  нишком  збути. 
О.    1862.  I.  29. 

Підцьковувати,  вую,  еш,  сов.  в.  під- 
цькувати,  кую,  6ш,  гл.  1)  Натравлять, 
натрапить.  Підцькував  пндика  собакою. 
2)  Подзадоривать,  подзадорить,  раздраз- 

нить. Шдиьковуё  Ірицька  на  погибель.  Г. 
Барв.  400.  Щоб  все,  що  бачив,  росказати 
і  щоб  Дареса  підписувать.  Котл.  Ен.  Ще 
було  и  діда  підцьковує,  щоб  гриз  голову 
своїй  дочці.   Чуб.   II.   97. 

Підцюкати,  каю,  еш.  и.  Подрубить 
топоромъ. 

Підцюкнути,  н^,  неш,  іл.  Ода.  в.  оть 
підцюкувати.  Подстрекнуть.  А  пшм  пос- 

лі нечистий  таки  знов  силу  візьме,  підцюк- 
не і  потягне  низку  добру  до  погибелі.  Кв. 

Підцюкнула  нечиста  сила.  О.  1802.  IV.  77. 

Підчас,  су,  .и.  Родъ  супа  изъ  листь- 
евъ  свеклы    Фр.  Ир.    111 

Підчепурити,  рю,  рйш,  і.і.=Приче- 
пурити.  Підчепури,  донечко  люба,  нашу 
хатину.  О.    1862.  IV.  71. 

Підчервонити,  ню,  нйш.  г.і.  Подкра- 
сить красной  краской. 

Підчеревин,  а.  е.  Подбрюшный. 
Підчеревина,  ни,  ж.   ІІодбрюшина. 
Підчернювати,  нюю,  еш.  сов.  в.  під- 

чорнити, ню,  нйш,  м.  Подчернивать,  под- 
чернить. 

Підчесати.  См.  Підчісувати. 
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Підчикрижити,  жу.  жиш,  ід.  Подре- 
зать коротко. 

Підчннка,  кв,  ж.  Оборка  на  подолі 
юбки.  Гол.  Од.  21. 

Підчистити    См.  Підчищати. 
Підчищати,  щаю.  еш,  сов.  в.  підчис- 

тити, щу,  стиш,  гл.  1)  Подчищать,  под- 
чистить. 2)  Красть,  украсть.  Хто  се  у 

мене  підчистив  їх? 
Підчйгвіст,  хвоста,  м.  Ирохвость. 

Рк.    Левин. 

Підчіпок,  пка,  .м.  Подшипникъ.  Черк.  у. 

Підчісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  підче- 
сати, шу,  шеш,  і.і.  Зачесывать,  зачесать 

вверхъ. 
Підчорнити.  Си.  Підчернювати. 
Пі  дч  у  лити.  См.  Підчулговати 
Підчалювати,  люю.  еш.  сов.  в  під- 

чулити,  лю.  лиш,  и.  Въ  плоту  сплавно- 
го дерева  срізнвать  концы  бревенъ  снизу 

наискось.  НІ  ух.  I.  181. 

Підчухрати,  раю,    еш,    'і.і.    Обрубить вижнія    ІіІ.ТЬИ. 

Підшальовувати.  вую,  еш,  сок.  в.  під- 
шалювати.  люю,  еш,  м.=Підшильову- 
вати.  пгдшилювати. 

Підшивайло,  ла,  м.  Подлипайло.  То 
підшивайло  -  пні.шжеться. 

Підшивати,  ваю.  еш,  сов.  в.  підши- 
ти, шию,  еш.  м.  Подшивать,  подшить. 
Підшивка,  ки.  ж.  І)  Подкладка.  НВо- 

лын.  у.  Одежина  суконна  чорна  з  сірою 
пі<Ниивкою.  Св.  Л.  303.  2)  Дратва,  которой 
подшиваюгь  подошвы. 

Підшийник.  ка,.и.=Підчіпок.(Залюб.) 

Підшийок,  йка.  и.=Підгірля.  Ртдч. 
Чп.  250. 

Підшильовувати,    вую,    еш.    сов.    в.- 
підшилювати.    люю,   еш,    і.і.    Обшивать, 
обшить  шалевкой.  Зміев.  у. 

Підшити.  См.  Підшивати. 
Підшкнльнути.  ну\  неш,  г.і.  Посмі- 

яться надъ  квмъ,  уколоть  насмішкой.  Воно 
було  и  на  .шд  піано  у  їх  діло,  та  Ілько 
підшкіньнув  пана  трохи,  а  він  і  каже: 
„як  отак  шкилювати  з  мене,  так  шкода! 

не  найму  землі*.  Волч.  у. 
Підшкірний,  а,  е.  Подкожный. 
Підштанки,  ків.  т.  мн.  Подштаники, 

исподніе  штаны.  (Залюб.). 
Підштовхнути.  См.   Підштовхувати. 
Підштовхувати,  хую,  еш.  сов.  в.  під- 

штовхнути ну\  неш,  м.  Подталкивать, 
подтолкнуть. 

Підштрівень,  кия,  м.  Въ  нгрі  вь 
вивертень,  когда  играюіцій   бросаеть    свою 

палку  съ  цілью  попасть  въ  другую,  лежа- 
щую на  землі:  прохождение  конпа  брошен- 

ной палки  подъ  лежащей  на  землі.  Ив.  21. 

Підштрикнути.  См.   Підштрикувати. 

Підштрикувати,  вую,  еш,  сов,,  в.  під- 
штрикнути, ну.  нёш.  и.  1)  Подкалывать, 

подколоть.  2)  Подзадоривать,  подзадорить. 
Сатана  зное,  чим  підштрикнути.  Кв. 

Під'юджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  пі- 
д'юдити, джу.  диш.  и.  Подстрекать,  под- 

стрекнуть къ  чему,  подбить.  Желех.  Си. 

Юдити Під  ядлівчак.  ва,  м.  Пт.  Зіііа  еиго- 
раеа,  поползень.  Вх.  Лем.  449. 

Під  язатн.  ся.   См.   Під'яаувати,  ся. 
Під  язичниця,  ці,  ж.  Родъ  дітской 

болізни.  ЕЗ.  V.   83. 
Під  язник.  ка,  м.  Служащій  для  под- 

вязьіванія.  Ум.  Під'язничон.  У  мене  в  скри- 
ні той  платочок  під'язннчок,  що  під'язую 

зімою.  Зміев.  у. 

Під  язуватн.  вую,  еш.  сов.  в.  під'я- 
затн,  жу\  жеш,  м.=Шдв'н8увати,  під- 
в'язати. 

Під  язуватися,  зуюся.  ешся.  сов.  в. 
під  язатися,  жуся,  жешся,  м.=Шдвя- 
зуватися.  підвиватися. 

Під  ярок,  рка.  .и.  Соб.  Полугодовалые 
ягнята,  съ  которыхъ  можно  стричь  шерсть. 
Вас.    198. 

Піжити.  жу,  жиш,  іл.  1)  О  дожді: 
сильно  лить.  2)  Бить,  колотить  (человіка). 
Як  же  хлопці  зачнуть  піжить,  то  аж 

пір'я  летить.  О.    1862.  II.  57. 
Піжмурки,  рок,  ж.  мн.  Родъ  игры: 

жмурки.  Мил.  54.  Діти  в  білих  сорочках 
у  піжмурки  в  яру  гуляють.  Шевч.  407. 

Піздрітн.  дрю,  риш,  и.  Посмотріть. 
Іди  піздри,  старостоньку,  чи  високо  міся- 

ченько. Гол. 
Пізнавати?  наю,  ёш,  сов.  в.  пізнати, 

наю,  еш,  і-і.  Узнавать,  узнать.  Ой  як  би 
я  зозуленька,  ой  кри.іечка  ма.іа...  то  б  я 
свою  миленькою  по  шапці  и/зн/іла.  Мет. 
З  ким  жити,  тою  й  пізнавати.  Чуб.  І. 251. 

Пізнаватися,  ваюся,  ёшся,  сов.  в. 
пізнатися,  наюся,  ешся,  ід.  1)  Узнавать- 

ся, быть  узнаннымъ.  2)  Знакомиться,  по- 
знакомиться. Як  я  звідтам  повертався, 

послухайте,  з  ким  пізнався.  Грин.  III.  611. 
Пізннтнся,  нюся,  нишся.  і.і.  Запаз- 

дывать, опаздывать  Не  люблю  пізнитись. 
Г  Барв.  803.  Шзниться  з  своїм  господар- 

ством^ усяка  вдова.  Г.  Барв.  264. 
Пізній,  я,  є.  Ноздній.   Було  се  пізньої 
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осени.  Г.  Барв.  122.  Ой  жаль  мені  ранньою 
кування   і   пізньою  літання.  Мет.  152. 

Шзніхїрочка,  кн,  ж.  Поздно  родив- 
шійся (ребенокъ),  поздно  вьіведшійся  (пте- 

нецъ).  Маркев.  91.  Чою  це  у  вас,  бабо, 
курча  погане? — Е,  це  в  мене  пізніхірочка. 
Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Пізно,  нар.  Поздно.  Ум.  Пізненько.  Ой 
пізненько,  нераненько  із  вулиці  ходиш.   Нп. 

Пізрітя,  ерю,  риш,  г.г.  =  Піздрітн. 
Шзрю  горі,  долів,— не  виджу  милою;  пізрю 
же  я,  пізрю  на  широке  поле,  аж  там  мій 
миленький...  оре.  Гол.  І.  336. 

Пі8ьма.  ми,  ж.  Гнівь.  Шух.  І-  34. 

Пійло,  ла,  с  1)  Пойло.  2)  Дурной  на- 
пвтокъ  вообще. 

Піймати,  маю,  вш,  гл.  1)  Поймать. 
Упустила  соколонька,  да  вже  й  не  піймаю. 
Мет.  Сестра  її  там  така,  що  і  в  ложці 
води  не  піймаєш,  т.  е.  очень  быстрая, 
увертливая.  Г.  Барв.  202.  Піймали  до  рук. 
О.  1862.  IX  70.  2)  Попасть.  Максим  по- 

шпурив (на  бугая)  грудку.  Метка  рука  як 
раз  піймала  серед  крутою  лоба.  Мир.  ХРВ. 
129.  2) — 66 лизня.  Потерпіть  неудачу,  по- 

дучить носъ. 
Пійниця,  ці,  ж.  Участники  свадьбы, 

отправляемые  отъ  жениха  за  невестой. 
Коїо.  I.  305. 

Шйняти,  йиу\  кеш,  гл.  =  Понята. 
КС  1883.  IX.  220.  Шйняв  йою  пан  По- 
тоцъкий  з  коня  за  чуприну.  Лукаш.  В  чис- 

тім полі  мгюго  коней;  є  і  карі,  є  й  гніді. 
Як  гспіймем,  то  поїдем,  як  не  піймем, — 
пішки  підем.  Грин.  III.  195.  Ходи,  ба- 

теньку, з  мене  змія  здійми! — Нехай  тобі 
той  іздійме,  хто  тебе  пійме.  Рк.  Макс. 
А  на  заробітках  такою  поросказуе  про 
себе,  що  хто  йою  не  зна,  то  всяке  пійме 
віри,  що  й  справді  він  стоюший  хазяїн. 
Кобел.  у. 

Пійнятися,  йх^ся,  нешся,  гд.=По- 
нятнся.  А  з  п'яницею  жити  не  піймуся, 
хиба  піду  утоплюся.  О.  1861.  IV.  83. 

Пійстра,  ри,  ж.  Родъ  матерій.  Жилет- 
ку справив  із  пійстри.  Г.  Барв.  359. 

Пійтй,  йду\  деш,  и  —Піти  Пійду 
з  села.  Мет.  15. 

Пікати,  каш,  вш,  гл.  Издавать  пвскъ, 
Курча  в  яйці  піка. 

Пікннер,  пікинір,  ра,  м.  Пикинерь. 
КС.  1899.  XII.  301.  А  в  пікинери  вербу- 

вали, та  теж  охочих.  Шевч.  591.  Ой  як 
би  нам  славних  запорожців  в  пікинери  за- 

брати. Грин.  НІ.  601. 

Шкинерія,  ріі,  ж.  соб.  Пикинеры.  КС. 
1899.  XII.  301. 

Шкинерський,  а,  є.  Пикинерскій.  КС 
1899.  XII.  301. 

Пікинерувати,  р^ю,  вш,  хл.  Служить 
въ  пвкиверахъ. 

Піківний,  а,  е=Пікний.  Лопата  пі- 
ківна.  Шух.  І.  97. 

Піклування,  ня,  с  Заботливость. 
Піклування  про  нашою  отамана  і  пана. 
К.  МХ.  38. 

Піклуватися,  луюоя,  ешся,  гл.  1)  За- 
ботиться, печься.  Та  таки  й  дитина,  хоча 

воно  і  підросло,  та  все  ж  таки  треба  коло 
йою  піклуватись.  Шевч.  2)  Безпокоиться. 
Тебе  не  було,  не  дуже  я  за  тобою  піклу- 

валась. Черк.  у. 

Пікнйй,  а,  6.  Употребляющійся  при 
печеній  хлібовь.  Пікна  діжка,  лопата. 
Борз.  у.  Віко  од  пікної  діжі.  МУЕ.  Ш. 
144. 

Шкувата,  кую,  вш,  м.  Встречено  въ 
думі  объ  Алексіі  Поповичі  въ  знач.:  гу- 

бить. Ал.  Поповичъ  говорить:  Нехай  я 
буду  у  Чорному  морю  головою  дарувати, 
ніж  маю  я  не  по  вині  усе  військо  пікува- 
ти.  АД.  І.   183. 

Піл.  полу,  м.  Родъ  нарь,  поміщав- 
шихся въ  украинской  хаті  вдоль  задней 

стіни  на  всемь  пространстві  между  печью 
и  боковой  стіной.  Сим.  2  Чуб.  УП.  382, 
386.  Ум.  Пблик.  Пирят.  у.  Полбчои.  У  світ- 

лиці да  на  полочку  ой  шиє,  шиє  молода 
дівчина  чорним  шовком  сорочку.  Чуб.  V.  6. 

Підка,  кн,  ж.  1)  Полотнище.  Спід- 
ниця у  сім  пілок.  2)  Родъ  холстинной 

шали,  надеваемой  женщинами  на  плечи. 
Гол.  Од  77.  3)  Рыболовный  снарядъ:  родъ 

бредня.  Вх.'  Пч.  II.  21. ПіллЯти,  ляю,  вш,  гл.  Полить 

Шлтяна,  ни,  ж.  Половина  ствола  ели 
расколотаго  въ  длину.  Вх.  Лем.  449. 

Підть,  ті,  ж. =Швть.  Подол,  г. 
Пільга,  ги,  ж.  1)  Льгота,  облегчеюе. 

К.  ЧР.  425.  I  мучиться  оттут  він  гірше 
над  усіх  грішників,  і  ніколи  не  буде  йому 
пільги.  ЗОЮР.  І.  311.  Час  мені  козацьким 

ногам  пільгу  дати.  АД.  І.  122.  2)  Каждое 
изъ  двухъ  параллельно  расположенныхъ 
бревенъ,  подкладываемыхъ  подъ  тяжелый 
предметъ,  для  скатьіваиія  его  по  нимъ, 
напр.  для  скатьіванія  бочекъ,  бревенъ. 
Шух.  I.  181.  Пільгами  называются  также 
бревна,     подкладываемыя     подъ     желобъ- 
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устроенный  для  спусканій  съ  горъ  де- 
ревьев* (см.  ризи).  Шух.  1.  178.  Въ  поко- 

лодві  называются  пільгами  два  параллель- 
ныя  бревна,  прижимающія  верхнее  бревно 
(притяг)  для  увеляченія  его  тяжести.  Шух. 
I.  237. 

Пільгувітн,  г^ю,  вш,  и.  Облегчать, 
послаблять. 

Нільський,  а,  е.  Полевой.  Вх.  Зн.  49. 
Пільх,  ха,  м.  Зоол.  Агтісоїа,  полевая 

пышь.  Вх.  Пч.  II.  5. 
Шли,  пред.=Віля.  Піля  дороженьки 

сяду.  Гол.  IV.  371. 
Пімперлі,  лити,  с.  НедоростоЕЪ.  Добре 

йому  знайомі  були  сі  пороги,  та  пересту- 
пав він  їх  ще  „пімперлям" ,  а  тепер  Іван 

уже...  молодеиь  хоч  куди.  Св.  Л.   117. 
Пінега,  ти.  м.  Месть. 
Піжстнтн,  ся,  щу\  ся,  стиш,  ся,  гл. 

Отомстить.  Пімстив  свою  кару.  Ез.  V.  28. 

Піна,  ни,  ж.  Піна  (у  человека,  жи- 
вотнаго).  Волосся  піднялось  догори,  піна 
била  з  рота.  Стор    МПр.  19. 

Пінити,  ню,  виш,  гл.  Піниться.  Вода 
так  і  шумить,  хвилями  аж  пінить.  Чу6. 
II.  138. 

Пінка,  ки,  ж.  Масло  коровье.  Ез.  У.  61. 
Пінна,  ної,  ж.  Водка:  пънникъ.  Котл. 

Ен.  II.  9.  Маркев.  169.  Ум.  ПІнненька. 
Тягли  тут  пінненьку  трояниі.  Котл.  Ен. 
П.  14 

Пінняк,  кі,  .V  = Пін  на.  Браги  й  пгн- 
няка  не  п'єш    Мкр.  Г.  15. 

Пінявий,  а,  є-  Пінистий. 
Пініти,  піму\  неш,  м.=Пійнятн. 

Руки  розставив,  щоб  кота  тою  піняти. 

Драг.  ( 63. 
Піняз,  аа  и  піиявь,  ая,  м.  1)  Монета 

вь  '/2  крейцера.  Угор.  2)  мн.  Деньги.  Гол. 
IV.  443.  Вх.  Лем.  450.  Ум.  Пінязби,  пі- 
нязьДк. 

Піп,  попи,  м.  1)  Понь,  свящепнигь. 
Попа  в  решеті  возити.  Утаивать  гръхъ  на 
исповъдн.  2)  Пт.  Гиііса  а?1га,  лысуха  чер- 

ная. Вх.  Пч.  II.  11.  3)  Насвк.=3меняк  1, 
Сеіопіа  аигаїа.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Пір,  пбру,  м.  Лукъ  порей.  Уман.  у. 
Пірнати,  рву\  ваш,  гл.  1)  Порвать, 

разорвать.  2)  Схватить. 
Пірватися,  в^ся,  вешся,  гл.  Бросить- 
ся. Гей  пірвався  та  пан  Сава  до  своєї 

зброї.  { Гол.  І.  19. 
Піряннй,  а.  е=Спорвний.  Вх.  Зн.  66. 
Пірйна,  ни,  аг.  Одно  перо,  перышко. 

Нои.  *ё  11612. 

Пірити,    рю,    риш,    и.    1)    О  дожді: 

сильно  лить  =  Піжити  \.  А  на  дворі  дощ 
такий  пірить.  О.  1862.  УПІ.  40.  2)  Бить, 
колотить.  Грин.  НІ.  446. 

Пір'їна,  ни,  эг.=Шрина.  Ном.,  стр. 
292.  #  63.  Ум.  Пір'їнка. 

Пірнати,  наш,  вш,  сов.  в.  пірнати, 
н^,  неш,  м.  Нырять,  нырнуть,  погружать- 

ся, погрузиться  въ  воду. 
Пірнач,  ча.  м.  Булава,  въ  которой 

амъсто  шара  рядъ  металлическихъ  доще- 
чекъ  (называющихся  перами),  расположен- 
ныхъ  вокругъ  стержня;  знань  власти  пол- 

ковника. К.  ЧР.  425.  Вей  менторський  пір- 
най. К.  ЧР.   16. 

Шрначка,  ки, .«.— Рнндая.  Вх.  Зн.  59. 
Пірнвк,  ка,  м.  Пряникъ.  Дітворі  ма- 
лій п'ятаччя,  піїтики  й  мандрики.  Мкр. 

Н.  24. 
Пірнйкоаа,  за,  Нырокъ,  чомга,  Рсчіі- 

серз  сгівіаіив.  Вх.  Пч.  II.  13. 
Пірнати.  См.  Пірнати, 
Пірце,  цй,  с  1)  Перышко.  2)  Отдель- 

ный листокъ  растенія  ропз-  Вас.  177. 

Пірчити,  чу,  чнш,  гл.  Колотить,  бить 
(кого).  Народ  як  зсадив  вовка,  як  почав 
пірчить,  то  вже  йому  й  не  хочеться,  на- 

силу живий  вирвався.  Рудч.  Ск.  І.  3.  Жене 
баба  квочку  з  курчатами  та  пірчить  її 
дубием.  Грин.  І.  203. 

Пірчун,  ні,  м.  Молодой  козель.  О. 
1862.^.  Кух.  38. 

Пір'я,  р'я,  с.  1)  Соб.  Перья.  Як  павине 
пір'я  на  спід  потоне.  Макс.  2)  Плавники 
рыбы.  Драг.  1.  Ум.  Пір'ячко. 

Пір'яний,  а,  е.  Изъ  перьевь.    Желех. 
Пір'ячко,  ка,  с  1)  Ум.  оть  пір'я. 

Перышки.  Іди,  іди,  куріпочко,  додому,  та 

не  давай  пір'ячка  нікому.  Мет.  122.  2)  Зе- 
лень чеснока,  лука.  Вас.  204. 

Пісенька,  кн,  ж.  Ум.  оть  пісня. 
ПІсі,  м.  Дьтск.  Мочиться.  О.  1861. 

VIII.  8. 
Піоклі,  літи,  л=Курча.  Вх.  Пч.  Н.  11. 

Шсвбватнй,  а,  е.=Піскуватнй.  Піс- 
ковата  картопля.  Харьк.  у. 

Пісконатиця,  ці,  ж.  Песчаная  земля. 
Вг.  Уг.  259. 

Пісковій,  а,  е.  Песчаный;  песочный. 
Збірай  свої  війська  лісовії,  луговії  і  піско- 

вії. Мнж.   151. 

Піскоглід,  лоду,  м.  Рыба.  Реіготу- 
20П.  Вх.  Зн.  II.  20. 

Піскоаоба,  би,  ж.  Рыба.  СоЬііїз  (аепіа. 
Вх.  Пч.  Ц.  19. 

Піскозбблнця,  піскоаобннця,  ці,  ж.— 
Піскоглід.  Вх.  Пч.  II.  20. 
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Піскуватий,  а,  е.  Песчаный.  Зміев.  у. 
Піснувате  яблуко.  Разсыпчастое  яблоко. 
Зміев.  у. 

Шскуваха,  хн,  ж.  Низкое  песчаное 

місто.  Піду  на  піскувах^  та  и  там  ви- 
косю.  Зміев.  у. 

Післанець,  нця,  м.  1)  Посолъ,  послан- 
ный. Гн.  І.  143.  Два  післанці  стоять  на 

цвинтарних  дверіх.  Федьк.  2)  Въ  свадеб- 
номъ  обряді  одно  изъ  дійству» щихъ  лицъ. 
Час  післанцям  додому.  Грин.  III.  526. 

Післанськнй,  а,  є.  Принадлежащіь 
послу,  індіанськії  коні  стоять  на  припоні. 
Грин.  III.  526. 

Шслатн.  См.  Посилати. 

Післище,  ща,  с.  Ремень,  на  которомъ 
висять  стремена.  Мнж.  189. 

Після,  нар.  Послі.  Після  великодних 
святок.  Стор.  МПр  60.  Після  чого,  въ  во- 
просительныхъ  предложеніяхь,  кромі  основ- 

ного значенія,  употребляется  еще  въ  зна- 
ченій: отчего,  почему.  Не  знаю  що  і  після 

чою  старі  сумують.  Шевч.  100. 

Піснечка,  ви,  ж.  Ум.  оть  піоня. 

Пісний,  а,  є.  1)  Постный.  Пісний  борщ. 
Пісний  день.  У  нас  взавтра  празник  пісний. 
Грин.  Ш.  562.  2)  О  молокі:  жидкое.  3)  О 
землі:  мало  плодородная. 

Пісникати,  каю,  вш,  іл.  Постничать. 
Канев.  у. 

Шсникбвий,  а,  є.  Постннчающій,  пост- 
никь.  /  такий  же  то  боюмільний  та  піс- 

никовий чернець  той.  Рудч.  Ск.  II.  200,  201. 

Піснина,  ии,  ж.  Постная  пища.  Про- 
щавай, скоромино,  йди,  піснино.  Грин.  І. 

242. 

Лісниха,  хи,  ж.  Постница.  Мнж.  189. 
Пісно,  нар.  Постно. 
Піснота,  ти,  ж.  Все  постное. 
Піснотворній,  я,  в.  Творящій  пісни. 

Піснотворній  іеній.  К.  ХП.  129. 

Пісня,  ні,  ж.  Піснь,  пісня.  Наша 
дума,  наша  пісня  не  вмре,  не  затне.  Шевч. 
46.  Ум.  Пісенька,  піснечка.   Мет.   151. 

Пісняк,  ка,  м.  Постникъ.  К   ПС.  112. 

Піснякати,  каю,  вш,  м.=Пісникатн. 

Я  п'ятницю  перед  великоднем  піснякала. 
Лебед.  у. 

Пісбв,  ску.  м.  Песокъ.  Лучне  ж  буду 
в  синім  морі  пісок  їсти,  ніж  із  нелюбом 
да  вечеряти  сісти.  Мет.  101.  Ум.  Пісбчок. 

Пісочаний,  а,  е.  Песчаный.  Пісочаний 
шлях.  МВ.  І.  14. 

Пісочник,  ка,  м.  Раст.  Зіеііагіа  £га- 
пгіпеа.  Вх.  Пч.  І.  ІЗ.    , 

Піопа,  пи,    ж.    1)   Мучной  отваръ  съ 

міломь  для  побілки  стінь.  Богодух.  у. 

2)  Мучной  отваръ  для  кваш  єн  ья  яблокь. 
Сим.  191.  Добрі  у  вас  яблука,  мабуть  у 
піспі  мочені?  Богодух.  у. 

Шспатнся,  плкюя,  пйшся.  ».і.=По- 
снути  Уснув  таки  добре  у  неї,  а  тамті 
сі  не  піспали.  Ез.  V.  96. 

Піст,  посту,  м.  Пость. 
Пістити,  щу,  стиш,  іл.  =  Пестити. 

Пістить  теля  коло  рук,  то  й  віл  такий 

буде.  Черк.  у. 
Пістоль,  ля,  м.  Пистолеть.  Левиц. 

Пов.  372. 
Пістолети,  ти,  с  Пистолеть.  З  пісто- 

лете оден  другою  застрілить.  Гн.  І.  99. 

Пістряк,  ка,  м.  1)  Веснушки.  Вх.  Лем. 
450.  2)  Прыщи  на  вымени  коровы.  Вх. 
Лем.  450.  3)  Родъ  растенія.  (Паразитный 

грибъ?)  Чуб.  ПІ.  576. 
Пістрічка,  ки,  ж.  Родъ  накожной 

болізни. 
Пісити,  сяю,  вш,  м.  Дітск.  Мочиться. 

Піт,  поту,  м.  Поть.  Піт  проймає.  Ци- 
игнський  піт.  Дрожь.  Трусилось  тіло,  йою 
цииінський  піт  проймав.  Греб.  358. 

Піти,  піду,  деш,  і.і.  1)  Пойти.  Куди 

піти,  то  піти,  аби  дома  не  гсидіти.  Пі- 
шов би  батька  одвідав. — за  вітром,  за  во- 

дою. Пропасть  безслідно.  Ном.  №  1906. 
Не  дав  мені  Господь  пари,  та  й  дав  мені 

лиху  долю,  та  й  та  пішла  за  водою.  Нп. 
Уман.  у.  Димом  догори  пішлб.  а)  Сгоріло. 

б)  Пошло  прахомъ.  Ном.  №  1904. — на  по- 
сиденьки. Пойти  въ  гости,  пойти  посидіть. 

Лебед.  у. — на  пропасть.  Пойти  на  несчастье. 
— вогнём.  Сгоріть. — світ  за  очі  Пойти  куда 
глаза  глядять. — в  танёць.  Пойти  танцовать. 

—в  непам'ять.  См.  Непам'ять.  2)— заміж.  Вый- 
ти замужь. 
Пітися,  деться,  и.  безл.  Случиться, 

выпасть  на  долю,  пойти  къ  чему.  Чи  воно 

вже  кому  так  підеться  на  смерть,  на  при- 

чину? Харьк.  у.  Мені  молодій  на  юре  пі- 
шлося.  Грин.  Ш.  357. 

Штканнин,  а,  е.  Употребллющійся 

для  утка,  относяшдйся  къ  утку.  Це  оснівна 
вовна,  а  то  пітканна.  Славяносерб.  у. 

Піткання,  ни,  с.  Ткацкое:  утокъ.  Вас. 

167.  Чуб.  УП.  428,  408. 

Шткнутися,  нуся,  нёшся.  м.  Сунуть- 
ся, толкнуться. 
Пітний,  а,  6.  Потный.  Воно  маленьке 

сонне,  пітне, — простудимо.  Г.  Гарв.  168. 
Пітник,  ка,  м.  1)  Потникь.  Черк.  у. 

О.  1862.  V.  103.  2)  Часть  хомута:  войлоч- 
ная подкладка  на  шеі  лошади.  Вас.    159. 



Пітьма — Пішковий. 
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Пітьма,  п,  ас.  1)  Тьма.  2)  Густой 

тум.чнъ;    дожяь  со  снігомь.    Шух.    І.  81. 
Штькатн,  каю,  еш.  гл.  0  перепелкахъ 

и  коростеляхъ:  кричать.  Пітькають  пере- 
пелииі.  деркачі.  Шух.  І.  23. 

Піхатн,  хаю.  еш,  гл.  Толочь  (просо), 

валять  (сукноі  Шух.  І.  113,  151. 
Піхви,  хов,  мн.  Ножны.  З  піхов  шаб- 
лі виймайте.  АД.  І.  114.  Ратище  полама- 
не, піхви  без  шаблі  бу.штньоі-  Мет.  444. 

Ум.  Піховни.  КС.  1882.  X.  40. 

Піхом.  нар.  Пішкомь.  К.  ЧР.  359. 
Пійшли  хто  піхом,  хто  возом.  Г.  Барв. 

240.  До  отця,  до  матки  у  юсті  він  і  пі- 
хом прибуде.  АД    І.   130. 

Піхота,  ти,  ж.  1)  Піхота.  Гол.  І.  34. 

2) — квасбля.  Родъ  невьющихся  бобовг. 
Піхотйна,  нн.  ж.=Шхотянепь.  Два 

кінних,  третій  піший  піхотйна,  АД.  І. 
332. 

Піхотинець,  нця.  .ч.=Пішоходець. 
Два  кінних,  третій  піший  піхотинець. 
АД.  І.    113. 

Піхотою.  нар.=Піхом.  Мкр.  Н.  14. 
Дозвольте,  дядечку,  кинути  у  вас  коня  у 
дворі,  а  я  пійду  піхотою.  Г-  Барв.  211. 

Душ  з  двадцять  верхи  та  чоловіка  з  пів- 
тори сотні  піхотою.  О-  1861.  VIII.  96,  97. 

Піхбю,  кар.=Піхом.  Віхою...  за  де- 
сять верспгов  на  місто.  Г.  Барв.  95. 

Піхтір,  ра.  ж.  Веревочный  мішокь, 
въ  которомъ  возять  сіно  при  поіздкахь. 
Сим.  37.  См.  Пихтір 

Піхтура,  піхтурбю,  нар.=Шхои.  К. 
ЧР.    114. 

Піхур,  ра.  .«.  Пузырь.  Подольск,  г. 
Ум.  Піхурчим.  На  пальчиках  піхурчики  на- 

муляти. Грвн    III.  325. 

Шх^рка.  кв.  ж.  Тропинка  для  пьше- 
ходонъ.  Вх.  Зн.  49. 

Шхурчвв,  ка,  м.  Ум.  отъ  піхур. 
Піч.  печі,  аг.  Печь.  Вас  193.  Чуб. 

VII.  880.  Піч  наша  регоче,  коровая  хоче. 

Мет.  164.  Мовчй,  бо  піч  у  хаті.  Молчи, — 
есть  лишніе  люди.  ХС.  III.  48.  Піч  гончар- 

ська. Обжигальная  печь  для  посуды.  Шух. 
І.  263.  Ум.  Пічка. 

Пічка,  кв,  ас.  1)  Ум.  отъ  піч.  2)  Въ 
обжигальной  печи  передняя  ея  часть,  гді 
ніть  госуды.  а  горять  лишь  дрова.  Шух. 
І.  263.  8)  Каждая  изъ  ямокъ  въ  землі, 
по  которымъ  катають  мячъ  въ  игрі  того 
же  вмени.  КС.  1887.  VI.  461.  4)  Продол- 

говатая вирізка  въ  ухі  овцы — клеймо  для 
опознанія  своей  овцы.  Шух.  I.  195. 

Пічкання,  яя,  с.  Возня    съ    обмазкой 

глиной  или  яобілкой  зданія.  Де  пічкання 

баюто,—  глину  там  місить.  Сим.  200. 
Шчкятвй,  а,  е.  Обь  овці:  съ  пічною 

на  ухі.  См.  Пїчиа.  Шух.  І.  і95. 
Пічватвся,  каюся,  ешся,  м.  Возиться 

съ  обмазкой  главой  или  побілкой  зданія. 

Сим.   129. 
Пічвоввй,  а,  6.  Печной,  сделанный 

въ  печи.  Пічковий  дьоготь.  Сумск.  у. 

Пічкур,  ра,  ж.  1)  Истопникъ.  (Черк. 

у.),  кочегаръ.  НВолын.  у.  2)  Любящій  ле- 
жать на  печи.  Левиц.  Пов.  189.  3)  Рыба 

бычекъ,  СоЬіо.  Мнж.  189.  Ум.  Пічнурець. 
Ой  пійду  я  на  річку,  на  річку  да  піймаю  два 
линия,  а  третього  пічкурця.  Нп. 

Пічкурня,  ні,  ж.  Отділеніе  въ  сахар- 
номъ  заводі,  гді  производится  топка. 
НВолын.  у. 

Шчкурув&ти,  р^ю,  вш,  ы.  Быть  нстоц- 
ннкомъ.  Черк.  у. 

Пічлая,  за,  м.  Развратннкъ.  Берд-  у. 

Пічний,  а,  е.  Печной.  Пічншї  черінь. 
ХС  III.  50.  Пічні  стіна.  Стіна,  къ  кото- 

рой прилегаетъ  бокомъ  печь,  въ  ней  же 
находится  дверь  изъ  сіней.  Черк.  у.  Пічне 
вікно.  Окно  въ  задней  стіні,  къ  которой 
прилегаетъ  печь.  Мирг.  у. 

Шчовйя,  а,  е.  Печной.  Пічова  лопата. 
Лопата  для  сажаніл  хліба  въ  печь.  Черк.  у. 

Пічурва,  ки,  ж.  Печурка,  ниша  въ 
печи. 

Пішак,  ка,  м.  1)=Шхурка.  Угор.  Вх. 
Зн.  49.  2)  Пішій  работникъ.  О.  1862.  IV. 
93.  3)  Піхотинець.  К.  Доев.  9. 

Пішанвця,  ці,  об.  Пішій  человікь. 

Два  брати  кінних,  а  третій  брат  мен- 
ший, піша  пішаниця.  АД.  І.   106. 

Пішва,  вв.  ж.  Запошявка,  шовъ  для 

сшивав ія  двухъ  кусковъ:  края  сшиваемыхъ 
кусковъ  перегибаются  одинъ  за  другой  в 
сшиваются  д войны мъ  швомъ.  Канев.  у. 

Піший,  а,  е.  1)  Пішій.  Піший  брат 
за  кінними  поспішає,  на  сире  коріння,  на 
біле  каміння  ноги  свої  козацькі  посікае. 
Макс.  2)  О  птвці:  домашній.  То  летюча 
птиця,  а  це  піша.  Черк.  у. 

Пішка,  кв,  ж.=Шхурка.  Вх.  Зн.  49. 
Пішки,  нар.  =  Піхом  Було  в  мене 

троє  коней,  -  тепер  хожу  пішки.  Грнн. 
ПІ.  200. 

Пішковий.  в,  ё. — ярмарок.  Ярмарка,  на 
которую  сходятся  пішкомь  вслідствіе 
впизоотія.  Був  пішковий  ярмарок,  а  ско- 

тини не  було,  бо  хвороба  на  скотину  всю- 
ди була.  Волч.  у.  (Лобод). 
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194 Шшник — Плавог. 

Шшнйк,  ка,  и.=Піхурка.  Вх.  Лек. 
450.  Ум.  Пішничбк. 

Пішохід,  хбду,  м.  Тротуаръ.  Полт.  и 
Харьк.  г.  г.  У  Харі.кові  пішоходи  з  дощок, 
чи  з  каміню.  Лебед.  у.  В  юроді...  якісь 
пішоходи  роблять,  щоб  в  грязі  добре,  бач, 
бую  ходити  пішки.  Котл.  НП.  386.  Раз 
я  вийшов  в  юрод,  йду  по  пішоходу.  Щог. 
В.  63. 

Пішоходець,  ДЦя,  м.  Пішій.  Став 
пішоходець  із  тернів  виходити.  А  Д.  І.  1 25. 

Піщак,  ка,  ,и.  Пт.  АпіЬиз,  щеврица. 
Вх.  Пч.  II.  8. 

Піщанець,  нцй,  м.  Песчаная  почва. 

Тут  у  нас,  знаєте,  земля  не  родюча  на 
хліб,  бо  все  піщанець.  Черниг. 

Піщуга,  гй,  ж.  Песокъ,  глубокій  пе- 
сокъ.  Хвіст...  в  ірязюці  таки  або  в  пі- 

щузі. Сим.  211.  Там,  така  пішуга,  що  й 
не  виїдеш.   Черк.   у. 

Пійк.  ка,  м.  1;=Пняк.  Г.  Барв.  290. 
2)  мн.  Уассіпіит  иіі^іповиш  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
140. 

Шйка,  кн,  м.  1)=Пняка.  2)  Соленый 
и  пустой  огурецъ. 

Піятн,  пію,  вш,  гл.  О  пътухахъ:  пъть. 

Кури  піють, — у  дівчини  сижу.  Грин.  III. 
258.  Піють  кури  перші,  піють  і  другі. 
Грин.  III.  375. 

Піятйка,  кн,  ж.  Выпивка,  пьянство. 
Щоби  мене  споминали  на  піятиці.  Грин. 
III.  285. 

Пійцтво,  ва,  с  Пьянство.  Желех. 

Пійчнти.  чу,  чнш,  їй.    Пьянствовать. 

П  ї'ла,  п'їл,  мн.  У  кожевниковь:  сна- 
рядъ  для  растягиванія  кожи.  Части:  два 

четырех  гранныхъ  другъ  другу  параллель- 

ныхъ  бруска  —  п'їлйни  проходять  сквозь 
концы  боліє  толстаго  бруска,  наз.  нолбда; 
вь  нолоді  есть  иёчик,  одинъ  конецъ  кото- 
раго  на  чопу,  а  другой  прикрепляется 
сворінем.  Шух.  І.  254. 

П'їлйна"  ни.  ас.  См.  п  їла.  Шух.  І. 254. 

Плав,  ву,  м.  1)  Пловучій  островъ  изъ 
камыша  и  небольшихъ  растеній.  Поп.  258. 
Коломак  чесною  дуже  грае:  відричае  часом 
плави  з  вільхами  і  лозою  і  зносить  далеко. 

О.  1861.  У III.  93.  2)  Трясина,  гдъ  подъ 
слоемъ  растительности  вода.  О.  1861.  УШ. 
26.  Мнж.  189.  Плав  так  і  двигтить.  На 

плавах  стоїть  і  маяче  в  воді  високий,  гус- 
тий, широколистий  очерет.  О.  1862.  УШ. 

16.  Селезень  на  ставу,  утінка  на  плаву. 
Мет.  214.  Хай  він  під  плав  піде!  Проклятіе: 
пожеланіе    сперти.    Мнж.    162.  2)    Сорь, 

всякіе  предметы,  плнвушіе  по  рік*  сплош- 
нымъ  слоемъ.  Мнж.  170.  Злилось  як  п.іав. 

Мнж.  170.  Плавом,  як  мав  пливё.  Мно- 
жество двигается.  Мнж.  170.  Як  плав 

пливе  -військо  йде.  Ном.  Л-  7679.  4)  Пра- 
вильное перо,  маховое  перо  (у  птипъ).  Вх. 

Пч.  І.  15.  Ум.  Плавба,  плавбчок.  Мет.  214. 
Ой  підпалю,  підпалю  селезневі  косиці,  щоб 
же  він  не  літав  на  чужії  плавочки.  Грин. 
III.  78. 

Плавик,  ка,  м.  1)  Пловучая  мельница. 
Каменец,  у.  2)  Поплавокъ  въ  рыболовной 
сіти.  КоІЬ.  І.  73. 

Плавати,  ваю,  вш,  м.  Плавать.  Ой 

п.гавали  утенята  по  тім  боці  ставу. 
Мет.   83. 

Плавач,  ча,  м.  Плавающій  на  судні, 
плотв,  плотовщикъ.  Шух.  І.  37. 

Плавачка,  кн,  ж.  Промыслъ  сплавле- 
нія  дерева.  Вх.  Зн.  49. 

Плавець,  вцй,  м.  Пловецъ.  Мир.  ХРВ. 
359.  З  Тсрешка  добрий  плавець:  ураз  Дінець 
перепливає.  Водч.  у. 

Плаваатн.    ааю,  вш,   (.*.=Плазувата. 
0.  1862.  IX.    107. 

Плавання,  ня,  с.  Деревья,  которыя 
нанесетъ  полая  вода.  Вх.  Зн.  49. 

Плавити,  влю,  внш,  гл.  Сплавлять. 

Гуцули,  що  живуть  над  більшими  ріками, 
плавлять    ковбки,  що  йдуть    водою.    Шух. 

1.  37. 
Плавкий,  а,  6.  1)  Хорошо  плавающій. 

2)  Плавный.  3)  Ровный,  гладкій,  «кользкій. 
У  панів  усе  плавке  за  що  не  візьмешся:  чи 

стіл,  чи  ослінчик, — таке  все  плавке,  гла- 
деньке.— шлях.  Ровная,  гладкая  санная  до- 
рога. Полт.  г.  Плавкі  сани.  Сани  легвія  на 

ходу.  Черк.  у. 
Пливко,  нар.  Плавно,  безъ  задержекъ. 

Більш  укиньте  масла  в  кашу,  то  вона 
плавкіш  ітиме  горлом.  Лебед.  у. 

Плавля,  лі,  ж.  Болотистый  лугь. 

Плавневий,  а,  є.  Растущій  на  плав- 
нях. Сіно  плавневе. 

Плавний,  а,  є.  Пловучій.  Плавна  сітка. 
См    Сітка   Вас.  188. 

Плавня,  ні,  ж.  Пойма,  тростниковый 
и  камышевыя  заросли,  частью  постоянно 
затопленный,  частью  затопляемый  только 

весною  во  время  половодья,  перемешан- 
ные аь  заливными  сі.нокосами.  Вас.  206. 

КС.  1883.  I.  43.  Поп.  256. 

Плавок,  вка,  м.  1)  Ум.  отъ  плав. 
2)  Сл*дъ  отъ  плывущей  птицы.  Пливе 
утінка  з  утенятами  на  море  ночувати, 
а  за  ею,  ею  сив  селезень  у  плавки  упливає... 



Плавочок — Пластове  ць. 
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Ішла  Маруся  із  дівочка.чи  на  юру  погуля- 
ти, а  за  ею,  ею  молодий  Юронько  у  слідки 

уступає.  Мет.   157. 
Плавочок.  чва,  м.  Ум.  оть  плав. 

Плавте,  ти,  ж.  Отрезанный  ктсокъ 
древеснаго  ствола,  длиной  въ  8  метровъ. 
Шух.  І.  88. 

Плавушник,  ва,  м.  Раст.  НоМопіа  ра- 
Іивігів  Ь.  ЗЮЗО.  І.  125. 

Плавця,  нар.  Вплавь.  Плавця  піні.  Пу- 
ститься вплавь.  Вх.  Зн.  49 

Плав,  ву,  м.\)  Палка?  Ном-  №  13662, 
13663.  Въ  игрт>  того-же  вмени  длинный 

пруть.  КоІЬ.  І.  195.  Въ  іігрі  вь  шкандиб- 
ки  (то- же,  что  и  игра  плаз) — проведен- 

ная на  земле  черта,  на  которой  лежить 

палка  (называемая  у  КоІЬ.  І.  195  -плаз). 
КС.  1887.  VI.  476.  2)  Родъ  игры,  въ  ко- 

торой бросаютъ  палкой  съ  цълью  попасть 
въ  другую,  лежащую  палку.  Ив.  1 8.  КоІЬ. 
I.  195.  Діти  то  у  плаза,  то  в  крей.нахи 
граються.  Морд.  Пл-  137. 

Плазі  вка,  кн,  ж.  Палочка  употребля- 
емая при  игр^  въ  плаза 

Плазовйтнй,  а,  е.  1)  Пресмьїкающівсл. 
2)  Плоскій.  3)  Подлый. 

Плавок,  нар.  1)  Ползкомъ.  2)  Плашмя. 
Ударив  плазом.  НВолын.  у. 

Плазувати,  з^ю,  вш,  гл.  1)  Пресмы- 
каться, ползать.  Котл.  Ен.  ПІ.  30.  На  зе- 

леному полі  плазують  сірі  комашки  поміж 

тим  гадом.  Левиц.  Пов.  366.  2)  Съ  тру- 
домъ  идти,  ехать,  тащиться.  Сонні  всі  за- 

ворушились, потім  підня.\ися  і  додому  пла- 
зуеали.  Мнр  Н.  19.  3)  Попадать  падкой 

въ  другую  палку,  лежащую  на  земле — 
при  игре  въ  плаз  (см.).  Ив.  18. 

Плааьжя,  нар.  —  Плазом 
Плай,  план,  м.  1)  Горная  тропинка. 

Шух.  І.  76  Вх.  Зн.  49.  Ковала  мі  зозу- 
ленька на  плії,  на  плаї.  Гол.  І.  176. 

2)  Рядъ.  Вх.  Зн.  49.  Ум.  Плаїчои.  Шух. 
І.  39,  76.  Ід  бичок  у  плаїчок.  Шух.  1.201. 

Плаката,  чу,  чеш,  іл.  Плакать. 

Плакатнся,  чуся,  чешся,  гл.  1)  Пла- 
каті., оплакивать.  Не  плачся  на  моє  юре! 

не  тобі  йою  оплакати.  МВ.  (О.  1862.  І. 

А  за  мною  сиротою  всі  родичі  пла- 
чуть- Плачся,  плачся,  мій  родоньку,  плачся, 

поплакайся.  Грин.  III.  391. 
Плаксивий,  а,  е.   Плаксивый. 
Плаксйвиді,  пдв,  м.  мн.  Болезненная 

плаксивость  у  дітей.  КС.  1893.  VII.  80. 
КС  1883.  VII.  588.  Мил.  34. 

Плаксій,  оія,  м.  Плакса.  Черк.  у. 
Плаксійка,  кк,  ж.  Плакса.  Мнж.  189. 

Така  плаксійка:  є  чою,  нічого, — усе   плаче. 
Мнж.   163. 

Плакун,  на,  м.  Раст.  Ьуіпгит  Заіі- 
сагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  409. 

Планета,  тн,  ж.  1)  Планета.  Ці  зорі 

в  науці  звуться  рухомими  чи  ходячими, 
або  планетами.  Ком.  І.  24.  2)  Судьба;  не- 

кая таинственная  сила.  Буває  той  чоловік 
оце  то  лихий  та  навіжений,  то  мнякий 

та  добрий, — як  яка  планета  на  ньою  на- 
ходить. 3)  Планета  їх  знає.  Чорт  ихъ  зна- 

еть.  Договор,  чи  шо  в  їх  такий  був,— пла- 
нета їх  знає!  Пирят.  у. 

Планетних,  ва,  м.  Астрономь.  Чтб. 
Ц.  584. 

Планида,  ди,  ок-.=Планета.  Круги 
сонця  ходить  кільканадцять  планид.  Дещо 

(4-те    вид.).  26. 

Планитуватии,  а,  є.  ОвЄдущій  во  вла- 
сній планеть  на  погоду  и  пр.  То  такі 

планитуваті  є,  що  воно  по  планетах  знає, 
коли  на  що  сіяти.  Ном.  №  281. 

Планнцн,  ці,  ж.  Часть  забора  оть 
столба  до  столба.  Міус.  окр. 

Планітнии,  а,  е.  Полезный,  принося- 
щій  помощь.  Лік  планітнии.  Вх.   Зн.    50. 

Планітуватн,  тую,  вш,  и.  Полезнымъ 
быть,  помогать.  Вх.  Зн.  50. 

Планка,  ви,  ж.  Дикое  яблоко,  дикая 
яблоня.  Угор. 

Планбк,  нва,  м.  Участокъ  земли  въ 
шесть  десятинъ.  Вас.  197. 

Плас,  су,  м.  Часть  келефа:  загнутый 
конецъ  его  молотка.  Шух.  I.  274.  Часть 

топірця,  собственно  его  бартни:  плоская  за- 
сістренная  часть.  Шух.  I    289. 

Пласт,  ту,  м.  Слой.  Шух.  I.  171,  176. 
Пластатн,  таю,  вш,  гл.  1)  Ползти, 

пробираться  ползкомъ,  взбираться;  идти  увя- 
зая ногами.  Борз.  у.  Пісок  йою  (силящагося 

пройти  по  песку  льва)  так  і  засипа;  той 
пластав,  пластав  та  так  і  пропав.  Драг. 
303.  Пластунами,  кажуть,  звались  за  те, 

що...  все  вештались  по  плавнях,  і  як  біль- 
ше їм  приходилось  місить  грязь,  ніж  хо- 

дить по  сухому,  сиріч  пластать,  то  й 
звались  пластунами.  О.  1862.  П.  Кух.  61. 

2)  Подкрадываться.  Дивлюсь,  аж  тхір  пла- 
ста до  курей.  Харьк.  г. 

Пластів  я,  в'я,  с.  Пластъ,  слой;  слой 
срубленныхъ  вЄтвєЙ.  Бх.  Зн.  50. 

Пластове нь,  внй,  м.  Хлопья  свіну. 
Сніг  іде  пластівнями. 

Пластовець,  вця,  м.  СнЄіь,  падвсщій 
хлопьями.  Вх.  Зн.  50. 

Г 
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Нхастовнк,  ка,  ч.=Пластозець.  Вх. 
Зн.  50. 

Плао*овннстнй ,  а,  є-  Падающій 
хлопьями. 

їїлвсгововемй  ,  а ,  е.  О'ъ  гладкой 
шерстью,  не  курчавый.  Пластововне  ятя. 
Констэптиногр.  у.  Пластововний  смух. 
Черном. 

Пластов,  пса,  м.  У  горшечниковъ: 
комъ  размешанной  глвны  овальной  формы, 
приготовленный  для  работы  изъ  него. 
Вас.  178. 

Пластувата,  тую,  вш,  и.  Быть  плас- 
туномъ.  Про  Михайла  була  чутка,  що  він  ' 
пластував  у  Чорноморії.  О-  1862.  VIII.  27. 

Пластун,  на.  м.  1)  Кубанскій  козакь, 
несущій  сторожевую  н  развідочную  службу 
я  въ  то-же  время  занимающейся  охотой  и 
рыбной  ловлей.  Поп.  240,  241.  О.  1862. 
І.  Кух.  Пластуни,  61.  2)=эЛластовець. 

Пластунёць,  ндя,  м.  Родъ  черномор- 
скаго  сельдя. 

Пластунство,  ва,  с.  Занятіе  пластуна. 
Пластун  не  зна  роскоші,  не  гаразд  одіж 
ний,  поневіряється,  а  пластуната  не  ки- 
дарлься.  О.  1862   II.  Кух.  62. 

Пластунський,  а,  е.  Принадлежащей 
пластуну.  Чластунські  курені.  О.  1862.  II. 

Кух.  63. 
Плат,  та,  м.  1)  Несколько  аршинъ(5 — 6) 

6ілаго  тонка  го  полотна,  которымъ  завива- 
ють новобрачной  на  свадьбі  голову.  Чуб. 

IV.  676.  2)  Платокъ.  Скажу  собі  зав'яза- 
ти з  платом  головочку.  Гол.  Ш.  385. 

3)  Лоскуть. 
Плата,  ти,  ж.  Плата,  вознагражденіе. 

Ратуй,  ратуй  да  ти,  козаченьку,  мене,  буде 
тобі  превелика  плата  од  мене.  Мет.  101. 

Платати,  таю,  вш,  м.  1)  Пластать,  рас- 
пластывать. Платаний  чабак.  Міус.  окр. 

2)=Лататм.  Вх.  Зн.  50.  3)  Ділать,  отка- 
лывать, отпускать.  Платав  штуки  небож- 

чик.  НВолын.  у. 
Платва,  ви,  ж.  1)  Срубленный  дре- 

весный стволъ  въ  7 — 8  саж.  длиной  и  8  дюй- 
мові, въ  діаметрі  съ  тонкаго  конца.  Шух. 

I.  183.  2)  Балка,  идущая  параллельно  сво- 
локу вдоль  хаты  по  стіні, — на  ней  ухрі- 

плены  стропила.  Подольск,  г.  Ко1Ь.  I.  55. 
Ум.  Платовка. 

Платина,  на,  ж.  Платокъ.  Вх.  Зн.  50. 
О.  1861.  X.  Св.  50.  £зяв  платину,  розсте- 

лив. Гн.  I.  212.  Ум.  Платника.  Завинув  у 
платинку.  Гн.  П.   179. 

Платити,  чу,  гаш,  іл.  Платить. 
Платитися,   чуем,    тмшея,    гл.  Опла- 

чиваться. Чуже  личко  ремінцем  платить- 
ся.  Ном.;№  9688. 
Платіж,  ясу,  м.  платіжна  ви,  ж. Платежъ., 

Платіжний,  а,  е.  Платежный,  подле- 
жащей окладу.  У  мене  шість  душ  платіж- 

них. Лебед.  у. 

Платка,  ки,  ,-*\=Латва.    Вх.  Зн.  50. 
Платний,  а,  є.  1)  Получающій  плату. 

2)  Расплатившійся,  находящейся  въ  раз- 
ечеті.  Глядіть-же — ми  платні.  Лебед.  у. 
Бувши  винним,  треба  буть  і  платним. 
Ном.  №  10649. 

Платовка,  ки,  ж.  Ум.  огь  платва. 

Платок,  тка,  ж.  1)  Слой.  Укопану 
глину  беруть  платками  за  помочию  зеліз- 
них  лопаток.  Шух.  І.  260.  2)  Платокъ. 
Ум.  Платочон. 

Плаття,  тя,  с  Білье.  Ковельс  у.  Чи 
я  в  тебе,  моя  мати,  усе  плаття  поно- 

сила? Мет.  263.  Літечком  жита  не  жала, 
а  зімою  плаття  не  прала.  Грин.  III.  548. 
2)  Одежда,  платье.  Дороге  плаття  наді- 

ває, чоботи  обував-  АД.  І.   169. 
Платтяний,  а,  е.  Холщевый. 
Платтянйця,  ці,  ж.  Одівающаяся  въ 

платье.  Г.  Барв.  48. 
Платника,  ви,  ж.  Портянка,  онуїа. 

Ум.  Платйнбчка.  На  білені  платяночки  ти 

красно  обуйся.  Гол.  IV.  488. 
Плаха,  хи,  ж.  1)  Составная  часть  не- 

вода, полотнище  невода.  Вас.  185,  187. 
2)  Верхняя  часть  свиной  туши,  снятая 
вокругъ  всего  туловища, — слой  сала.  Волч. 
у.  3)  ?  Плахами  продають  сіль  перед  Різдвом 
дешевше — копійок  по  10  за  хунт.  Волч.  у. 
(Лобод.).  4)  Поліно,  плаха.  Вх.  Зн.  50. 
Широкая  доска.  Харьк.,  Екатериносл. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Плахітва,  ви,  ж.  Ум.  огь  плахта. 

Плахіття,  тя,  с  соб.  Платье.  Ум.  Пла- 
ХПТЯЧЙО. 

Плахотва,  ви,  ж.  Ум.  огь  плахта. 
Плахта,  ти,  ж.  1)  Женская  одежда 

вміст©  юбки:  кусокъ  толстой  шерстяной 
ткани,  спеціально  для  этого  изготовляемый, 

въ  виді  длиннаго  чертвероугольниха  (ши- 
шира  до  8Д  арш.,  длина  до  2'/2  арш.)  сши- 

вается до  половины  съ  другимъ  такимъ 

же  кускомъ;  на  половині  плахта  переги- 
бается и  оборачивается  вокругъ  талій-  Чет- 

вертая часть  плахти  (половина  четверо- 
угольника) наз.  гривна,  сшитая  половина 

наз.  станбк.  несшитыя  гривки — крила.  Вас. 
169 — 170.  Въ  черниг.  у.  крила  называют- 

ся криси.  Чуб.    VII.    428.    КС    1893.    V. 
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282.  КС.  1889.  V.  Сумцовъ,  №  21—22. 
2)  То-.ке,  что  в  полотнянка,  но  длинная 
н  безъ  талій.  Гол.  Од.  44.  3)  Родъ  біла- 
го  платка,  по  формі  похожаго  на  широ- 

кое полотенце, — имъ  покрываются  лемчан- 
ки.  Гол.  Од.  76.  4)  Простыня.  Угор.  Ум. 

Пяахі(о)тна.  Г.  Барв.  227.  Плахотка-чер- 
вчаточка.  Шевч.  375. 

Плахтина,  нн,  лс— Плахта,  также 
небольшая  или  плохая  плахта.  Г.  Барв. 
451. 

Плахтянйй.  а,  е.  Изъ  плахти  сделан- 
ный, къ  ней  относящейся. 

Плац,  цу,  м.  1)  Вообще  місто  и  въ 
особенности,  гді  прежде  было  жилье.  Чуб. 
VI.  304,  404.  2)  Площадь.    Грин.  II.   75. 

Плач,  чу\  м.  Плачъ. 
Плачйнда,  ди,  ж.  Родъ  слоеной  ле- 

пешки. Славяносерб.  у. 

Плачливий,  а,  е.  1)  Плаксивый.  2)  Пла- 
чевный. 

Плачний,  а,  е.  Плачевный,  скорбный, 
жалостный.  Матка  під  кряжем  стояла, 
плачним  гласом  вимовляла.  Грин.  III.    151. 

Плачно,  рар.  Хочется  5лакать.  Так 
мені  їх  жалко  стало,  аж  плачно.  Пирят.  у. 

Плачущий,  а,  е.  Плачущій.  І  приіа- 
далася  йому  та  дівчина  плачуща.  МБ.  (О. 
1862.  I.  75). 

Плашкуватий,  а,  е.  О  дровахъ:  изъ 

широкихъ  полінь,  плахъ.  Дріва  плашкува- 
тг.  Бх.  Зн.  50. 

Плащ,  ща,  .и.  Плащъ.  Ліг  під  ліжком, 
а  плащ  покину»  на  ліжку.  Чуб-  П.  215. 

Плащаниця,  плащеяйця,  ці,  ж. 
1)  Плащаница,  изображеніе  на  полотні 
положеній  во  гробъ  Спасителя.  За  чужую 
крівавицю  купив  у  церкву  плащеницю  Нои. 
№  13556.  2)  Родъ  писанки  съ  равносто- 
роннииъ  четырехконечнымъ  крестомъ  въ  ор- 

намент*. КС.  1891.  VI.  371. 

Плащечов,  чва,  м.  Уи.  отъ  плащов. 
Плащйиа,  ни,  ж.  Плащъ  плоховатый. 

Я  скинув  мою  дранкову  площину.  Федьк. 

Плащов,  щва,  м.  Рубашка  безъ  рука- 
вовъ,  въ  которую  одівають  дитя  до  пер- 
ваго  причащеній.  Мил.  29.  Уи.  Плащёчок. 
Мил.  29. 

Плащуватий,  а,  е.  ОдЪтый  въ  плащъ 
(о  цыганахъ).  Плащуваті  цигане. 

Плева,  ви,  м.  Названіе  тощаю  вола 

съ  расходящинися  рогами.  КС.  1898.  УП.47. 
Плеваний,  а,  е.  Заботливо,  ніжно  вос- 

питанный. Уиан.   у. 
Плеватарва,  ви,  ж.  Кормилица.  Уи. 

Плекатароньна.  Гол.  II.  82. 

Плекати,  кію,  ею,  и.  1)  Холить,  ні- 
жить, культивировать.  Ой  косо,  косо,  жаль 

мі  тя:  не  рік  я  тебе  плекала  Гол.  II.  634. 

2)  Кормить  грудью.  Угор. 
Плевачва,  кн,  ж.  Мамка,  кормилица, 

нянька.  Угор. 

Плевой,  на,  м.  Ягненокъ  безъ  мате- 
ри, вскармливаемый  козою.  Хере. 
Племенннв,  ва,  .м.=Небив. 
Племенннця,  щ,  ж.=  Небога. 
Племінна,  нів,  с.  мн.  Пленена.  Встрі- 

чено  у  Кулиша.  Великі  и  дрібненькі  пле- 
мгння  й  народи.     К.  Дз.  231. 

Плёмня,  ни  и  менн.  с.=Плек'я.  Одна 
дорога  до  отця,  до  матки,  а  друга  дорога 

до  роду,  дс  племня.  Грин.  Ш.  594. 

Племфа,  фи.  ж.  =  Пннхва-  Племфи 
дали.  КС.  1882.  ХП.  625. 

Плен  я,  н'йти,  с.  Племянникъ  или  пле- 
мянница. Употр.  преимущ.  во  мн.  ч.: 

плен  ята.  Дивись:  шишок  уже  нема,  а  тре- 

ба иге  братам,  плем'ятам,  хрещеній  мате- 
рі, кумам...  Алв.  36. 
Плем'я,  м'я  и  меня,  с.  1)  Племя,  по- 

колініе,  родъ,  потомство.  Иногда  объ  од- 
номъ  лиці  въ  значеній  родственинкъ.  При- 

їздить він  до  дядька,  а  дядина  побачила 

та  й  кое:  „це  ж  наше  плем'я  їде"  Мнж. 
59.  2)  Племя,  народъ.  В  ті  давні  часи 

український  народ  жив  невеличкими  племе- 
нами. Левиц.  Перші  кн.  5. 

Пленйда,  ди,  ас.— Планида.  Г.  Барв. 319. 

Плеийци,  ці,  ж.  1)  Надвоє  распя- 
ленный стволъ  строевого  дерева.  Вх.  Зн. 

50.  Желех.  2)=Планмця.  3)  Заключеніе? 
Знайшов  тя  у  темниці,  сказав  ваг:  „  Устань, 

Петре,  й  ступай  з  плениці"    Чуб.  І.  166. 
Плвншотент,  та,  м.  Доверенное  лицо, 

уполномоченный,  повіренньїй.  Панський 

пленіпотент.  К.  ПС.  •  5. 
Плбнтати,  таю,  вш,  гл.  1)  Путать  но- 

гами, плестись-  Манив  до  себе  дитину,  а 

воно  з  другою  кінця  лави,  перебіраючи  руч- 
ками і  держучися  за  лаву,  плентало  ніж- 
ками та  реготалося,  ідучи  до  батька.  Г. 

Барв.  165.  2)  О  ребенкі:  двигать  ручками.' 
Воно  мені,  малее,  плентае  рученятами, — 
гу,  каже.  Г.  Барв.  119. 

Плентатися,  таюся,  вшея,  ід.  Плес- 
тись, тащиться;  шляться.  Г.  Барв.  357. 

Плентався  і  по  тій  землі,  де  вже  от-от 
край  світа.  Стор.  МПр.  168. 

Плесвавйци,  ці,  илесваива,  ви,  ж. 
Рыба  АЬгатів  (Віісса)  аг£уго1епса.  Вх. 
Пч.  II.  18. 
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Плескана,  ної,  ж.  Родъ  кушанья: 

куски  гречишной  ленішии,  обсыпанные  ис- 
толченныиъ  коноплянымъ  сіменемь  и  из- 

жаренные. Маркев.  159. 

Плесканка,  кн.  ж.  1)  Глиняная  посу- 
да, роль  большой  фляжки  для  водки  въ 

виді  илоскаго  круга  съ  горлышкомъ;  но- 
сится на  шнуркі  черезт  плечо.  Шух.  I. 

270.  2)  Плесканка  сиру.  Кругъ  сыру.  МУЕ. 
Ш.  47. 

Плескання,  ня,  с.  1)  Хлопаніе  въ  ла- 
доши. 2)  Вьідіднваніе  ковриги  хліба.  Чуб. 

I.  267.  Сн.  Випліскувати  2. 
Плескати,  щу\  щеш,  м.  1)  Плескать. 

А  нащо  було  плескати  на  його  подою? 

2)  Хлопать  въ  ладоши;  рукоплескать.  Вий- 
шла доня  на  улицю,  в  білі  руки  плеще. 

Лукаш.  125.  3)  -  Випліскувати  2.  Плещу, 
плещу  хлібчик,  дай,  бабо,  кіста!  Харьк. 

4)  У  кузнецовъ:  клепать.  Сумев,  у.  5)  Бол- 
тать, выдумывать.  Що  ти  там  плещет, — 

хиба  ніхто  сього  не  знає  або  не  чув  зроду? 
6)  Шлепать  (по  грязи).  А  він  і  плеще  до 
мене  через  рівчак.  О.  1862.  VI.  44. 

Плескатий,  а,  є.  Плоскій,  приплюсну- 
тый. Вас.  148.  Такий  плескатий,  як  от 

корж-  Ком.  І.  29. 

Плескатиоя,  пгуся,  щешся,  гл.  Плес- 
каться. Плескалась  рибка  на  воді-  О.  1861. 

І.   97. 

Плескач,  ча.  м.  1)  Родъ  круглаго  хлі- 
ба сь  плоскими  поверхностями.  Напече 

книшів,  пиріжків,  буциків  і  плескачів.  Г. 
Барв.  130.  2)  Шлепокь.  Надавала  йому, 
ворожому  синові,  п.іечкачіа  у  спину,  щоб 

не  висижувавсь  у  хаті  та  йшов  на  робо- 
ту- Новомоск.  у. 

Плесковатий,  а,  е.  Сплюснутый,  плос- 
кій. НВолын.  у.  Мил.  16. 

Пдесиб,  на,  с  Плесна,  плюсна,  теїа- 
Іаі8іі8.  Константи ногр.  у.  Вх.  Зн.  50.  Же- 
лех.  Плёсна.  Нлесьевыя  кости.  НВолын.  у. 

Плеснути,  н^,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 

плескати.  1)  Плеснуть.  Взяв  юрілку,  вихи- 
лив та  й  плеснув  під  стелю.  Г.  Барв  210. 

2)  Хлопнуть  въ  ладоши.  Плеснула  рученя- 
тами. 

Плеснутися,  нуся,  нешся,  м.  Одн. 
оть  плескатися.  Плеснуться.  Плеснулася 
вода  з  глечика.  Риба  плеснулася. 

Плесо,  се,  с  1)  Озеро  по  теченію  рі- 
ки, сильно  расширенное  місто  ріки,  чиє- 

*тое,  незаросшее,  съ  тихимъ  течешемъ. 
Шух.  І.  6.  Коломак...  літом  пересихає, 
тільки  зостанться  плеса.  О.  1861.  VIII. 

93.  Поміст  вилискувався,  як  замерзле   пле- 

со. Стор.  МПр.  74.  2)  Грядка  четверо- 
угольной  формы.  Харьк.  Як  оце  плесо  за- 

харастили редькою.  Зміев.  у.  Плесо  огір- 
ків, капусти.  Лебед.  у.  Ум.  Плісце.  Кон- 

стантиногр.  у. 

Плести,  т^,  теш,  гл.  1)  Плесть.  Ді- 
вочки  та  віночки  та  плестимуть.  Мет. 
154.  Плетут  сітки,  та  на  твої  дітки. 
Нп.  2)  Вязать.  Плести  панчохи.  3)  Вить. 

Плете...  вірьовки.  Г.  Барв.  14.  4) — лозу. 
Родъ  дітской  игры:  діти  становятся  въ 

два  ряда  лицомъ  къ  лицу,  всі  пары  ті8-а- 
УІ8  берутся  за  руки;  крайняя  пара  прохо- 

дить подъ  руками  всіхь  и  становится  съ 

противоположнаго  конца,  за  ней  слідую- 
щая  и  т.  д., — подражаніе  вьшлетанію  изъ 
лозы  какой  нибудь  вещи.  КС.  1887.  VI.  480. 

Плестися,  туЧзя,  тешея,  гл.  1)  Плес- 
тись. Як  густо  сей  личак  плівся-  2)  Запле- 

таться: Згадай  мене,  ненько,  в  суботу  піз- 
ненько, як  дівчата  помиються  й  плетуть- 

ся дрібненько.  Грин.  III.  559. 
Плетеннк,  ка,  м.  Крендель.  Угор. 
Плетениця,  ці,  ж.  1)  Плетенка. 

2)  Особаго  рода  фигуры  при  игрі  въ  шума. 

Ой  нумо,  нумо  у  шума  гуляти,  шума  за- 
плітати! Заплетем  плетеницю.  Грин.  III. 

103. 
Плетиця,  ці,  ж. — біла.  Рыба  Ьисізсик 

гиШиз.  Шух.  I.  24. 

Плетінка,  ки,  ж.  1)  Вязаная  шерстя- 
ная рукавица,  которая  вкладывается  въ 

кожаную.  Лебед.  у.  2)  Свитая,  сплетенная 
мідная  проволока,  употребляемая  при  укра- 
шеніи  деревянвыхъ  изділій  инкрустаціями 
в  пр.  Шух.  I.  273,  280,  277.  3)  Родъ 
вышивки.   Шух.  I.  155,  156. 

Плетіння,  ня,  с.  1)  Плетеніе.  2)  Вя- 

завіе. 
Плетінь,  тнЯ,  м.  Плетень.  Заплітай- 
ся, плетінь,  заплітайся,  завивайся,  труба 

золотая.  Мет.  295. 

Плётка,  кн,  ж.  Сплетня.  Плетка  слу- 
хань не  будеме.  Гол.  III.  261. 

Плетгога,  ги,  ж.  Лгунъ.  Угор. 

Плетюх,  ха,  м.  Раст.  Ьусіит  ЬагЬа- 
гит.  Вх.  Пч.  I.   11. 

Плетянка,  ки,  ж.  1)  Огороженный 

источникъ  (криниця).  Желех.  2)  Сплетен- 
ная изъ  соломы  лента,  изъ  которой  сши- 

вается потомъ  шляпа.  Гол-  Од.  56. 

Плекатися,  хаюся,  вшоя,  м.  Тащить- 
ся, идти  съ  трудомъ.  Екатериносл.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Плецанка,  ки,  ж.  Рубаха  безъ  скла- 

докъ  около  воротника.  Вх.  Зв.  50. 
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Плець,  цю,  м.  Усадьба.  3-за  хатки 

виглядали  невеличкі  хлівці,  повіточки;  тро- 

хи далі — тік;  за  током — огород;  а  все  кру- 
гом  обнесено  низенькою  ліскою-  Зразу  видно 
було,  що  то  плець  не  дуже  заможною  ха- 

зяїна- Мир.  ХРВ.  9. 

Плечистий,  а,  е.  Плечистый,  широко- 
плечій. Візника  плечистий,  усатий.  МВ. 

Ю.  1862.  III.  51). 

Плече,  ча,  лі.  1)  Плечо.  2)  Въ  стол- 
бъ,  заканчивающемся  шипомъ, — часть  его 
во  сторонамъ  шипа.  Уман.  и  Гайсин.  у. 
3)  Часть  топора,  также  сапіни.  См.  со- 
«яра,  сагана.  Шух.  I.  175,  176.  4)  Часть 
•агліаниці.  Шух.  I.  154.  5)  Зарізка  въ 
спиц*  колеса)  вставляемая  въ  ступку.  Вас. 
147.  6)  Часть  кухонной  печи.  А  в  нашої 

печі  золотії  плечі,  а  срібні  одвірки, — дайте 
нам  іорілки.  Грин.  III.  472.  7)  Въ  сукно- 

вальной толчее  бревно  въ  валу,  подыма- 
ющее песть.  Шух.  I.  113.  8)  Верхняя  го- 

ризонтальная часть  ярма,  лежащая  на  щеі 
вола.  Шух.  I.  165.  Ум.  Плечико,  плічко, 

плеченько.  До  стіни  оченьками,  до  друж- 
боньки  плеченьками-  О.  1862.  IV.  18.  Ум. 

Ллечйці  употр.  только  во  мн.  ч.  Маркев. 
70.  Мкр.  Н.  10.  Обстели  мені  плечиці  мої 

хрещатим  барвінком.  Грян.  III.  496.  Тут 
наша  дівчинонька  ходила,  кіскою  плечиці 
укрила.  Мил.   133. 

Плечовий  а,  е.  Плечевой,  къ  плечу 
относлщійся.  Рушник  плечевйй.  Полотенце, 
которымъ  повлзываютъ  старостів  на  сва- 

тань*. Вас.   167. 

Плеченько,  ка,  с  Ум.  оть  плече. 

Плечико,  ка,    с    1)  Ум.   оть   плече. 

2)  мн.  Вставка   въ   рубахі.    покрывающая 
плечо.  КоІЬ.  7   39.  Шух.  І.  159. 

Плечннда,  дн,  ж.  Родъ  пироговъ  или 

ватрушекъ — съ  творогомъ  или  тыквой.  Св. 
Л.   11.  См.  Плачинда. 

Плечистий,  а.  е=Плечастий. 

Плечиці,  чнць,  с.  мн.  Ум.  оть  плечі. 
См.  Плече. 

Плёшень.  шия,  м.  Ломъ  для  ломки 
льда.  См.  Плішня. 

Ллешнй,  ні,  .*\=Пліпшя.   Сим.   147. 

Пхещук,  ка,    и.    Родъ  игры   на  снът- 
лы£  праздникъ.  Вх   Зн.  50. 

Плив,  ву,  м.  1)  Теченіе.  Час  плие 

своїм  п.іивом.  МВ.  III.  46.  Чою  Дясна  у 
плие  пошла?  Шо  крутиї  юри  Грин.  Ш. 

74.  -і)  Збити  а  пливу.  Сбить  съ  толку.  Усі 
одною  зі&ють  з  пливу.  НВолын.  у. 

Пли  вати,  вал,  аш,  и.=Плямтж.  Гн. 

П.  3.  Тепер  іуси  не  літають,  ні  лебеді  не 
пливаютъ.  Гол.  І.  43. 

Плнвстй,  пливти,  ву\  веш,  іл.  Плыть. 
Я  вже  цих  катержних  гусей  разів  десять 
на  день  відгоню,  щоб  вони  сюди  до  жита 
не  пливли.  Кобел.  у. 

Плнв;'шки,  шок,    ж.   мн.    Въ   загад- 
кі:  сани.    Пливуть  пливушки,    позадирали 
угору  вушки.  Грин.  II.  311. 

І.  Плит!  Прыгъ!  скокъ! 

П.  Плит,    гу,    м.    Прыжокъ.   З  плиту 
збитися.  Сбиться  съ  толку,  спутаться.  Енеїі 
од  страху  з  плиги  збився.  Котл.  Ен.  II.  ЗО. 

Плигання,  ни,  с.  Прыганье. 

Плигати,  гаю,  вш,  гл.  Прыгать.    Сер- 
дешний звір   перекидався,   плигав,    вертівся 

і  качався.  Котл.  Ен.  П.  25. 
Плигнути,  гну\  непе,  гл.  Одн.  в.  оть 

плигати.   Прыгнуть. 
Плитой,  нар.  Вскачь,  прыжками.  Дика 

коза  біжить  плиюм.  Борз.  у. 

Плигонути,  ну\  неш, "  іл.  Прыгнуть съ  силой.  А  собака  здоровий  та  як  пли- 
гоне йому  на  груди, — так  і  звалив. 

Плинути,  ну,  неш,  гл.  Плыть.  Пли- 
ніть,  плиніть,  білі  гуси,  до  мойою  роду. 
Гол.  І.  274.  І  риба  не  плине  проти  бистрої 
води.  Ном.  №  1092. 

Плис,  су,  .*.  Плисъ,  бумажный  бар- 
хать.  Вас.  192. 

Плиска,  ки,  ж.  Птица:  а)  МоїасШа, 
трясогузка.  Вх.  Пч.  II.  12.  б)— біла.  МоЬа- 
сіїїа  аІЬа.  Вх.  Пч.  II.  13.  в)— жбвта.  Мо 
ІасШа  ііауа.  Вх.  Пч.  П.  13;  г)=Лисак  *. 
Вх.  Пч.  І.  16;  II,  її.  Ми  були  в  ліску  да 
поймали  плиску  чорную  да  чубатию.  Гоин 

III.  442.  У         Н Плискатий,  а,  е=Плескатий.  Дивлюсь, 
аж  на  тій  деревині  усякою  розбору  с  гивч — 
і  круш,  і  плискаті,  і  довгенькі,  та  все  на 
одному  дереві.  Золотой,  у. 

Ллискач,  ча,  м.  1)=Плескач.  Опекла 
жінка  плискач  і  дала  на  дорогу,  та  такий 
добрий.  Новомоск.  у.  2)  Шлепокь,  легкій 

ударь  ладонью 
Ллнскбватия,  а,  є.  Плоскій.  На  низень- 

кому плисковатому  острівці.  Левиц.  ПЙО. 
І.  496.  Ум.  Плискбватеньний.  Плисковатень- 
кий  рівний  камінь.  О.    1862.  IX.   110. 

Плнскбм,  нар.  Плашмя.  Повернув  ножа 
плиском  та  й  ударив  мене  ножем  по  спи- 

ні. Рк.  Левиц. 

Плисти,  ву,  веш,  гл.  І)  Плыть.  Ой 
як  лебедям  плисти  против  води  важко. 
Мет.  108.  Гиля,  гиля,  білі  гуси,  на  річень- 

ку   плисти.  Грин.  НІ.  249.    2)   О    зерні; 
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высыпаться.  Вівса  ми  ще  не  пожали,  а 
він  пливе. 

Плйстка.  ки,  ж-  —Плиска  а,  б,  в. 
Вх.  Пч.  П.  12. 

Плись,  меж  ==П л юсь  1 .  У  воду  тільки 
плись,  як  раз  пішло  на  дно.  Греб.  366. 
А  лебідь  плись  на  дно.  Греб.  363.  2)  Вы- 
ражаетъ  быстрое  паденіе.  Із  моці  вибився, 
сердешний  на  бік  плись.  Греб.  376. 

Плит,  та,  м.  Плоть.  Мнж.  189. 
Плита,  ти,  ж.  Плвта.  Міус.  окр.    Гн. 

II.  121.  Шух.  І.  227.  Долівка  камінням 
виложена,  плитами.  Св.  Л.  25. 

Плитний,  плитовий,  а,  ё.  Въ  или- 
тахь.  Камні  плитні.  Міус.  окр.  Сажавки 
обложені  плитовим  камінням.  Стор.  МПр. 
66.  Земляне  уіілля  бува  плитне  і  кулашне. 
Міус.  окр. 

Плиточка,  ки,  ж.  Названіе  коровы. 
Ко1Ъ.  І.  65. 

Плйття,  тя,  с  соб.  Плиты.  Вх.  Зн. 
50.  Шух.  І.  79,  227. 

Плихати,  хаю,  вш,  гл.  Висіть,  разве- 
ваться; порхать.   Угор. 

Плйшка,  ки,  ж-.— Плискы  в).  Шух. 
І.  '89. 

Пліва,  ви,  ж.  Плева;  мездра.  Шух.  І. 
253.  Ум.  Плівка. 

Плівка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  пліва. 
2)  Пленка.  3)  Пінка  на  молоке,  сливкахъ, 
сметані. 

Плід,  плбду,  м.  Плодъ;  потомство. 
К.  ХП.  71.  Чий  корінь,  тою  й  плід.Миж. 
Ні  роду,  ні  плоду  не  мав  старий.  Св.  Л. 
307.  Гей,  іей,  не  надь,  рибалко  молодень- 

кий, на  зрадний  гак  ні  щуки,  ні  лина!... 
Нащо  ти  нівечиш  мій  рід  і  плід  любень- 

кий? Г.-Арт.  (О.  1861,  III.  9).  Хиба  ска- 
жеш: з  Рима  родом,  або  з  пугача  дід  мій 

плодом.  КС.  1882.  X.  23.  А  дід  поросят- 
ко продав  у  чуже  село-  Каже:  на  плід. 

Г.  Барв.  359. 
Плідливий,  а,  е.  Плодовитый.  Жиди 

плідливі.  Могил,  у. 
Плідний,   а,    є— Плідливий.    Плідна 

ЧІвЦЯ. 

Пліднйця,  ці,  ж.   Плодовитая   самка. 

Плідно,  нар.  Плодно,  плодоносно.  Дай 
тобі,  Боже,  щоб  у  полі  зрідно,  щоб  у  полі 
зрідно,  а  у  дворі  плідно.  Чуб.  III.  Зб5. 

Ллім'я,  м'я,  с.=Плем'я.  МВ.  О.  1862. 
III.  75).  Не  сама  собою,  з  отцем,  матір'ю, 
із  родом,  з  плім'ям,  з  ким  тобі  Бої  дав. 
Мет.  331. 

Пліндрбвина,  ни,  ж.  Разграоленное, 
разоренное,  опустошенное   місто.  На    пу- 

стоші  німецькій,  на  тім  руйновищі,  де 
хміль  повився,  по  займані  -  пліндровині 
шляхецькій  живе  народ.  К.  Дз.  110. 

Пліндрування,  ня,  с.  Грабежъ,  разо- 
реніе,  опустошеніе. 

Пліндрувати,  рую,  вш,  гл.  Грабить, 
разорять,  опустошать.  Усіх  татар  розби- 

вали і  пліндрували.  Макс.  Не  день  і  не  два 
ляхи  Україну  пліндрували.  Макс. 

Плінуватвй,  а,  е.  У  гребен щиковъ, 
о  рогахъ:  съ  наростами  и  пленками.  Вас. 163. 

Лліска,  ки,  ж.  1)  Желудиная  или 
оріховая  чашечка  2)=Плиска  а,  б,  в.  Ой 
коби  я  очі  мала,  як  у  тог  пліски,  я  би 
ними  виморгала  всі  пироіи  з  миски.  Гол. 

Плісня,  ні,  ж.  1)  Плісень.  НВолын.  у. 
2)=Плі,шня.  Берд.  у. 

Пліснявий,  а,  е.  Заплісневільїй. 
Пліснявіти,  вію,  вш,  гл.  Плісневіть. 
Пліснявка,  кн,  ж.  Болізнь  языка: 

молочница,  плісневица.  КС.  1893.  VII.  77. 
Мил.  ЗІ.  Пліснявка  з  язика  збіжить. 

Драг.  28. Плісбнь,  (ж.?)  Раст.  Мисог  тисесіо.  Вх. 
Пч.  II.  33. 

Пліства,  вн,  ж.  —  Плиска  а,  б,  в. 
Вх.  Уг.  259. 

Плісце,  ця,  с.  Ум.  оть  плесо. 

Пліт,  плота  и  плоту,  м.  Плетень,  из- 
городь, сплетенная  изь  хворосту;  у  гуцу- 

ловь  изь  горизонтально  лежащихъ  жердей 

(ворини),  концы  которыхъ  ущемлены  меж- 
ду двумя  рядомъ  стоящими  тонкими  и 

высокими  столбами  (кілє),  верхніе  концы 

которыхъ  стянуты  сплетеннымъ  изъ  тонка- 
го  древеснаго  ствола  кольцомъ  (гужва,  гу- 
жёвка);  нижняя  жердь  (ворина)  для  предо- 
храненія  оть  гніенія  лежить  на  камняхъ, 
называемыхъ  підніжки.  Шух.  I.  74.  Пліт 
вічний.  Огорожа  сложенная  изъ  камней. 
Шух.  I.  75.  Ой  ходить  сон  коло  вікон, 
а  дрімота  коло  плота.  Макс.  Капитан 
хоть  і  подивиться  на  чоловіка,  то  неначе 
собака  крізь  пліт.  Федьк.  Низом,  низом 
по-під  плоти,  в  коноплях  сховався.  Лукаш. 
126. 

Плітка,  ки,  ж.  Рыба:  плотва,  плотич- 
ка. Вх.  Пч.  II.  19.  Употр.  какъ  ласкатель- 
ное къ  женщині:  Моя  ти  плітко!  Котл. 

Ен.  V.  19.  Ум.  Пліточка. 

Пліт^ха,  їй,  ж.  Раст.  Соп\гоЬи1и8 
веріишгЬ.  ЗЮЗО.  І.  119. Пліть,  ті,  ж.  1)  Ві.ющійся  стебель. 
2)=Плетянка  2.  Гол.  Од.  56.  Пліть  соло- 

м'яна. О.   1862.  IV.  2. 
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Плічкб,  ка,  с.  1)  Ум.  отъ  плече.  2)  Пе- 

редній оворокъ  свиньи. 
Плішити,  шу\  шнш,  гл.  1)  Вбивать 

клинья  для  скріпленія.  Плішити  сокиру. 
2) — рйбу.  Оглушать  ударомъ  палки  нахо- 

дящуюся подо  льдомъ  рыбу. 
Плітка,  ки,  ж.  Клинъ  деревянный. 

Угор. 
Плішнй,  ні,  ж.  Родъ  болынаго  доло- 
та или  лома  для  пробиваній  льда.  Сумск. 

у.  Вас.  187. 
Плиц,  ща,  м.=Лящ  1.  Вх.  Нч.  П.  18. 
Плова,  вн,  ж.  Ливень  съ  бурей.  Вх. 

Зн.  50.  Шух.  I.  185.  Ударить  плова  з 

громами.  Шух.  I.  212.  Сівбину  виб'є  град, 
або  зіб'є  плова.  Шух.  I.  166.  Не  боїться 
мокрий  п.юви.  Фр.  Пр.   115. 

Плодити,  джу\  днш,  и.  Плодить,  рож- 
дать. Бодай  же  ти,  бистра  річенько,  риб- 

ки не  п.юдила.  Грин.  III.  279. 
Плодитися,  дж^ся,  дишся,  гл.  Пло- 

диться. Загадав  .нені  царь  птицю  хвазана 
встрелить.  А  як  я  його  встрелю,  що  він 
і  в  нашій  землі  не  п.годитьгя.  Рудч.  Ск. 
II.   83. 

Плодлйвяй.  а,  е=Плідливий.  Плод- 
лива,  як  свиня.  Ном.,  стр.  286,  .V  4562. 

Плодник,  ка,   ч.  Матка.  Вх.  Уг.  259. 
Плодннстий.  а,  е=Плодливнй.  Вх. 

Лем.  450. 

Плбдниця,  ці,  ж.  О  женщине:  раз- 

дающая д-втгй.  НВолын.  у. 
Плодючий,  а,  е.  Плодовитый. 
Плодь,  ді.  ж.  Животное,  тварь,  все, 

что  плодится.  А  в  воді  ще  була  риба  й  хро- 
баки й  усяка  плоді.  Гн    П.   118. 

Плосінь,  сені,  ж.  Плоскость;  равнина. 
Вх    Зн.  50. 

Плоска,  кн,  ж.  Плоская  бутылка.  Па- 
рубки беруть  плоски  в  дзебні.  Федья. 

Плоскавиця,  ці,  ж.=Плескавици. 
Вх.  Пч.  II.  18. 

Плоскінна,  кн,  х\— Плоскінь.  Вх. 
Пч.  II.  29. 

Плоскінний,  а,  е.  Сделанный  изъ 

плосконі  Дасте  на  мене  шитую  сорочку.  — 
Де  ж  тобі,  мила,  шитої  узяти?  Будеш, 
моя  ми.\а,  в  плоскінній  лежати.  Мет. 

Плоскінь,  коні,  ж.  Дергань,  замашка, 
мужскіе  стебли  конопли.  Вас.  199.  Чуб. 
VII.  408.  Вибрала  плоскінь.  Грин.  III.  248. 
Тіпає  плоскінь.  Мир.  ХРВ.  125.  У  мер  уже 
тоді,  як  плосконі  брали.  Харьк.  у. 

Плосконоса,  си,  аг.  Пт.  Апаз  сіуреаіа, 
широконось.  Вх.  Пч.  II.  8. 

Плг    :£н,  нй,  м.  Сорть  глвнянаго  гор- 

шка оть  3'/2  до  5  вершковъ  вышиной. 
Вас  181. 

Плоскуха,  хя,  ж.  Раст.  а)  Рапісиш 
Сліз  баїїі  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130.  б)— гірка. 
ШегосЫоа  Ьогеаіів  К.  еі  8сЬ.  ЗЮЗО.  І. 125. 

Плотарь,  рй,  м.  Сплавщвкъ,  плотов- 
щигь.  Вх.  Зн.  50. 

Плотик,  ка,  м.  Пт.  Крапивникь,  Тго£- 
Іогіуіеа  рагтиіиа.  Вх.  Пч.  П.  15. 

Плотиця,  ці,  ж.—  Плітка  Вх.  Пч.  II. 
19.  Нехай  щуки  їдять  руки,  а  плотиці 
білі  лиці.  Нп.  Ум.  Плотичка  Вх.  Пч.  П.  19. 

Плотаиця,  ці,  ж.— Плотиця.  Вх.  Пч. 
П.  19. 

Плотовець,  вцй,  м.  Раст.  Хісоїіапа 
пізііса.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Плоть,  ти,  .*с.=Плит.  Шух.  І.   183. 
Плохий,  а,  е.  Смирный,  тихій,  крот- 

кій.  Зі*  сердита,  чи  плоха?  Грин.  НІ.  197. 
А  не  порве  ваш  собака? — Ні,  він  не  займе: 
він  у  нас  плохий.  Г.  Барв.  215.  Ти  ка- 

жеш, Петре,  що  самий  плохий  звір — за- 
єць; над  вівцю  нема  й  пліхшого.  О.  1861. 

У.  69.  Ум.  Плохенький,  плохёсенький 
Плоховнтнй.  а,  є  Тихій,  смирный. 

А  дитя  молоденьке  та  плоховите  собі. 
Федьк. 

Плохута,  ти,  м.  Смирный,  тихій  че- 
ловікь.  Так  плохута,  нікому  нічого.  Черк.  у. 
Ум.  Плохутна.  Еней  же  був  собі  плохутка. 
Котл.  Ен.  III.  36. 

їїлбща.  щі,  лс.=Площина. 
Плбщик,  ка,  м.  1)  Металличесвій  на- 

конечна къ  стрьлъ.  Находили  ще  площики 
од  стріл.  О.  1862.  V.  97.  2)  Плоско  раз- 

ложенный сноиъ  для  крыпгь.  Вх.  Зн.    50. 
Площина,  ня,  ж.  Плоскость,  равнина; 

площадь.  Земля  здається  рівною  площиною. 
Ком.  І.  7. 

Площити,  щу,  щяш,  ід.  Болтать,  раз- 
сказы  вать.  Я  чув,  що  він  площив,  "що  він 
украв  моїх  коней.  ВерхнеднЬпр.  у.  (Залюб.). 

Плуг,  га,  м.  1)  Плугь.  Чуб.  VII.  398. 
Бодай  воли  живі  були,  а  плуг  поламався- 
Мет.  6.  2)  Плуг  волів  Количество  воловъ, 
запрягаемое  въ  плугъ.  Купи  собі  ще  дві 
пари  волів,  щоб  було  до  плуга.  КС  1882. 
X.  186.  Ум.  Плужон    Маркев.  49. 

Плуганитяся,  илюя,  нншся,  іл.  Та- 
щиться, медленно  іхать.  Пгуганився  я  бо- 

лотом верстов  п'ять.  НВолын.  у. 
Плугарь,  рй,  .«.=Плугатарь. 
Плугатарь  н  плугатарь,  ря,  м.  Па- 

шущій  плугомъ  работнвкъ.  Борз.  у.  Уже 
овечки  у  чистому   полі,    уже    і    плугатарі 
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у  толоці.    Лукаш.   Бідний  человік    нанявсь 
плугатирем.  Раз  він  орав...  ХС.  IV.  ЗО. 

Плугач,  ча,  л.=Плугатарь.  Плугач 
оре  і  в  праці  рветься-  Ном.  №  1144. 

Плуговий,  а,  6.  Плужный.  Плуговий  віл. 
Пл^жити,  жу,  жиш,  іл.  1)  Пахать 

плугомъ.  Плужили,  волочили  та  сіяли. 
ЕЗ.  V.  31.  2)  Везти,  идти  хорошо.  Поки 
щастя  п,.ужить,  поти  й  ворог  служить. 
Ном.  Не  плужило  йому  якось:  чи  скопгічіу 
заведе,  чи  свининку,  чи  кобилу... — гледи  й 
подохне,  або  вовк  поїсть.  Драг.  146. 

Плужнйця,  ці,  ж.  Родъ  плуга:  косу- 
ля. Сумск.  у. 
Плужок,  жка,  ж.  Ум.  оть  плуг. 
Плутанина,  ни,  ж— Плутаниця 
Плутаниця,  ці,  ж.  Путапица,  вздоръ, 

чепуха.  Рудч.  Ск.  II.  65.  Плутаницю  плу- 
тав мені  таку,  що  зовсім  не  до  ладу. 

Павлогр.  у. 
Плутанка,  ви,  ж.  Путаница.  Аж  у 

голові  плутається  од  тії  плутанки. 
Плутати,  таю,  вш,  и.  1)  Путать. 

2)  Путать,  сбивчиво  разсказывать. 
Плутатися,  таюся,  вшся,  гл.  Путать- 
ся. Плутається  волосся.  Плутаються  нит- 
ки. О  неумелой  ходьбі.  Вона  посередині, 

а  ми — кругом,  мов  ті  каченята  плутає- 
мось по  траві.   Сим.  203. 

Плутня,  ні,  ж.  1)  Путаница,  запу- 
танное діло.  НВолын.  у.  2)  Плутовство- 

Чуб.  IV.  204. 
Плутощі,  щів,  л«.=Плутня  2.  Мир. 

ХРВ.  383. 
Плутяга,  ги,  м.   Плуть,  мошенникъ. 
Пльова,  ви,  ж.  Родъ  игры  въ  ыячъ. 

Давайте,  хлопці  грати  у  пльови.  Лебед.  у. 

Пльоваки,  ків,  мн.=Идъов&.  Лебед.  у. 
Пльондр,  ра,  м.  1)  Этажъ.  Св.  Л.  218. 

Вікна  в  сьому  домі  на  спідньому  пльондрі 
Бог-зна  колишні.  Св.  Л.  217.  2)  мн.  Попе- 
речныя  балки  (въ  хаті/  Вх.  Зн.  50. 

Пльбндратися,  раюся,  вшся,  гл.  Шле- 
пать, идти  по  вод*.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 

Эварн. 
Пльондрбваний,  а,  е.  Въ  несколько 

этажей.  Довгий  плюндрований  дім.  Св.  Л. 
217. 

Плювака,  ни,  об.  Постоянно  плююіцій, 
плюющая    У  и.  Плювачна. 

Плювання,  ня,  с.  Плевяніе. 
Плювати,  плюю,  ёш,  гл.  Плевать. 
Плювачна,  ни,  об.  1)  Ум.  оть  плю- 

вала. 2)  Плевальница.  Желех. 
Плюга,  гв,  ж.  Некрасивая,  гадкая  жен- 

щина. Гол.  II.  427,  443. 

Плюгавенький,  а,  о.  Ум.  оть  плю- 
гавий. 

Плюгавець,  вця,  м.  Гадкій,  дрянной, 

презренный  человъкъ.  Пакосник  ти  пас- 
кудний! плюгавець!  К-  ЧР.  245. 

Плюгавий,  а,  е.  Гадкій,  скверный, 

дрянной;  презренный.  К.  ЧР.  424.  Ум. 
Плюгавенький.  Плюгавенький  панок.  О.  1862. 

IX.  72. 
Плюга  вити,  влю,  ваш,  гл.=Плюга- 

нитн.   Желех. 
Плюгавнця,  ці,  ж.  Гадкая,  скверная, 

безнравственная ,  презренная  женщина. 
Желе*. 

Плюгавіти,  вію,  еш,  >.л  —Поганіти 
Плюгавка,     вв,     ж.  =  Плюгавнця. 

Желех. 
Плюгавство,  ва,  с.  1)  Гадость,  мер- 

зость, нечистота.  2)  Соб.  оть  плюгавець. 
І  жидів,  того  плюгавства,  мов  на  ярмарку 
в  Ромні.  Котл.  Од.  490. 

Плюгаш,  та,  м.  —  Плюгавець.  МВ. 
(КС.   1902.  X.  152). 

Плюй,  плюя,  м.  Плевокъ. 
Плюйвб,  ва,  м.  Любяіцій  плевать. 

Плюндратися,     раюся,     ет<щ     гл.= 
Пльондратися.  Плюндрається  по  воді. 

Плюндри,  рів,   мн.    Желтые  ирховые 
брюки  у  галицкихъ  мЬщанъ.  Гол.  Од.  14. 

Плюндрування,    ня,    с.  =  Пліндру- 
вання.  К.  ПС.  14. 

Плюндрувати,  рую.  еш,  гд.  Плін- 
друвати.  ЗОЮР.  I.   128. 

Плюнути,  ну,  неш,  «л.  Плюнуть. 
Плюскання,  ня,  с.  Плееканье. 
Плюскати,  каю,  еш,  и\.    Плескать.  А 

я  слухаю...    як  ті  пишні  кермангічі  весель- 
цями плюскають.  Фёдьк. 

Плюскйй,  а,  є.  Плоскій.  Шух.  1.91.112. 

Плюсклий,  а,    є.    Плоскій,   сплющен- 
ный. Гречка  така  посмалена   (од  блискав- 

ки) та  плюскла,    що  й  зерна    путнього  не 
вибереш.  Рудч.  Ск.  II.  208. 

Плюскбватий,  а,  є.  Плоскій,  сморщен- 
ный, приплюснутый.  Лубен.  }. 

Плюскбта,  ти,  ж.  Плескъ.  Вода...  без 
розливу  і  без  плюскати  вже  точиться  ледві, 
ще  видная,  та  вже  не  чутна.  МВ.  (О.  1862. НІ.  98). 

Плюснути,  ну,  неш,  м.  1)  Плеснуть. 
2)  Шлепнуться.  Так  і  плюснув  дідок  наш 
у  калюжу.  Г.  Варв.   189. 

Плюсь!  меж.  1)  Выраж.  плескъ  пред- 
мета, упавшаго  въ  воду.  2)  Шасть.  Тут 

плюсь  Енсй,  як  будто  з  ьеба:  п  Ось,  осьде  я, 

коли  вам  треба".  Котл.  Ен.  І.  17. 
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Плюта.  ти,  ж.  Дождь,  дождливая  по- 
года. А  дождж  такий  пере,  плюта  така. 

Гн.  П.  63.  Ум.  Плютка.  Ой  на  дворі  плют- 
ка,  тогди  нам  добре  тутка.  Гол.  IV.  318. 

Плюха,  хв,  ж.  =  Заплювнця.  Вх. 
Пч.  I.  7. 

Плюхкатн,  каю,  вш,  >  —Хлюпати 
Піди  до  моря  та  плюхни  од  себе  води,  то 

буде  тобі  (чортові)  товариш.  От  прийшов 
він,  хлюпнув,  дивиться,  стоїть  такий,  як 
і  він;  давай  він  тоді  п.\юікать.  Драг.  42. 

Плюхнути,  ну,  неш,  и.  1)=Хлюп- 
нутн.  См.  Плюхкатя.  Драг.  42.  2)  Са- 

дясь, опуститься  сразу,  какъ  бы  упасть. 
Плюхнула  в  крісю,  аж  її  підкинуло.  МВ. 
I.   113. 

Плюща,  щі,  ж\=Сплюща.  Вх.  Зн  05. 

Плющати,  щу\  щиш,  и.— Плюскати. 
Уночі  тріщиті,,  а  вдень  плюиїить.  Ном. 
№  518. 

Плющити,  щу,  щиш,  і.».  Закрывать 
глаза.  Плющить  він  очі.  Мир.  ХРВ.    304. 

Плющитися,  щуся,  щишся,  гл.  Смы- 
вать глана. 

Плякатн,  каю,  вш,  и.  1)=Плекатн  2. 

Хере.  г.  Черном.  Александров,  у.  2)  По- 
ить съ  пальца  ягненка,  теленка,  оставша- 

гося  безъ  матери.  Мнж.   189. 
Плякатнся.  каюся,  вшся,  гл.  Сосать 

молоко  у  матки.  Коли  є  такі  вівці,  що  не 
даються  ягняті  плякаться...  Ориштована 
вівця  стоїть  по  неволі  і  ягнятко  пляка- 
еться.  О.   1862.  V.  Кух.  32. 

Плякунча,  чати,  ч.  Лгненокь,  не  пи- 
тающійся  молокомъ  матери.  Черном. 

Плям!  меж.,  выражающее  звукъ  при 
чавканіи  губами. 

Пляма,  ми,  ж-  Пятно.  Вас.  153.  Де- 
не-де  темними  плямами  червоніло  на  траві 
запеклая  кров.  Стор.  МПр.  105.  Бея  страху  й 
плями  лицарь  запорозький.  К.  ЦН-  291.  Ум. 
Плямка,  плямочка  На  небі  ні  хмарочки,  ні 

плямочки^чисте.   Мир.  Нов.  І.  '.67. 
Плянина,  ни,  ж.  Пятно. 

Плямйсяшк,  а.  є  і)  Покрытый  пятна- 
ми. 2)  Маріпг  Біла  сукня  плямиста. 
Плямити,  млю,  мйш.  гл.  Пятнать, 

пятнить. 

Плямитися,  млюся,  мйшея,  гл.  Пят- 
наться, пятниться. 

Плямка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  пляма. 
2)=Клямка.  Левч.   180. 

Плямкання,  ни,  с  Чавканіе,  причмо- 
киваніе  тубами.  Та  бо  не  плямкай,  бо  всі 
свині  позбігаються  на  твоє  плямкання. 

Константжвогр.  у. 

Плямкати,  каю,  вш,  м.  Чавкать,  при- 
чмокивать губами.  Черниг.  Полт.  г. 

Плямовнтий,  плямуватий,  а,  е.  Пят- 
нистый, въ  пятнахъ.  Черк.  у.  НВолын.  у. 

Плймочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  пляма. 

Плямувати,  м^ю,  вш,  и.=Пляжити. 
Шкода  й  меча  об  тебе  плямувати.  К. 

Бай  92. 
Плямч^к,  ка,  м.  Затворка  на  крыш- 

кБ  у  трубки,  чтобы  она  не  открывалась. 
Лебед.  у. 

Плян,  ну,  м.  Планъ.  Гн.  II.  230. 
Плянта,  ти,  ж.  Ровное  мъсто?  Сплян- 

тували  ліс,  плянту  зтзбили,  що  й  корня 
не  видно.  Чуб.  II.  183. 

Плйскати,   каю,    еш,    и. -Плескати. 
Пляскач,  ча,  .и.=Плескач  2.  Пляска- 

ча  дати.  О.    1861.  XI.  Св.    35. 

Плйствр,  ру,  .н.  1)  Пластырь.  2)  Сотт- меду. 

Пляха,  хй,  ж.  Бутыль,  большая  бу- 
тылка. Раз  у  сінях  мене  нагнав  з  пляхою 

превеликою:  „Випий  чарку,  випий  /"  Г. 
Барв.  93. 

Пляц,  цу,  м.  1)  Площадь.  Св.  Л.  137. 
2)=Плець.  Гн.  II  66;  І.  132.  3)  Кресть- 
янскій  наділь:  поле  вь  3  руки  и  огородъ 

вмісте.  Староб.  у.  4)  Місто  для  поедин- 
ка. Ідуть  вони  на  мідний  пляц  битися. 

Чуб.  II.  209.  Видали  собі  пляц.  Вызвали 

другь  друга  на  бой.  Гн.  II.  219. 
Пляцйнда,  ди,  ж.  Сладкій  пирогь. 

Подольск,  г.  См.  Плачинда,  плечинда. 

Пляшка,  ки,  ж.  Бутылка.  Ой  прий- 
діть, братіки,  в  неділеньку  вранці,  нато- 

чим горілки  в  земній  пляшці  Мет.  249. 
Ум.  Пляшечка. 

Пляшу  вати,  пгУ'ю,  еш,  и.  У  кожевни- 
ковь:  очищать  овчину  оть  мездры.  Вас. 
153. 

Плящйна.  ни  ж.  Бутылка,  неболь- 
шая бутылка  Тут  зараз  за  пляїиину  взяв- 
ся... усім  по  чарці  піднести.  Алв.  23. 

Пнутися,  пнуся,  пнешся,  г.і.^=П'яс- тнея. 

По,  пред.  1)  По.  Не  по  чім  і  б'є,  як 
не  по  голові.  ЗОЮР.  І.  146.  Гріх  по  дорозі 
біг  та  до  нас  плиг.  Ном.  Л;  96  По  всьому 

саду  ходила  шукаючи, — нема  Дає  на  рік 
по  сто  червоних.  Хиба  ж  ти  не  помітив 
по  їй,  що  вона  й  здавну  навіженна?  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  63,  64).  Подзвонили  по  ди- 

тяті у  великий  дзвін.  Грин.  НІ.  275.  Дзво- 
нять по  душі.  Служила  вона  по  своїх, 

служила  по  жидах,  служила  й  по  купцях. 
Мир.  Пов.  І.   124.  Трудно  стало   старень- 



г04 Побабистий — Побату  вати . 

КІЛ  по  людях  жити.    Г.  Барв.  371.  Треба 
дітей    пускати    по  людях.    Г.    Барв.    284. 
Чувати  було   по  людях,  иго   вони   живуть 
собі  як  риба  з  водою.  Г.    Барв.   106,    107. 
їздили  по  знахурах  та  по  знахурках  окру- 

ги верстов  за  сто.  Г.  Барв.  1*23.  2)  После. 
По  шкоді  і  лях  мудрий.   Ном.  Коли  трево- 

га, то  до  Бога,  а  по  тревозі  забув  о  Бозі- 
Ном.  Л»  86.  Тепер  Логвинова  земля,  а  по  де- 

сяти літях  знов  буде  Лаврінова.  НВолын.  у- 
По  всьому.  Поел*   всего.  Св.   Л.   41.    От  і 
по  грбшах.  Вотъ  ужъ  и   нетъ   денегъ.   О. 
1862.    IV.  106.  Вже  по  йому,  по   їй.    Онъ 

уже  умеръ,  она  уже  умерла.  Ою,  вже  те- 
пер буде  по  нім.  Фр.  Пр.  133.  Булб  би  по 

■ні,— пропалъ  бы  я,  конецъ  былъ-бы  мне 
Фр.  Пр    132.  Як   не    буде   мимнького,   то 
буде  по  мені.  Гол.  IV.  457.  3)  Съ,  въ.  По 
кавунах  малий  наїдок.  Лебед.  у.    Висиділа 
перепілочка  діти,  а  сама   пішла  в    садочок 
сидіти.  Ой  що  ж  мені,  дітки,  по  вас,  коли 
мого  перепелочка  не  маш.  Рк.  Макс.  4)  За. 
9м  не  вийде  стара  мати  по  холодну  воду? 
Мил.  113    Вернувсь   по  той  чобіт    Грин. 
І.  214.  Його  по  смерть  поаїлати,  то    на- 

житись   можна.   Ном.  Прийшла    по   мене 
вся  моя  родина.  Г.  Барв.  353.   До  кою    ж 

мені  тут  по  роботу  вдатись?  Г.  Барв.  240. 
5)  По  нонёць.  Въ  конце.  По  копець    греблі 

там  стоять  верби.  Гол.   III.  301.    6) — По 
кім  усього  надійся.  Оть  него  всего    можно 
ожидать.  Фр.  Пр.  153.  7)  Що  ж  по  тбму? 
Что  же  изъ    этого?  Що   ж   по  тому,    що 

кохаю,  коли  в  неї  не  буваю.  Грин.  III.  186. 
8)  По    тім,  по  чім.    Темъ,    чемъ.  По  тім 
кошк  славен.  А  ти,  дівко,  по  чім    славна! 
Хиба  що    башта.  Грин.    ІЦ.    212.    9)    По 

тверёзому,  по  п'яному.  Въ  трезвомъ,  пьяномъ 
вид*.  По  тверезому  про   се  поговоримо.    Г. 
Барв.  153. 

Побабистий,  а,  е.  Покрытый  морщи- 
нами. 

Побабити,  блю.  бнш,  іл.  =  Побабу- 
вати і 

Побабіти,  бію,  вш.  гл.  1)  Сделаться 

женоподобными  (мног.).  Желех.  2)  Смор- 
щиться. Оце  як  твої  руки  побабіли- 

Лобабрати,  раю,  вш,  гл.  Помарать, 
испачкать.  Ш  їв,  тільки  побабрав-побабрав. 
Ном.  №  12266. 

Побабувати,  бую,  вш,  м.  Позанимать- 
ся акушерствомъ.  Коли  вдова  побабувала, 

то  їй'вже  не  можна  ійти  заміж.  Мнж.  155. 
Побабчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Сде- 

латься старухой.  Домаха  дівкою  посивіла 
і  побабчилася. 

Побавити,  влю,  виш.  г.%.  Занять,  за- 

бавить, развлечь.  Побав  дитину,  бач  як 

репетує. 
Побавитися,  влюся,  вишся,  гл.  1)  Раз- 

влечься, забавиться.  2)  Помедлить,  повре- 
менить. 

Побагатіти,  тію,  вш,  гл.  Разбогатеть 

(о  многихъ).  Побаютіли  всі  так,  що  й 
годі!  Пі  приступу  до  Ы 

Небагато,  нар  Помногу.  Вони  здорово 

роблять,  за  те  ж  і  їдять  пошито.  Харьк. 
Побагатшати,  шаю,  вш,  іл.  Сделаться богаче.  , 

Побадьорнішати,  шаю,  вш,  гл.  Сде- 
латься бодрее.  Мир.  ХРВ.  257. 

Побажати,  жаю,  вш,  гл.  Пожелать. 

Побажай  чого,  так  і  станеться  Ном. 
№  280. 

Побажатися,  жавться,   гл.  безл.   Захо- 
мл  ия  г  р  и 

Побазікати,  каю,  вш,  гл.  Поболтать, 

потолковать,  побалагурить.  Як  зійдеться 

з  молодичками,  то  любила  й  побазікать. 

Св.  Л.  5. 
Побайдикувати,    кую,    вш,    гл.    ио- 

баклушничать. 

Побалазувати,  вую,  вш,  гл.  Испач- 
кать (пальцами).  Побалазував  пальцями 

та  й  їж  після  його. 

Побалакати,  каю,  вш,  гл.  Поговорять; 

поболтать.  Іди  ж  до  Галі  та  гляди-  шр- 

ненько  побалакай  з  нею.  Шевч.  284.  Погу- 
лявши, побалакавши...  пішов  баштий  брат. 

Рудч.  Ск.  II.   144. 
Добавити,  ню,  ниш,  гл.  Помыть  (по- 

суду, утварь,  мебель,  мясо,  овощи  и  пр.). 
Мнж.  121.  Ложечки  побаню-  Мнж.  32. 

Горшки  побаню.  Г.  Барв.  356.  В  роті  по- банити. 

Побалувати,  ную,  вш,  гл   Погрустить. 

Желех. 

Побарйтися,  рюся,  рншея,  гл.  Про- 
медлить, замешкаться.  Він  видавить  з  тебе 

олію,  от  тільки  йще  тут  поборись!  Гля- 

ди ж,  сьоюдня  щоб  убравсяЩаал.  Ен.  І.  29. 

Побаришувати,  шую, иш,  гл.  Поба- 
рышничать, взять  прибыль  при  продаже. 

От  побаришував:  ні  стовпа,  ні  борошна 

(бариша?).  Ном.  №  10575. 

Побарложнтися,  ж^ся,  жйшея,  гл. 
Повеляться  въ  грязи. 

Побасувати,  с^ю,  вш,  м.  О  лошади: 

пробежать  галопомъ,  носкакать. 

Побатуватн,  т^ю,  вш,  м.  1)  Перевя- 
зать   лошадей   рядами.    2)  Порезать.  На- 
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що  ти  такими  великими  скибками  поба- 
тував?  Харьк. 

Побатькатися  к&юся,  ешся,  м.  Стать 
въ  отношенія  отца  и  сына.  Вони  побать- 

калисъ  собі,  Петро  та  Семен:  Петро  ска- 
зав, що  буде  Семенові  за  сина,  то  й  послу- 

ха як  батька.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Побатьківськи,  нар.  Поотцовски.  Отець 

побащьківськи  поб'є,  побатьківськи  й  поми- 
лує. Ном.  Я  9356. 

Побатькувати,  кую,  еш,  и.  1)  По- 
быть посаженнымъ  отцемъ,  въ  качеств* 

отца.  2)  Поругать,  задъвая  въ  бранв  отца. 
Ще  полаяв,  побатькував  трохи.  Мир.  ХРВ. 
146. 

Побахуруватн,  рую,  вш,  и.  Пораз- 
вратвнчать. 

Побачення,  ня,  с.  Свиданіе.  Желех. 

Побачити,  чу,  чит,  гл.  1)  Увидъть. 
ЗОЮР.  I.  114.  Нехай  же  я  сам  побачу, 
де  марно  загину.  Мет.  Гаразд,  гаразд,  пане 
Сово,  ще  лучче  з  тобою:  як  ми  тебе  по- 

бачимо на  воронім  коню.  Закр.  ІЗ.  2)  По- 
смотреть, взглянуть  А  побачте,  діду,  що 

то  воно  юрить.  НВолын.  у.  Встань,  мила, 
«стань,  господине,  за  тобою  вся  худоба  ги- 
яе!  „Нехай  гине,  нехай  пропадає,  побач, 

милий,  як  друга  надбає*.  Чуб.  V.  783. 
Побачитися,  чуся,  чишся,  м.  Уви- 

даться. Радіють,  що  побачились,  говорять 
про  все.  Рудч.  Ск.  І.  206. 

Побгати,  бгаю,  еш,  м.  1)  Поліпить. 

подвлать.  Як  побгають  перепійці,  борону, 
то  тоді  садовлять  їх  у  піч.  МУЕ.  І.  119. 

Полт.  Прихвачусь  мерщій  до  тіста,  пи- 
роги побгаю.  Мкр.  Н.  15.  2)  Скомкать;  сло- 
жить (напр.  ткань)  У  наг,  коники  посід.шні 

стояли,  у  нас  жупани  побгані  лежали.  Лу- 
каш.   95. 

Побгатися,  бгаюся,  ешся,  гл.  Сло- 
житься складками,  скомкаться.  Погано  ти 

одежу  поскладала,  бач,  як  усе  побгалося. 

Иярг-.  у. 
Побевкати,  каю,  еш,  м.  Позвонить 

въ  колоколъ  некоторое  время. 

Побёдрнна.  ни,  ж.  1)  Горизонтальная 

перекладина,  соединяющая  два  столба, — 
часть  различныхъ  снарядовъ:  кросен,  поко- 
лодвм,  снувавнм,  струнки.Шух.  I.  254,  237, 
150,  192,  194.  2)  Въ  мельпичномъ  колесе 

то-же,  что  и  перехрестя.  ІПух.  І.   113. 
Побе8глу8дітн,  дію,  еш,  гд.  Подуреть, 

обезуметь  (о  многихъ). 
Побеасйліти,  лію,  вш,  м.  Обезсвлеть 

(о  многихъ). 

Побелькотати,  чу\  чеш,  и.  Побормо- 
тать некоторое  время. 

Побенкетувати,  т^ю,  еш,  и.  Попиро- 
вать. Ми  в  свата  добре  побенкетували. 

Побентежити,  жу,  жнш,  и.  Обезку- 
ражить.  смутить  (многихъ). 

Посердитися,  диться.  гл.  безл.  Повез- 
ти, удаться.  Мені  не  поберди.гось. 
Поберегти,  ся.  См.  Поберігати,  ся. 

Побережанин,  на,  м.  Житель  побе- 
режья. КС.  1885.  XI.  538. 

Побережжя,  жя,  с.  Побережье,  при- 
брежье: понизовье.  Повій,  повій,  вітроньку, 

з  побережжя  в  Литвоньку.  Чуб.  V.  277. 
На  побережжі  пасуть.  Ум.    Поберёжжячно. 

Побережння,  нн,  ж.  Прибрежье,  мест- 
ность по  берегу  ріки.  КС.  1884.  VIII.  719. 

Побережичка,  кн,  ж-?  Бігла  теличка 
побережичка-  Чуб.  III.  478. 

Побережний,  а,  є.  побережній,  я,  в. 

1)  Береговой.  Побережні  села.  Сонме  ста- 
ло серед  неба  понад  білим  побережнім  піс- 

ком Левиц.  І.  62.  2)  Набережный.  Побе- 

режня  стіна. 
Побережник,  ка,  м.  Лесной  стражъ, 

полесовщике,  лесвикъ.  КоІЬ.  І.  68.  Уман.  у. 
Хотин,  у. 

Побережннчити,  чу,  чиш,  ;.і.  Быть 
леснымъ  сторожемъ.   Желех. 

Поберечй,  режу\  жеш,  м=Поберет- тя.  Желех. 

Поберіг&ти,  гаю,  еш,  сов.  в.  поберег- 
ти, жу,  жеш,  г.%  Беречь,  поберечь.  Він 

і  прийшов  немощний,  та  таки  себе  не  по- 
берігав.  Кв.  Дівка  себе  не  поберегла.  Кв. 
Не  поберігші*  тіла,  і  душу  погубиш.  Ном. 
Л£  8794.  Пошкодуй  моїх  ніг  старих,  та  й 

своїх  побережи.  Мир.  Пов.  II.  43. 
Поберігатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 

поберегтися,  жуся,  жешся,  гл.  Беречься, 
поберечься. 

Побесідувати,  дую,  еш,  гл.  Попиро- 
вать, побыть  на  бесіді.  См.  Беседа  2,  бе- 
сіда. Гості  мої  ви  любовненькії,  сядьте  в 

мене  побесідуйте:  хліба  -  соли  ви  покушай- 

те, пива-меду  не  соромайтесь.  Чуб.  V.  57"). 
Побешпетяти,  чу,  тиш,  гл.  Загадить. 

Воно  ж  оті  мухи  раз-у-раз  до  падла  лі- 
тають та  й  нівечять  усе.  Бач,  як  бриль 

побехипетилн-  Лубен,  у. 
Побештати,  таю,  еш,  гл.  Выругать, 

выбранить  (многихъ). 
Побивай,  на,  м.  Названій  сказочнаго 

героя,  будто  бы  в'-вхъ  побеждающего. 

Мнж.  90 
" 

Побйванка,  ки,  ж.  Пораженіе.  Козаки 
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після  побиванок  під  Кумейками  на  Говтві 
і  Стариці  позаходили  в  Московщину.  Стор 
МПр.  60. 

Побивання,  ня,  с.  Забота,  печаль.  Г. 

Барв.  133.  Душа  моя  втомилась  побиван- 
ням. К.  Іов.  21. 

Побивати,  ваю,  вш,  гл.  1)  Бить,  уби- 
вать, колотить.  Де  ся  взявся  сизокрилий 

орел,  став  лебідку  бити,  побивати.  На. 
Що  найменша  в  степу  птиця  та  й  та 
мене  била. — Ой  тим  вона  тебе  побиває, 
що  роду  немає.  Чуб.  V.  447.  2)  Бить  обо 
что-либо,  ушибать.  На  біле  каміння,  на 
сире  коріння  свої  ніжки  козацькі-молодецькі 
побиває.  АД.  І.  1^7.  3)  Обивать.  Ой  із  города 
Трапезонта  виступала  галера,  златосиніми 
киндяками  побивана.  АД.  І.  208.  Комарові 
труну  збудували,  дорогими  сукнами  вкла- 

дали, золотими  цвяхами  побивали.  Лукаш. 
4)  Одолевать,  побеждать.  Він  силою  коли- 

ше сине  море  і  мудрістю  дракона  побиває. 
К.  Іов.  5)  Сльоза  сльозу  побиває.  Слеза 
за  слезой  катится.  Рудч.  Чп.  153.  Думна 
думку  побиває.  Одна  мысль  быстро  смъня- 
етъ,  замъняетъ  другую.  Ном.  №  10042. 

Побиватися,  ваюся,  вшся,  гл.  1)  Бить- 
ся, трепетать.  Риба...  тріпалась,  побива- 

лась в  сітці.  Левиц.  І.  109.  2)  Безпоко- 
иться,  заботиться,  бороться  съ  препятстві- 
ями.  Ми  повинні  побиваться,  щоб  він  ши- 

рився у  нас  О.  1862.  І.  66.  Мовчки  собі 
побивалось,  мовчки  у  Бога  долі  просило. 
Г.  Бар.  16.  Я  н  роспитую  иноді  про  його 
лихо,  як  він  побивавсь  у  світі  змалку.  Г. 

Барв.  357.  Б'ється,  б'ється  та  й  побива- 
ється моє  серденько  без  тебе.  Чуб.  V.  127. 

Мати  за  дітьми  да  побивається.  Чуб.  У. 
712. 

Побивдч,  ча,  к.  Снарлдъ  для  набива- 
нія  обручей.  Вх.  Лем.  451. 

Побйвачка,  ви,  ж.  =  Побивая.  Вх. 
Лем.  451. 

Побййпес,  аса,  .и.=Гицель.  Желех. 

Побирати,  раю,  вш,  гл.  Брать.  Сум  нас 
лобирав.  Насъ  охватывала  печаль.  Вх. 
Зн.  50. 

Шбит,  ту,  м.  І)  Бытъ.  Чорноморський 
побит.  2)  Образъ,  способъ.  Яким  би  по- 

битом спастися?  Котл.  Ен.  УІ.  83.  А  мо- 
же між  вами  є  такий,  щоб  яким  небудь 

побитом  одмукпв  тою  хазяїна.  Рудч.  Ск. 
II.  148.  З  якого  пббиту.  Съ  какой  стати? 
З  якою  ж  побгану  мені  вас  обманювати? 
Котл.  НІІ.  372. 

Побити,  б'ю,  вш,  гл.  1)  Побить,  поко- 
лотить. За  моє  жито,  та  мене  й  побито. 

Ном.  2)  Побить,  разбить  (во  множ.),  пере- 
бить. Пішла  по  воду,  відра  побила.  Мет.  5. 

3)  Перебить,  поубивать  (многихъ).  Наші 
за  ними  (турками),  побили  й  порубали. 
ЗОЮР.  І.  7.  І  зо  зла  палицю  хапає... 

шпурнув. — та  й  всіх  курей  побив.    Гліб.  6. 
4)  Победить,  одоліть,  поразить.  Гей  мо- 

лодих турків  башів  москалі  побили.  Гол, 

Поб'ють  тебе,  козаченьку,  сиротинські 
сльози.  Чуб.  Бодай  же  вас,  сини  мої...  у 
полі  побило  разом  три  недолі.  ЗОЮР.  І. 
21.  5)  Украсить.  Вистроїв  тростяний  па- 

лац, маковим  цвітом  побив.    Чуб.  II.   191. 
Побитий,  а,  е.  Покрытый  крышей. 

Побита,  хата.  Хата,  крыша  которой  съ 
наклономъ  до  60%-  Шух.  I.  91.  Ум.  По- 
битеньний.  Хатка  моя  побитенька,  хатка 
на  помості.  Шух.  I.  201. 

Побитися,  бюся,  вшся,  гл.  1)  Раз- 
биться. Пішла  по  воду,  відра  побила.  Я  ж 

не  побила,  постановила,  з  гори  покотились, 
да  й  сами  побились.  Мет.  5.  2)  Сразиться; 
подраться.  Треба  кріпко  побитися  з  ляха- 

ми. Нп.  Посвариться  з  дітьми  на  у  лиці, 

а  то  й  поб'ється.  МВ.  II.  10.  Два  бра- 
ти... погризлись  та  й  побились,  ідучи  сте- 
пом. ЗОЮР.  I.  306. 

Побитбвий,  а,  е.  Бытовой. 
Побігайка,  ви,  ж.  Въчно  бъгаюшая 

изъ  дому.  Мабуть  уже  кудись  майнула 
побігайка-  Мир.  ХРВ.   114. 

Побігайчик,  ва,  м.  Быстро  бъгаю- 
щій, — эпитетъ  зайца.  Зайчик  -  побішйчик. 

Рудч.  Ск.  II.  2. Побіганки,  нов,  ж.  мн.  Побъгушки, 
бъготвя.  Побгіла  мене  лиха  година  та  не- 

щаслива з  тими  побіганками.  Та  то  ж 
день  у  день,  ніч  у  ніч.  Мир.  ХРВ.  324. 

Побігання,  ня,  с.  Бзтаніе,  побъгушки, 
Ум.  Побіганнячно  Ой  весна-красна,  що  вона 
винесла?  Ой  винесла  тепло  і  доброе  літеч- 

ко... Моїм  діткам  на  побіигннячко.  Чуб. 
III.    109. 

Побігати,  гаю,  вш,  гл.  Побігать.  -Лі) 
евіту  як  іще  побіга,  чгіїхсь  багацько  ви.гле 
сліз-  Котл.  Ен. 

Побігати,  гаю,  еш,  гл— Побігти.  1 
теє  промовляли  (кінні  брати),  відтіль  по- 

бігали. АД.  І.   107. 
Побігяч,  ча,  м.  Постоянно  бътаюнцй 

туда  и  сюда  человъкъ.  Рк.  Левиц. 
Псбігачва,  ви,  ж.  1)=  Побігайка. 

Рк.  Левиц.  2)  Поносъ.  Рк.  Левиц. 
Побігашви,  шок,  ж.  лш.=Побіганвж. 

МВ.  III    80. 

Побігеньки,  ньок,    ж.  .ин.-=По6іг*» 
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кв.  Црвлуц.  у.  Цілий  день  у  побігеньках. 
Рк.  Левиц. 

Побігк^ти,  гну,  веш.  і.і.=Побігтн. 
Побігне  із  костела. 

Побігти.  біжу,  жнш,  і.і.  1 )  Побіжать. 
Ом  побіїла  дівчинонька  до  ворожки  просто. 
Нп.  2)  Поїхать.  Наум  зараз  шатнувсь, 
наняв  збіржаника  і  побігли  що  є  духу  з 
иілюрником  додому.  Кв 

Побігуця,  ці,  ж.  1)=Побігайка.  Та 
не  можна  її  (наймички)  держати:  така 
побігуия,  що  ніколи  в  хаті  не  всидить. 
Валв.  у.  2)  .чм.=Побіганки.  Справляти  по- 
бігуці.  Вічно  бігать,  постоянно  уходить 
изъ  дому.  Що  се  ти  побіїуиі  іщківляєш? 
Лохв.  у. 

Побігущяй,  а,  є.  1)  Живой,  провор- 
ный, подвижной.  Вх.  Зн.  17.  2 1  Постоянно 

бигаюшій  туда  и  сюда  человікт..  Желех. 

Побіда,  дв,  ж.  Побіда.  Г.аси  возви- 
шайте,  мир  весь  утішайте  побідою  новою. 

Нп.  Млр.  Л.  Сб.  ' Побідаш,  ша,  м.  Горемыка,  бідняга. 
То  я  вже  і  не  змагаюсь  (з  жінкою)  а  як 
той  побідаш,  що  сіяв  ячмінь,  а  жінки 

йому:  щі}>ечка!'1  —  згожцгося  й  я:  нехай  буде 
гречка.  11В.  (КС.    1902.  X.   156). 

Побіденвий.  а,  е.  Горемычный.  МВ. 
(О.  1862.  І.  94).  А  тобі  мене  жаль,  як 
побіденного,  нещасливого.  Стор.  МПр.   10. 

Побіденввк.  ка,  м.  Бідняга,  горе- 
мыка. Варениьи-побідснники,  в  окропі  кп- 

им*, велику  муку  терпіли.  Ном.  .V  12351. 
Побідити.  См.  Побіждатв 
Побідвтв,  джу,  двш,  іл.  Обидіть. 

Овечками  сей  кх)  побідило.  Той  рік  і  без 
тою  так  мене  побідив,  що  я  не  зберуся 
на  гроші.   Могил,  у. 

Побідкатися,  каюся,  ешся,  и.  Посі- 
товать.  Побідкався,  побідкався  піп,  та  й 
вернув  гроші. 

Побідввв,  ка,  м.  Нобідитель.  1  свій 
палаш,  що  звавсь  побідник,  до  боку  Низа 

прив'язав.  Котл.  Ен.  V.  45. 
Побідвітв,  нію,  еш,  и.  Обідніть  (о 

многих*).  За  ці  годи  дуже  люде  побідніли. 
Черниг.  у. 

Побіднішатв.  шага,  еш,  и.  Сділатьсл 
бідніє. 

Побідувати,  д^ю,  еш,  гл.  Побідство- 
вать.  Не  що  вже  робити,  т}кі  побідувати. 
О.   1862.  VI.  94. 

Побіждатв,  даю,  еш,  сов.  в.  побідвтв, 
джу\  дйш,  и.  Побеждать,  побідиті..  Пан 
Хмельнггиький  пооре  учингів:  Польщу  засму- 

тив, Волощину  побідив.  Макс. 

Побій,  ббю,  м.  1)  Бой,  побоище.  Ти, 
пане  козаченьку,  не  продавай  мене,  не  про- 
давагї  мене,  спогадай  на  себе,  як  ми  з  то- 

бою да  були  в  побою:  в  первому  побою  із 
татарами,  в  другому  побою  у  Німещині, 
в  третьому  побою  у  Турещині.  Як  побили 
нас  пополам  з  пштарми,  як  прогнали  нас 
до  тихого  Дунаю.  Ни  2)  Побои.  Я  б  не 
хотів  і  десяти  карбованців  за  оией  побій. 
Екатсриносл.  у.  Се  було  скоро  після  тою, 
як  стався  той  побій  з  нею,  як  її  побито. 
Екатериносл.  V.  А)  Крыша,  кровля.  Шух. 

І.  92.  116.  "і  17.  Вх.  Зн.  50.  Комори, 
стайні — усе  під  побоями-  Федьк.  4)  Стати 
побоєм.  Осадить  горохь?  Сам  звів  корогву 
та  й  берегом  пішов,  став  побоєм  перед  Хо- 

тином. Чуб.  НІ.  295.  Ставати  до  побою, 
піти  до  побою.  Идти  въ  бой.  Дали  коня, 
дали  зброю,  ставай,  синку,  до  побою.  Гол. 
І.  22.  А  як  пішов  до  побою,  все  військо  по- 

бідив. Гол.  Ум.  Побоєць    Гол.  1.  61. 
Побіл,  лу,  м.  1)  Білая  глина.  Вас. 

1*2.  2)  Побілка.  Лохв.  у. 
Побілити    См.  Побіляти 

Побілитися,  ліося,  лвшея,  гл.  Побі- 
літь. Чуб.  V.  39. 

Побілілвй,  а,  є.  І)  Побілівшій.  2)  Ио- 
блідніишій. 

Побіліти,  лію,  еш,  гл.  1)  Побілить. 
Побілила  около.  2)  Поблідніть.  Стор.  МПр. 
54.  Побілів  як  егпіна,  як  полотно,  як  хуст- 

ка, як  смерть,  як  Пилат.  Ном.  №  .V  4381  — 
4385.  Побілів  ян  вільхбва  довбня.  Нокрас- 
ніль.  Мнж    167. 

Побілішати,  шаю,  еш,  м.  Стать  бі- 
ліє. Трошки  побілішали  руки,  як  побу.ха 

дома.  ВасИльк.    у. 
Побілка,  кв,  ж.  Глазурь  изъ  білой 

фаянсовой  глины,  которою  покрываютъ 
глиняную  посуду  передъ  размалевкой  ея. 

Шух.  I.  262.' 
Побідувати,  л^ю,  еш,  гл.  1)  Пости- 

рать кожи  съ  животныхъ.  2)  Побілить 

стіну  білой  глиной.  Даваг'іте  иггти,  буде- 
мо сіркувати,  а  послі  побілуємо.  (Залюбовск.) 
Побіль.  лі,  ж.  Мелкіе  кусочки  сахару. 

Одважте  бо  мені  побілі  хунтів  зо  два  по 
коні  з  шагом. — адже  я  до  иіни  даю.  Лебед.  у. 

Побільшатв,  шаю,  еш.  гл.  Увеличиться, 

еділаться  больше,  прибавиться.  Мені  <)/- 

лечка  побільшало,  а  здоров'ячка  поменша.ю. Чуб.  V.  591.  Малі  діти,  мале  й  лихо; 

побільшають, — погіршають.  Чуб.  V.   83о. 
Побільшай,  а,  є.  Большій.  Ой  проси 

собі  в  пана  воєводи  та  по'іільшої  плати.  Нп. 
Побільшати.  шу,  шйш,  гл.  Увеличить. 
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Добілювання,  ня,  с  Побілка. 
Побіли,  нар.  Возлі,  около.  А  народу, 

народу!  і  за  домовиною  і  побіля  домовини. 
Кв.  Тече  річка  з  винограду  та  й  побіля 
груші.  Грин.  III.  393. 

Добіляти,  ляю,  еш.  сов.  в.  побілити, 
лю,  лиш,  гл.  Білить,  побілить.  Нащо 
мені,  моя  мати,  личко  побілила?  Чуб.  V. 
462.  Побілила...  полотно.  Рудч.  Ск.  II.  44. 

Побір,  ббру,  м.  Поборъ;  взятки.  Неве- 
лика ще  біда  сі  побори.  Стор  Ум.  Побірок. 

От  же  побірки  прокляті.   Костом. 

Побірати,  раю,  еш,  г.і.  Брать,  полу- 
чать. Паммар  побірае  шестий  книш.  Ги. 

II.  260. 

Добіратися,  раюся,  ешоя,  і*.  Отправ- 
ляться, идти.  Час  мені  й  до  господи  побі- 

ратись,  бо  там  мене  чекають.  Грин.  І. 
289. 

Побірець,  рця,  м.  Сборщикъ.  Рк.  Ле- 
вин. Я  й  сам  побірцем  чотирі  годи  пробув. 

ПобІрнЙЦІ,    НИЦЬ,    Ж.     .нн.=ДлОСКІКЬ. 
Вх.  Лем.  451. 

Добірчнй.  чого,  м.  Сборщикъ  податей. 
Побіснуватися,  нуюоя,  вшся,  гл.  По- 

бісноваться. 

Лббіч,  нар.  Возлі,  рядомъ.  Побіч  мене. 
Левиц.  МБ.  57. 

Добічнйця.  ці,  ж.  1)  Часть  стола: 
горизонтальная  планка,  соединяющая  нож- 

ки. Шух.  І.  98.  2)  Боковая  доска  колыбели. 
Шух.  І.,  98. 

Побічній,  я,  в.  1)  Боковой.  2)  Посто- 
ронни. Побічня  служба.  Левиц.    Пов.    52. 

Побійти,  йю,  еш,  гл. --Побити.  Ой 
сталася  пригодонька,  побіяв  иуж  жінку. 
Гол.  І.  196. 

Поблаголовйти,  влю,  виш,  гл.  Побла- 
гословить. От  їх  поблаюс/іовгіли  г  одружили- 

Рудч.  Ск.  II.  48. 
Поблагословитися,  влюся,  вншся,  гл. 

1)  Получить  благословеніе.  Я  підійшов  по- 
благословитись. Св.  Л.  10.  2]  Перекрестить- 

ся передъ  началомъ  діла.  Ґ.  Барв.  391. 
Тільки  гцо  поблагословивсь  їсти,  аж  та 
стрі.ха  так  і  встромилась  в  печеню. 
ЗОЮР.  І.  3. 

Доблбкнутя,  ну,  неш,  гл.  Поблекнуть. 
Там  все  поблідло  і  поблекло-  Котл.  Ен. 

Поближчати,  чаю,  еш,  гл.  Приблизить- 
ся, стать  ближе. 
Поблйжче,  нар.  Ближе.  От  тоді  ж 

то  він  поблйжче  їх  сідав.  Мет. 
Доблизйти,  жу\  виш,  гл.  Слишкомъ 

приблизить.  Желех. 

Поблизнйтя,  ню,  нйш,    гл.— Доблва- 

ничити.  Такгі  ж  одною  привести — живіт 
болить,  а  то  ж  двоє  поблизнила.  Грин. 
III.  449. 

Поблизнйчити,  чу,  чиш.  гл.  Родить 
двойни.  Всі  ж  ті  овечки  та  покотили, 
та  покотили,  поблшничили.  Гол.  II.   16. 

Поблизу,  нар-  Вблизи.  Поблизу  стояли 
старі  вигині.  Левиц.  І.  331. 

Поблизький,  а,  є  Близко  находящейся, 
блиллежащій. 

Поблизько,  кар.=Добли8у. 
Поблискати.  См.  Доблнскувати. 

Поблискувати,  кую,  еш,  сов.  в.  по- 
блискати, каю,  еш,  гл.  Влестіть  по  вре- 

менамъ,  поблестіть,  посверкать.  Ыгнуть, 
пливуть  човенцями,  поблискують  весельцями. 
АД.  І.  246.  Жаби  росчепірили  ноги  як  кри- 

ла, полетівши  вперве  на  своєму  віку  по  по- 
вітрі, поблискуючи  білими  животами  про- 

ти зорі.  Левиц.  І.  121.  Микола  тільки 
поблискує  на  його  очима.  О.   1862.  II.    79. 

Доблідлнй,  а,  є.  Побліднівшій.  Чор- 
няві хлопченята  потомлені,  поблідлі.  МВ. 

І.  45. 
Добліднутн,  ну,  неш,  гл.  Поблідніть. 

Ой  ти  ж  моя  головонько  бідна,  чогось  моя 
миленька  поблідла.  Мет.  271.  Вжахнулись 
і  поблідли  на  виду.  К.  ЧР.  325. 

Доблудйтн,  джу,  днш.  гл.  Поблудить. 
Поблудивши  по  морям,  якось  і  землю  вид- 

ко стало-  Котл.  Ен.  2)  Заблудиться.  Не 
ідіть  лугами,  бо  поблудите.  Мил.  220. 
3)  Ошибиться,  напортить  въ  ділі.  Коби 
тут  не  поблудити  де  в  чім.  Фр.  Пр.    62. 

Поблудйтися.  дж^ся,  дяшся,  гл.= 
Доблудити  2.  Либонь  же  ми  поблудилися, 
не  до  свата  та  забились.  Грин.  III.    481. 

Нобл^дний,  а,  є  ?  Люблять  мене  все 

поблудні.  Нп. 
Поблукйти,  каю,  еш,  гл.  Поблуждать, 

побродить,  поскитаться.  Поблукстии  мій 

Петрусь,  до  мене  оп'ять  вернувсь.  Котл.  НП. Побляклий,  а,  е.  Поблеклый.  Черввг.  у. 
Поблякнути,  ну,  неш,  гл.  Поблекнуть. 

Черниг.  у. 
Доббвтатн,  таю,  еш,  гл.  Взболтать. 

Побовтала  глечики  з  молоком. 
Доббвтатися,  таюся,  вшся,  гл.  Поплес- 

каться въ  воді.  Побовталась  дитина  в 
воді  і  повеселішала. 

Поббець,  йця,  м.  Ум.  оть  побій. 
Побожевбліти,  ліено,  еге,  гл.  Сь  ума 

сойти  (о  многихъ).  Г.  Барв.  467. 

Побожити,  жу,  жнш,  гл.  Поблагосло- 
вить? Въ  свадебной  пісні  послі  вінча- 

нія:  Дякуєме  попонькові...  нагленько  нас  од- 
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правые,  но  твердо  нас  побожне.  Гол.  IV. 
439. 

Побожитися,  ж^ся,  жишся,  и.  По- 
божиться. Побожився,  що  поховає  труп 

його.  Рудч.  Ск.  І.    110. 
Поббжкати,  каю,  вш,  гл.  Выразить 

сокрушеніе  словами:  а  Ббже!  ой  Боже!  Ото 
сказали,  що  її  вбито.  От  я  побожним, 

побожкала,  та  и  кажу:  що  ж  робити! 
Верхнедніпр.  у. 

Побожний,  а,  е.  Набожный,  благо- 
честивый. От  як  розжився  той  чоловік, 

то  покинув  і  пить, — і  такий  побожний 
зробився.  Рудч.  Ск.  II.  22. 

Побожність,  ностн,  ж.  Набожность, 
благочестіе.  К.  Кр.  13.  З  побожности  своєї 
пожертвував  на  церкву  сто  рублів.  Волч.  у. 

Побожно,  нар.    Набожно,  благочестиво. 

Поболіти,  лін),  вш,  и.  Перенести  бо- 

лезнь- Дай,  Боже,  в  добрім  здоров'ї  побо- 
літи. Нон.  №  13918.  (Кажуть  тому,  хто 

удає  з  себе  хворою). 

Поболітися,  лівмося,  втвся.  і.*.  Забо- 
лить (о  нногихъ).  Воли  му  ся  поболіли, 

сам  бідний  заслаб-  Рудч.  Чп.   163. 
Побблювати,  ляда,  вш,  іл.  Побаливать. 

Па.гец  поболює  .не.  Вх.  Зн.  50. 

Поборгувати,  гук»,  вш,  іл.  Дать  въ 
долгь.  Ще  орендар  поміркує,  нам  юрівки 
поборгує-  Чуб.  V.   1094. 

Поббрець.  рця,  .к.=Побірець. 
Побородннк.  на,  м.  Раст  Тгадородоп. 

Шух.  І.   20. 
Поборозняк,  ка,  м.  Личинка  майскаго 

жука.  Вх.  Пч.  II.  27. 
Поборонити,  ню,  ниш,  и.  Запретить. 

Не  поборони,  батеньку,  хоч  за  возом  по- 
бігти. Нон  >£  8993.  Скілько  хоч  куштуй, 

ніхто  тобі  й  не  поборонить.  Кв. 

Побороти,  рю,  реш,  и.  Побороть,  одо- 
хЬть.  Хто  кою  поборе,  пюй  тому  оце  озеро 
одпустить.  Рудч.  Ск.  І.  61. 

Поборотися,  рюся,  решся,  і.і.  Побо- 
роться. Поборовся  6,  як  би  .иа.юа>  сили. 

Ном.  .V  4160. 

Поборсень,  сня,  м.  Постромка.  Сим.  37. 
Побосітн,  сіємо,  еге,  іл.  Остаться  безъ 

обуви  (о  многихъ).  Побосіли  у  нас  усі, — 
треба  чоботи  справляти.    Славяносерб.  у. 

Побочень,  чия,  м.  Боковая  полоса  въ 
шле*.  Вас.   160. 

Поббчина,  ни,  ж.  Боковая  стіна.  Вх. 
Зн.  50. 

Побочкати,  каю,  вш,  м.  Поцеловать. 

Єдно  личко  побочкала,  а  в  доугсе  укусила. 
Гол.  III.  67. 

Побоярннуватя,  ную.  вш,  и.  Побыть 

шаферомъ  на  свадьбе. 
Побоятися,  боюся,  Ітся,  и.  Побоять- 
ся. Я  побоявся,  щоб  дзииика  не  поламать. 

Рудч.  Ск.  І.  95. Побратати,  таю.  вш,  м.  Сдружить  съ 
кЬмъ.  Який  тебе  лихий  ізніс  і  побратав 
з  панами?  Греб.  (Хата  54). 

Побрататися,  таюся,  вшся,  м.  Побра- 
таться, подружиться.  Побратались  свиня 

з  пастухом.  Нон.  Лё  2540.  Був  собі  коник 
і  півник,  та  й  побрапюлись.  Рудч.  Ск. 
II.  3. 

Побрати,  беру,  реш,  іл.  Взять  (во  мно- 
жеств*;, забрать;  разобрать.  От  поберуть 

коси  да  й  пійдуть  ніби  то  косить.  ЗОЮР. 

І.  287.  Чи  ти  ж  казав,  щоб  свої  .южки  по- 
брали? Рудч.  Ск.  І.  186.  Наварили,  посідали 

круюм  казана,  побрали  ложки.  Драг  340. 
2)  Вырвать,  выдергать  (левъ,  конопле). 
Я  свої  конопельки  сама  поберу.  Грин.  III. 
302. 

Побратйн,  на,  м.  Названный  брать, 

другь.  При  добрій  юдині  всі  куми  і  побра- 
тими. Ном.  №  2310.  Одріклася  вся  назва- 

ная родина,  тоді  нема  ні  кума,  ні  побра- 
тима. Чуб.  V.  469.  Ум.  Побратимко.  Федьк. 

П.   125. 
Побратйнець,  мця,  м.  =  Побратян. 

Гол.  IV.  458.  Ото  йою  і  юсті  й  побра- 
тимиі.  К.  МБ.  НІ.  261. 

Побратйнко.  ка,  м.  Ум.  оть  побратим. 

Побратйиство.  ва,  с  Братство,  друж- 
ба. ЕЗ.  V.  197.  Може  ви  чували  коли  не- 

будь  про  побратимство?  Де  вже  не  чували? 
Се  наш  січовий  звичай;  як  не  одрізняй  себе 

од  миру,  а  все  чоловікові  хочеться  до  кою 
небудь  прихилитись;  нема  рідною  брата, 
так  шукає  названою;  от  побратаються 

да  й  живуть  довіку  укупі,  як  риба  з  во- 
дою. К.  ЧР.  123. 

Побратися,     беруся,      берешся,      и. 
1)  Взяться,  взять  другъ  друга.  Поберуться 
усі  х.юпиі  і  дівчата  рядком  за  руки.  Чуб. 

2)  Пойти,  отправиться.  Побрався  Павло  до- 
дому. МВ.  (О.  1862.  І.  76).  Гарасько  до 

овець  побрався.  Мкр.  Г.  27.  Куди  отце  ле- 
тять з  оселі  горобці?  Дивлюсь,  у  сад  побра- 

лись молодці.  Греб.  367.  о>  Пожениться. 
Мет.  7.  Доки  не  поберуться,  любляться,  а 

як  поберуться,  то  судяться.  Ном.  Дё  9822. 
Поберемося,  небою!  Чуб.  V.  121.  4)  Обра- 

титься, превратиться  во  что  (о  нногомъ). 

Б  їх  од  йою  лікарства  усе  в  животі  бру- 
сом побралось.  Г.  Барв.  325. 

Побренітн,    ню,    ниш,  1.1.    1)    Потечь 
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журча;  полетіть  жужжа.  Текли  річки,  по- 
бреніли  до  Заводовської  аж  у  сіни.  Чуб.  III. 

220.  2)  Цв-Ьсть  некоторое  время.  Маківка 
побреніла  та  й  осипалась. 

Побренькати,  каю,  вш,  гл.  Побренчать, 
позвикать.  Тут  треба  побренькати.  Ном. 
№  9776. 

Побренькач,  48,  м.  Больше  во  не,  ч. 
нобренькачі.  Звонкая  монета,  деньги  (пе- 

реносно, въ  поеловиці).  Аби  були  побрень- 
качі,  то  будуть  і  послу хачі.  Ном.  Л»5431. 

Побренькувати,  кую,  вш,  гл.  Побря- 
кивать. Ой  возьму  я  ключі  не  побреньку- 

ючи. Чуб.  V.  130. 
Побрести,  бреду\  деш,  іл.  1)  Пойти 

въ  бродъ.  Побреду  я  по  кісточки,  щоб  лю- 
били невісточки.  Ном.  Хоч  побреду  через 

воду,  да  до  свою  роду.  Чуб.  V.  460.  2)  По- 
брести. Бона  подумала:  мабуть  мій  бичок 

додому  побрів.  Рудч.  Ск.  II.   14. 
Побрехати,  брешу,  шеш,  іл.  Поврать. 

Побрехенька,  ки,  ж.  Побасенка,  анек- 
доть.  Я  давно  чув  про  усі  ці  побрехеньки, 
та  усе  якось  не  дій.чав  їм  віри.  Ком.  І.  16. 

Побридки,  док,  ж.  мн.  Бродяжниче- 
ство, броженіе.  Оие  немає  сучки  Омнки! 

пішла,  мабуть,  на  побридки.  ЗОЮР.  II.  19. 

Побрйднути,  ну,  нбш,  гл.  Надоість, 
опротивіть  (о  многихъ). 

Побрйжитися,  жуся,  жишся,  іл.  •  По- 
морщиться, сморщиться.  Борз.  Лебед.  уу. 

Як  випрати  сукняну  хустку,  то  побри- 
житься. 

Лобрйндзати,  дваю,  вш,  гл.  Побрести. 
Побриндзав  у  сад.  Екатериносл.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Побрйшхати,  каю,  вш,  гл.  Почваниться, 
нофуфыриться,  поважничать. 

Побріхувати,  хую,  вш,  гл.  Лгать, 
врать;  привирать.  Не  побріхуй,  —  нічого 
сьою  не  було-  Константиногр.  у.  Він  бреше, 
а  ти  побріхуєш.  Ном.  Л?  6941. 

Побродити.  джу\  диш,  гл.  1)  Похо- 
дить въ  бродъ.  Побродила  по  воді.  Кв. 

2)  Отправиться  бродить,  уйти  изъ  дому. 
Сама  а,  дівка  побродила,  що  сь  козака  по- 

любила. Гол.  І  121.  3)  Потоптать,  бродя. 
Походжено  та  поброджено  вороними  кінь- 

ми, то  ж  ходила,  побродила  журавочка 
з  дітьми.  Чуб.  V.  52.  Не  жаль  мені  тог 
травині,  що  її  побродим,  тільки  жиль 

мені  свою  пір'ячка,  що  його  поронгі.ш.  Рк. Макс. 

Поброїти,  рбю,  їш,  м.=Наброїти.  Вх. 
Лем.  451. 

Побруднити,  ню,  нйш,  іл.  Сдвлать 
грязнымъ,  загрязнить. 

Побрудніти,  шю,  вш.  гл.  Сделаться 

грязнымъ. 
Побрукатися,  каюся,  вшея,  *д.  Поба- 

рахтаться. Не  сповивайте,  нехай  воно  хоч 
трохи  побрукаеться. 

Побризкати.  См.  Побрязкувати. 
Побрязкач,  ча,  ,н.=Побренькач.  Аби 

були  побрязкачі,  то  будуть  і  послухачі. 
Ном.  №  5431. 

Побризкувати,  кую,  вш,  сов.  в.  по- 
бризкати, каю,  вш,  гл.  Бряцать,  побря- 

цать, побрякивать.  Перенесу  ключі  не  по- 
брязкуючи.  Мет. 

Побрязчатн,  чу,  чйш,  м.=Побря8- 
катн.  Там  пан  Василько  проїжжав,  луч- 

ком побрязчав,  братів  пробужав.  Чуб.  Ш. 272. 

Побубнявіти,  віємо,  вте,  іл.  Поразбу- 
хать  (во  множестве).  У  мокрому  юрох  по- 

лежав, та  як  побубнявів-  Харьк. 

Побубоніти,  ню,  нйш,  іл.  Побормо- 
тать.  Побубонить  та  й  замовкне.   Харьк. 

Побувати,  ваю,  вш,  гл.  Побывать. 
Вона  в  мене  не  полуднувала,  тільки  в  мене 
та  побувала-  Чуб.  V.  553. 

Побуджати,  джаю,  вш,  сов.  в.  побу- 
дити, джу,  диш.  «.  Будить,  разбудить 

(многихъ).  Уставав  Василева  мати,  усю 
свою  челядь  побуджае.  Чуб.  V.  703.  Побу- 

див усіх.  Грин.  І.  200  Нас  побуди...  Тоді 
вона  побудила  їх.  Драг.  305.  Побудив  своїх 

братів    Драг.  334. 
Побудувати,  д^го,  вш,  и.  Построить. 

Побудували  литвини  иеркву.  Рудч.  Ск.  II. 
196.  Опочивав  сном  тихим,  безпробуду.лм, 

як  охлять  царі  і  дуки  імениті,  що  пом- 
ники  собі  побудували.  К.  Іов.  8. 

Побужати,  жаю,  вш,  ы.=Побуджатн. 
Рано,  рано-пораненько  уставала,  ще  й  ра- 

ніше матуся  побужала.  Чуб.  У.  487. 

Побурити.  рю,  риш,  гл.  Разрыть,  ра- 
зорить, разбросать.  Побурять  свині  зерно. 

Вх.  Лем.   451 
Побурлакувати,  кую,  вш,  іл.  Побыть 

бурлакою. Побурмиструватн,  р^ю,  вш,  іл.  По- 
быть бургомистромъ. 

Побурчати,  чу,  чйш,  і».  Поворчать. 
Ні,  в  мене  свекруха  не  з.ш.  Часом  побур- 

чить трохи,  а  ш>  лає.  Харьк. 
Побусурманити  и  побусурменити,  ню, 

ниш,  гл.  Обасурманить  (многихъ). 

Побусурманитися  и  побусурменити- 
ся,   нюся,    нишся,    и.    Обасурманиться. 
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АД.  І.  209.  Був  тридцять  літ  у  неволі, 
двадцять  чотирі  як  став  на  волі,  потур- 

чився, побусурманив)  .  Дума.  Вже  я  по- 
турчилась, побусурли-п.  ж».  ЗОЮР.  І.  213. 

АД-  І.  233.  Хмельничснько  побусурманив- 
шись, збив  пушкою  з  юри  Валка  верх  з 

батьківської  церкви.  ЗОЮР.  І.  277. 
Побут,  ту,  .«.=Побит.  К,  Кр.  18.  У 

такому  побуті  бажали  Йван  з  Мотрею 
своїх  діток  зростити.  Мир.  ХРВ.   127. 

Побути,  буду,  деш,  гл.  Побыть.  Ото 
побув  півроку  та  задумав  жениться.  Рудч. 
Ск.  Трохи  побув  у  лісі  та  й  раненько  вер- 

нувся. Рудч. 
Побутніти,  нію,  вш,  гл.  ИстлЄть, 

сгнить,  заплесневеть.  Милий,  милий,  що 
тобі  є?  Же  ті  власки  побутніли,  білі  лич- 

ка почорніли.  Гол.  І.  84. 
Побучавіти,  вію,  вш,  іл.   Разбухнуть. 
Побуятн,  буяю,  вш,  м.  Побуйство- 

вать, погулять.  То  вже  бідний  козак  роз- 

гадає п'ятак,  то  нельзя  по  улицг  пійти 
побуяти.  АД.  І.    114. 

Шваб,  бу,  м.  Влеченіе.  Із  сьою  бла- 
гословенною навіки  повабу  виникла  їх  дум- 

ка... К.  ХП.  8.  Шкода  нашою  повабу  н 
залицяння!  К.  (ЗОЮР.  II,  200). 

Поваба,  би,  ж.  Привлекательность, 
прельщеніе.  Поваба,  которою  нас  манять 
із  тихих  хуторів.  К.  (О.   1861.  І.  311). 

Повабити,  блю,  бнш,  гл.  Привлечь, 
прельстить;  поманить. 

Повабитися,  блюся,  бишся,  %л.  Со- 
блазниться, польститься.  Повабились  наші 

на  мову  лукаву.  К.  Досв.  8. 
Повага,  ги.  ж.  1)  Уваженіе,  честь. 

Ой  були  ми  в  пана,  була  нам  повага:  пили 
мед-юрілку  за  Ганнусю  жінку.  Нп.  Ста- 

рець старцем,  а  поваїу  любить.  Ном. 
2)  Важность,  значеніе.  Двір  перейди  тихо, 
у  вічі  ілянь  з  поваюю.  МВ.  Шевч.  3)  Реши- 

мость. Як  би  він  не  мав  поваги,  щоб  під- 
палить і  мене  не  підцькував,  то  не  було  б 

і  пожежі.  Екатериносл.  у.  (Залюб.) 
Повагом,  нар.  Медленно,  не  спвша, 

протяжно.  Не  хапайсь  пісні  співать — по- 
ваюм!  Ном.  .V  9650.  Стали  по  душі  дзво- 

нити во  всі  дзвони  та  поваюм,  та  жа- 
лібно. ЗОЮР.  II.  285.  А  ніч  іде,  іде  собі 

поваюм.  К.  Іов.   15. 
Поважати,  жаю,  вш,  м.  Уважать, 

чтить.  ЗОЮР.  І.  31,  21,  35,  23.  Ой  по- 
важай стару  матір,  хоч  вона  й  не  рідна. 

Чуб.  V.  935.  Хто  не  звик  правди  пова- 
жати, той  завше  ласий  панувати.  Ном. 

Л  ИЗО.  Ей  шати  мої,  шати!  пийте,  гу- 

ляйте: не  мене  шанують,  бо  вас  поважа- 
ють. ЗОЮР.  І.  208. 

Поважатися,  жаюся,  вшся,  гл  І)  Ува- 
жаться. 2) — за.  Считаться  чЄмт>.  Ні  сама 

послідня  дівка  в  нашому  селі  так-  би  не 
зробила,  як  моя  дочка,  що  поважалася  за 
саму  першу.  Кв. 

Поважання,  ни,  с  Уваженіе.  Приооа- 
ла  тобі  і  чести,  і  радости,  і  поважен- 
ня.  Кв. 

Поважити,  жу,  жиш,  гл  1)  ВзвЄсвть 
многое).  2)  Уважить.  Поважив  її  Ва- 

силь— оддав  (їй  хустку).  Кв. 
Поважитися,  жуся,  жишоя,  гл.  1)  Рі: 

шиться,  отважиться.  Поважився  на  таке 

дім!  (Залюб.).  Такс  молоде,  а  він  пова- 
живсь її  брати.  Лохв.  у.  2)  Польститься, 

прельститься.  Не  подоба,  старий  діду,  не 
подоба,  хиба  на  те  поважуся,  що  худоба. 

Чуб.  V.    1135. Пбважко,  кар.  Тяжеловато. 
Поважливий,  а,  є  —  Поважний  2. 

Пісні  поважливі.  КС.  1882.  VIII.  264. 

Поважний,  а,  є.  1)  Почтенный,  достой- 
ный уваженія-  Іще  трошки  засоромилась 

перед  поважним  гостем,  то  й  очиці  спус- 
тила в  землю.  К.  ЧР.  48.  2)  Серіозннй; 

солидный.  Такий  зробився  тихий  та  по- 
важний. Рудч.  Ск.  II.  162.  Поважне 

обличчя.  К.  Досм.  127.  Йому  здавалось... 
ніби  він  чує  поважну  його  мову.  3)  У  по- 

важному стані.  О  женщин*:  беременна. 
Пані  моя  нездужає:  вона  в  поважному 

стані. 
Поважність,  ностн,  ж.  Важность, 

важный,  серіозннй  видь,  достоинство. 
Поважно,  нар.  1)  Почтенно.  2)  Серіозно, 

съ  важностью,  съ  достоинствомъ.  Поважно 
та  тихо...  сходилися  полковники.  Шевч. 
233.  Промовила  Зося  поважно.  Левиц.  I. 433. 

Поважчати,  чаю,  вш,  г.».  Потяжелеть. 
Чого  ви  мені  в  клунок  наклали,  що  він  так 
поважчав?  Харьк. 

Повіла,  ля,  ж.  Потолокъ.  Вх.  Зн. 
66.  МУЕ.  III.  42. 

Пбвалець,  льця,  м.,  также  накидіяь- 
ний  пбвалець.  Волосяной  арканъ.  О.  1862. 1. 
Ревяк.  20. 

Поваляна,  ни,  ж  =Повала.  Вх.  Зн.  66. 

Повалити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Повалить.' Ой  там  на  долині  жуки  бабу  повалили- 

Чуб.  V.  1128.  2)  Повалить,  пойти  масса- 
ми. Повали.ш  гайдамаки,  аж  стогне  діброва. 

Шевч.   157. 
Повалитися,  люся,  ляшся,  гл.   Пова- 
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литься,  свалиться,  упасть.  Як  брат  пива 
да  й  напився,  по  конику  повалився.  Чуб.  V. 
433.  У  свою  кума  Хмельницькою  дорогою 
напитку  напився,  у  йою  долі  спать  пова- 

лився. АД.  II.  11.  У  ніженьки  повалилась. 
Чуб.  V.  910.  Л  то  я  як  меркну  Пою  но- 

жем по  горлу,  то  він  так  і  поваливсь. 
ЗОЮР.  І.  159. 

Повалувати,  л^ю,  елі,  гл.  -Повалить 
толпой.  Повалувало  у  хату  все  весілля. 

Повалити,  даю,  вш,  м.  1)  Свалить 
(многихъ).  І  перших  Фина,  Тамариса  на 
землю  махом  поваляв.  Котл.  Ен.  Чорненьке 
маленьке  ввесь  світ  поваляв-  Ном.  №  40, 
стр.  291.  2)  Запачкать,  испачкать.  Не  зай- 

май мене,  Ррицю,  поваляєш  спідницю.  Чуб. 
V.  1120.  Не  ззість  пес,  поки  не  поваляв. 
Чуб.  І.  279. 

Повалитися,  лаюся,  ешся,  гл.  Разру- 
шиться, повалиться.  Погнили  біленькі  ха- 

ти, повалялись.  ПІевч.  530. 

Повандруватн,  р^ю,  вш,  гл.=Поман- 
друватн.  Куди  та  дівчина  повандруе? 
Чуб.  У.  96. 

Повапити,  ллю,  ваш,  іл,  Поштука- 
турить. 

Поварень,  рца,  м.  Перекладина,  на 
которую  навішивають  котелокъ,  когда  въ 
немъ  варять.  Екатериносл.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Поварйтв,  рю,  рнш,  гл.  Поварить,  сва- 
рить (многое).  Чи  яйця  вже  поварені?  Ва- 

сильк.  у. 

Поваритися,  рнюи,  ришся,  гл.  1)  По- 
вариться, свариться.  2)  Увясть,  завянуть. 

Од  спеки  поварилося  все  на  городі.  Харьк. 

Шварка,  ки,  ж.=Полонив.    Черном. 
Повартувати,  ту^ю,  вш,  гл.  Подстеречь, 

посторожить. 
Поваруватн,  р^ю,  вш,  гл.  Сохранить, 

уберечь.  Бог  'поварував.  Вх.  Зн.   18. 
Поваруватиси,  р^юся,  ешся,  гл.  Осте- 

речься, не  рішиться.  Та  свою  хату  не 
поваруешся  спродати?  МВ.  (О-  1862.  І.  93) 

Повбевпечуватв,  чую,  вш,  гл.  Обез 
печить  (о  многихъ).  Повбезпечували  себе., 
пристановищем.  К.  Кр.  30. 

Повбивати,  ваю,  вш,  гл.  Перебить 
убить  (многихъ).  Той  кінь  їх  повбивав 
Рудч.  Ск.  І.  156.  В  одній  хаті  три  та- 
'тарюги  сидять  посеред  хлти...  От  наші 
їх  повбивали...  і  повернули  додому.  ЗОЮР 
І.  103. 

Повбиватися,  вавмося,  втвса,  м 
Убиться  (о  многихъ).  Ном.  №  7541. 

Повбирати,  са,  гл.=Повбірати,  оа. 

Повбігати,  гаємо,  втв,  гл.  Вбіжать 

одпому  за  другимъ.  Хорти  за  ним  повбі- 
гали (у  хату)  і  полягали  під  лавою-  Рудч. 

Ск.  І."  140. Повбіратв,  раю,  вш,  гл.  Одіть  (мно- 
гихъ). Унедглонькутакгарноїхповбірае.  Кв. 

Повбіратися,  равиоса,  втвса,  гл.  Одіть- 
ся (о  многихъ).  Дівчата...  повбіраються 

так,  гио  нуі  Кв. 
Позбовтуватися,  тувжоса,  втеся,  гл. 

Замочить  одеаду  при  ходьбі  по  грязи,  по 
воді  (о  многихъ). 

Повбожати,  жаеио,  еге,  гл.  Обідніть 
(о  многихъ). 

Повбувати,  ваю,  вш,  гл.  Обуть  (мно- 
гихъ, многое). 

Повбуватиса,  ваемося,  втеса,  гл. 
Обуться  (о  многихъ).  Це  ви  гце  й  досі  не 
повбувались?  Богодух.  у. 

Повбуджати,  джаю,  вш,  гл.  Разбудить 
(многихъ).  Хто  ж  нас  рано  повбуджав, 
моя  мила  дівчино?  Гол.  І.  200. 

Поввіхбдити,  днно,  дите,  гл.  Войти 
одному  за  другимъ.  Поввіходили  пани,  по- 

сідали. Левиц.  І.  182. 
Поввбдити,  джу,  диш,  гл.  Ввести 

(многихъ). 
Поввбзити,  жу,  виш,  гл.  Ввезти  (мно- 

гихъ, многое). 
Повволік&ти,  каю.  вш,  гл.  Втащить 

(многихъ,  многое). 
Повгадувати,  дую,  вш,  гл.  Угадать 

(о  многомъ). 
Повгин&ти,  каю,  вш,  гл.  Вогнуть 

(о  многомъ). 
Повтинатися,  наюся,  ешся,  ж.  Во- 

гнуться (во  мьогихъ  містахь).  Дошки  по- вгиналгіся.  г 

Повгяічувати,  чую,  вш,  гл.  Вдавить 
(о  многомъ). 

Повгнбювати,  нбюю,  вш,  гл.  Удобрить 
навозомъ  (о  многомъ). 

Повгодбвувати,  вую,  вш,  гл.  Откор- 
мить (многихъ). 

Повгодовуватися,  довуемося,  втвса, 
гл.  Откармливаться,  откормиться  (о  мно- 

гихъ). Гарно  у  вас  индики  повгодовувалися. 
Василыс.  у. 

Повгбнити,  ню,  ниш,  гл.  Вогнать 
(многихъ). 

Повгруаати,  аавио,  втв,  гл.  Увязнуть; 
войти  въ  землю;  вьісться  въ  тіло  (о  мно- 

гихъ). Хата  в  тою  Хоми  така,  що  й 
вікна  в  землю  повгрузали.  Г.  Барв.  190. 

До  парубка,  аж  у  йою  і  вірьовки  повгру- 
зали в  руки.  ХС.  III.    57. 
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Повдаватися,  даємося,  етбся,  ід.  То- 
же, что  и  удатися,  но  о  многихъ  или  мно- 

гомъ.  Діти  ж  пак  у  його  повдавались  ле- 
дачі. Драг.  218. 

Повдавдювати,  люго,  вш,  иг.  Вдавить, 
втиснуть  (во  множеств*).  Хлопець...  по- 
вдавлював  йому  очі  в  ямки.  Драг.  288. 

Повдбвбуватв,  бую,  вш,  гл.  Вставить 
въ  выдолбленное  углубленіе  (о  многомъ). 
Чуб.  I.  76.г 

Повдовіти,  вію,  вш,  гл.  Овдовіть.  Пе- 
репеличенька  повдовіла,  заміж  іти  захо- 

тіла. Чуб.  V.  1127. 
Повдовольнятн.  няго,  вш,  ід.  Удовле- 

творить (многвхъ). 
Повдовольнятнся,  нявмося,  втеся, 

ід.  Удовлетвориться  (о  многихъ). 
Повдягати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Одіть 

(многихъ).  27г»  повдягав  їх  та  й  повів  до- 
дому. Драг.  255.  2)  Надіть  на  себя  (во 

множеств*). 
Повдягатися,  гаємося. втеся,  гл.  Одіть- 
ся (о  многихъ).  Чуб.  11.  601.  Повдягалися 

ііти  до  церкви.  Славяносерб.  у. 
Поведенція,  ції,  ж.  Обычай,  обыкно- 

веніе.  Греб.  408.  Така  вже  в  нас  поведен- 
ція старосвітська. — Усе  про  те  тільки  й 

думає,  щоб  заробити  копійку;  така  вже 
їх  московська  поведенція.  Кв. 

Поведінка,  ви,  ж.=Поведенція.  Чи  й 
у  вас,  як  у  нас,  така  поведінка:  за  копій- 

ку сто'  парубків,  за  сто  рублів  дівка.  Грин. III.  649.  Така  у  нас  поведінка,  що  мусять 
підпарубочі  ватажним  парубкам  коней  по- 

дати. Федьк 
Поведія,  діТ,  ж\=Поведенція.  Чи  й 

у  вас  така  поведія,  щоб  новоженець  мав 
волю  гуляти?  Федьк. 

Повеятй,  ву\  86Ш,  ід  Повезти-  Уже 
була  вмерла,  повезли  ховати.  Чуб.  V.   12. 

Повелачка,  ви,  ж.  =  Поведенція. 
Мнж.   189. 

Пбвеливяй,  а,  є.  Нісеолько  большой. 
Це  повеликі  черевики  на  мене.   Харьк. 

Повелнчйти,  чу\  чйш, .  гл.  Сділать 
болыпимъ.  чімъ  слъдуетъ.  Маштер,  як 
робив  криж,  повсличйв.  МУЕ.  III.  43. 

Повелівати.  Ом.  Повеліти. 

Повеління,  ня,  с  Повелініе. 
Повелівати,  чаю,  вш,  сов.  в.  повелі- 

ли, лю,  лиш.  м.  Повелівать,  повелвть. 
Повелів  нам  любитися,  тепер  розлучаєш. 
Чуб.  V.  265. 

Повен,  вяа,  не  =  Повний.  Нарвала 
грушок  повен  хвартушок.  Чуб.  V.  412. 

Попередити,  джу.  диш,  ід.  Повредить. 

Повереднтиоя,  джуся,  дншоя,  ід. 
Повредить  себя,  надорваться. 

Повередувати,  дую,  вш,  ід.  Пока- 
призничать, поприхотничать. 

Повересілв,  ля,  с— Повересло.  Вх. 
Зн.  50. 

Повересло,  да,  с.  =  Пеоезеоло.  Вх. 
Зн.  50.. 

Поверещати,  шУ,  щйш,  ід.  Покричать. 
Повернути,  ся.  См.  Повертати,  ся. 

Повертання,  ня,  с.  Поворотъ.  Повер- 
тання головою.  Левиц.  І.  430.  2)  Возвра- 

щеніе,  возврата. 

Повертати,  таю,  вш,  сов.  в.  поверну- 
ти, ну\  неш,  гл.  1)  Вотіть.  повернуть, 

вращать;  свернуть.  Все  на  той  бік  погля- 
дають, де  козаки  кіньми  грають,  шабель- 

ками повертають.  Чуб.  На  вечір  сонце 

повернуло,  поночі  йти — буду  коло  вас  ночу- 
вать. Рудч.  Ск.  І.  211.  Він  так  хвостом 

і  повернув.  Рудч.  Ск.  І.  25.  2)  Возвращать, 
возвратить.  І  хто  зна,  коли  мене  Бог  по- 

верне до  своєї  господи.  Левиц.  3)  Возвра- 
щаться, возвратиться.  При  місяці  із  яр- 

марку повертали.  Грин.  III.  325.  4)  Обра- 
щать, обратить,  превратить.  Козаки  зоста- 

лись козаками,  а  нас  у  поспільство  повер- 
нено. К.  ЧР.  71.  Щоб  ту  чорну  та  знов 

у  білу  повернути.  Драг.  77.  Усі  гроші  по- 
вернув на  хату,  щоб  добру  зробити.  У  ні- 

вець  повернути  Въ  ничто  обратить.  Стар- 
шина хоче  писаря  в  нівець  повернути. 

Харьк.  у.  Повернути  на  користь.  Обратить 
въ  пользу.  Люде  повернули  оці  сили  на  ко- 

ристь собі.  Ком.  II.  19. 
Повертатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

повернутися,  нУся,  нешся,  ід.  1)  Пово- 
рачиваться, повернуться.  Ой  млин  меле, 

вода  реве,  а  колесо  не  повернеться.  Чуб.  V. 
549.  Ледищо  куди  не  повернеться,  то  всю- 

ди йому  зле-  2)  Возвращаться,  возвратить- 
ся. Як  з  дороги  повернуся,  то  з  тобою, 

оженюся.  Чуб.  У.  4.  Повернувся  я  з  Сібі- 
ру,  нема  мені  долі.  Чуб.  V.  962.  3)  Обра- 

щаться, обратиться.  Не  бум  й  гадки,  щоб 
усе  те  щастя  у  велике  лихо  повернулось. 
МВ.  II.  23.  4)  Отиравиїься,  направиться. 
Ой  їдь,  мій  миленький,  дорога-  щаслива, 
куди  ся  повернеш,  буду  ті  жичлива.  Чуб. 
V.  222.  5)  Находиться,  быть.  Нехай  йому 
легенько  згадається,  де  він  у  світі  повер- 

тається. Ном.  .V  11609.  Козаки  запорожці, 
де  ви  ся  повертаєте?  де  ви  ся  маєте? 
Мет.  444. 

Повертіти.  чу\  тйш,  гл.  Повертіть, 
покрутить. 
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Повертітися,  ч^ся,  тяшся,  гл.  Повер- 
тітеся. Повертілись  перед  очима  та  й 

круть  за  двері.  МВ.  І.  112.  То  оце  виско- 
чить із  лісу  козак,  повертиться,  повер- 

титься на  коні  перед  Жаботином,  та  знов 
і  поїде  в  ліс.  ЗОЮР.  І.  282. 

Швертом,  нар.  Возвращаясь,  на  об- 
ратномъ   пути. 

Поверх,  нар.  1)  Сверхъ.  /  сліду  нема, 
мов     поверх     води    поплили.     Шевч.     296. 

2)  Выше,  надъ.  Як  дуже  зілля  кипить  — 
милий  поверх  дерева  летить.  Ном.  №  231. 

3)  Наверхъ.  Кожух  носить  навиворот  шер- 
стю поверх.  Стор.  МПр.  169.  4)  Свыше. 

Поверх  сотні.  Хотнн.  у. 
Пбверх.  ху,  м.  1)  Поверхность. 

2)  Этажъ.  На  пятий  поверх  свій  як  мела 
поспішили.   К.  Дз.    147. 

Поверхнйк,  ва,  м.  Верхній  жерновъ 
въ  ручной    мельннці.  Шух.    І.  103,     146. 

Поверхниця,  ці,  ж.  1)  У  гуцуловь: 
толстая  суконная  онуча — вторая  нзъ  трехъ, 
наматываемыхъ  на  ногу.  Шух.  I.  138- 
2)  Попона  поверхъ  сідла.  Вх.  Зн.  61.  Ум- 
ПоВёрхничиа. 

Поверхннчка,  вн,  ж.  1)  Ун.  отъ  по- 
верхниця.  2)Родъ  вышивши.  Чуб.  VII.  427. 

Поверхбвиця,  ці,  ж.  Рыба  =  Оклій, 
Авріив  Іисісіиз.  Вх.  Пч.  II.   18. 

Повершити,  ш^,  шиш,  и.  1)  Окон- 
чить діло.  Коли  сам,  коже,  не  повершу, 

то  синові  передам.  Шевч.  151.  2)  Превзойти. 
Я  завтра  мабуть  і  вас  повершу  спати. 
Славяносерб.  у.  Отже  ж  дарма,  що  цей 
бичок  менший, — а  він  більшою  за  літо  по- 

вершить.  Міус.  окр. 
Повеселити,  лк>,  лиш,  ід.  Порадовать. 

Не  повеселила  ти  нас,  живучи  з  своїм  Ва- 
силем. -Кв. 

Повеселитися,  люся,  лйшея,  и.  По- 
веселиться. Хиба  мій  вік  не  сон?  Стри- 

вай же,  хоч  трошки  дай  мені  повеселитись. 

К.  Іов.  23.  ( 
Повеселіти,  лію,  вш,  и.  Повеселіть, 

еділаться  веселыиъ.  Іван  повеселів,  хоч  і 
охляв  уже,  не  ївши  три  дні.  Рудч.  Ск.  І. 
•137. 

Повеселішати,  шан>,  вш,  м.  Повесе- 
літь, еділаться  веселіє.  Я  й  позичила 

йому  ті  іроші,  що  за  хату  й  за  худобу 
взяла,  та  ніби  в  нас  і  в  хаті  повеселішало. 
МВ.  І.  9. 

Повести,  веду\  деш,  іл.  Повести.  Та 

повів  її  до  батенька.  Нп.  Та  зв'язали  білі 
руки,  та  повели  хлопця  всюди  по  ринку. 
Чуб.  V.  410.    Поведем  кривою  танця.    Кв. 

Як  же  ви...  погано  повели  свою  дочку.  Св. 
Л.  82.  Пальцями  повела  себе  по  виду.  Г. 

Барв.  116. 
Повестися,  ведеться,  іл.  безл.  1)  Пой- 
ти. Знову  повелось  по  старому.  Ком.  І.  15. 

2)  Удаться.  От  же  матері  дач  Бої  та- 
лан,  а  мені  (Ък  уже  й  не  повелось.  Г. 

Барв.  424. 
Повечеряти,  ряю,  вш,  м.  Поуживать. 

ЗОЮР.  І.  74.  Дай  мені,  милесенький,  по- 
вечеряти, повечерявши,  ляжемо  спати. 

Чуб.  V.  54. 
Повечіркувати,  кую,  вш,  гл.  Ъсть 

послі  ужина.  Вечеряла,  повечіркувала.  Ном. 
.V  14324. 

Повечоріти,  рів,  іл.  безл.  Повечеріть, 
наступить  вечеру.  Коли  б  мені  да,  Господи, 

повечоріло,  до  б  на  моєму  серденьку  поздо- 
ровіло. Чуб    III.  169. 

Повештатися,  таюся,  вшея,  м.  Поша- 
таться, послоняться.  Повештався  я  ту- 

течки чимало  на  своєму  віку.  Стор.  II.  130. 
Повз,  нар.  Мимо.  Що  повз  мій  двір, 

ворітечка  голубка  леті.іа.  Мет. 
Пбвзання,  ни,  с  Ползаніе. 

Пбвэати.  ааю,  вш,  и.  Ползать;  сколь- 
зить.   По  столу  повзе  рукою. 

Повзти,  эу\  8еш,  гл.  Ползти,  лізть, 

слізать.  /  раксм  ліз,  і  повз  черевом,  і  ко- 
тився з  юри. 

Поввуватн,  ваю,  вш,  и.  Обуть  (мно- 
гихъ). Пани  повзувані,  сліди  ваші  босі. 

Ном.  №  1183. 

Повзуватися,  віюся,  вшея,  гл.  Обуть- 
ся (о  многихъ,). 

Повзун,  на,  м.  1)  Ползунь.  2)  Въ 
вітряной  мельни  ці:  брусья,  на  которыхъ 
поворачивается  мельница.  Лохв.  у. 

Повибивати,  ваю,  вш,  и.  1)  Выбить 

(о  многихъ).  Ви  мені  очі  повибиваєте. 
Рудч.  Ск.  II.  103.  2)  Перебить  (многнгь). 
Такою    народу    повибивали    під    ту  війну. 

3)  Окончить  барабанить  (на  многихъ  ба- 
рабанахъ).  Дівчинонька  кріпко  тлюбила, 
козаченька  рано  не  збудила,  що  в  барабани 

да  повибивали,  у  жоломійки  да  повигра- 
вали.  Чуб.  V.   151. 

Повибирати,  раю,  вш,  >.«.=Повнбі- 
рати.  Повибираю  королики  до  зерен.  Чуб. 
V.  338. 

Повибігати,  гаяно,  вте,  м.  Вибіжать 
(о  многихъ).  Повибігали  якісь  панночки. 
МВ.  І.  112.  І  жінки,  і  молодиці  повибі- 

гають. Кв. 

Повнбіратн,  раю,  вш,  гл.  Выбрать,  вы- 
нять,  собрать    (во  множестві).    Сідай,  по- 
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грійся  трохи,  поки  я  пиріжечки  повибіраю 
з  печі.  Рудч.  Ск.  II.  6.  Як  повибіраеш 
хліб  глевкий  з  печі,  а  тоді  знову  посадиш 

допікатися,  то  двічи  вміратимеш.  Грин. 
II.  25. 

Повибіратиоя,  рввиоея.  втеся.  гл.  То 
же,  что  в  вибратися,  но  о  многихъ.  Ингиі 

зовсім  повибірались  на  Донщину,  попро- 
давши хати  й  городи.   Г.  Барв.  240. 

Повнббвтуватв,  тую,  ви,  гл.  Выбол- 
тать, выплескать  (во  множестве). 

Повнбудбвуватн,  вую.  вш,  гл.  Вы- 

строить (во  множеств-!,).  Погорільці  повибу- 
довували гарні  хати  після  пожежі-  Волч.  у. 

Побнбурковувати,  вую,  вш,  м.  Вы- 
мостить (во  множеств!).  Повибурковувано 

каменем  вулиці. 

Повивалювати,  люю,  вш,  и.  1)  Вы- 

валить (во  мвож .).  2)  Высувуть  (языки — 
о  многихъ).  Дванадцятеро  левів  роти  по- 
роззівляш,  язики  повивалювали.  Мнж.   19. 

Повиварювати,  рюю,  вш,  гл.  Выва- 
рить (во  множеств*). 

Повивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  повити, 

в'ю,  вш,  и.  1)  Обвивать,  обввть,  понить. 
Молодиця  в  грезетовому  очіпку,  повитому 

тонким  серпанком.  Стор.  МПр.  54.  Ви- 
сокії ті  могили,  де  лягло  спочити  козаць- 

хее  біле  тіло,  в  китайку  повите.  Шевч. 

48.  2)  Пеленать,  спеленать.  Молодая  Оле- 
ночка  синочка  родила,  повила  його,  повила 

та  у  білії  пелюшки.  Чуб.  V.  890.  Не  одну- 
раво.  тою  слова,  що  мати  співала,  як  ма- 

лого повивала.  Шевч.  128.  Переносно:  ро- 
жать, родить.  І  прийшла  година  і  я  тя 

повила,  грудьми  годувала,  до  серця  тулгіла. 
Гол.  III.  454.  3)  Завивать,  завить.  Ой  ти, 

вербо  кудрявая,  хто  на  тобі  кудрі  повив? 

Чуб.  III.  117.  4)  Вить,  -  свить  (вънокъ). 
Старости,  пані  старости!  благословіть 
молодій  вінки  повить!  Мил.  Св.  3. 

Повиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  и.  по- 
витися, вюся,  вшся,  м.  1)  Повиваться, 

повиться,  обвиться.  Серпанком  повиваєть- 
ся. Долина  туманом  повивається.  2)  Пе- 

ленаться, спеленаться.  Пошно  повивається 
еим  повивачем.  3)  Завиваться,  завиться. 
Кучері  повилися.  4)  О  растеніи:  ползти, 

виться,  обвиться.  Повився  горобиний  горо- 
шок. МВ.  І.  140.  Королів  цвіт  повився  по 

лісі.  Г.  Барв.  89.  5)  Взвиваться,  взвиться. 
Тоді  жайворонки  повилися.  АД.  І.   161. 

Повивач,  ча,  м.  Свивальннкь.  Мил. 

29.  Там  Пречиста  сина  купала,  а  скупав- 
ши повивачем  сповила.  ХО  УП.  444. 

Повв вертати,  таю,  вш,    гл.    1)   Опро- 

кинуть (многое),  опрокидывая  вылить  или 
выбросить.  Страву  повивертав,  посуду  по- 

бив. Мнж.  43.  Глечики  повивертала.  Предки 
наші  славні  в  склепах  спочивали,  а  тепер 

їх  гайдамаки,  з  трун  повивертали.  К.  Доев. 
27.  2)  Выворотить,  вывернуть  навзнанку. 

Кожухи  повивертали-  3)  Выставить,  выпя- 
тить, выворотить.  Пішов  бідний  брат  до 

волів,  а  вони  лежать,  боки  повивертали. 

Рудч.  Ск.  П.  132. 
Повивертатися,  тавиося,  втвоя,  и. 

1)  Опрокинуться  (о  иногвхъ).  2)  Вывер- 
нуться на  изнанку.  Рукава  повиверталися. 

3)  Разлечься  (о  нногихъ).  Усі  понаїдались 
і  повивертались  та  й  не  встають.  Рудч. 

Ск.  59. 

Повивершувати,  шую,  вш,  гл  Закон- 
чить кладку  стоговь. 

Повивірчувати,  чую,  вш,  гл.  Высвер- 
лить (во  множестве). 

Повавіршувати,  шую,  вш,  м.=Пови- 
вершувати. 

Повивішувати,  шую,  вш,  гл.  Вывв- 
сить  (во  иножествъ). 

Повиводити,  джу,  диш,  гл.  1)  Вывес- 
ти (многих-ь).  2)  Наплодить,  висидіть 

изъ  яицъ  (многихъ).  Курка  курчат  пови- 
водила. 

Повиводитися,  димося,  днтеся,  м. 

1)  Вывестись,  исчезнуть.  Ведмеді  у  нас 
повиводились.  2)  Выйти,  выклюнуться  изъ 

яйца  (во  множ.).  Курчата  вже  повиво- 
дились- 

Повнвсвитя,  жу,  виш,  гл.  Вывезти 
(многое).  Л  хазяїн  так  загуляв,  що  й  усі 
можна  бочки  повивозити.  Рудч.  Ск.  П.  151. 

Повиволікати,  ваю,  вш,  гл.  Выволочь, 

вытаскать  (многихъ).  Вони  лк  поснуть, 
то  хоч  за  ноги  їх  повиволікай.  Харьк.    у. 

Повивчати,  чаю,  вш,  гл.  Выучить,  на- 
учить (многое,  многихъ).  Повивчала  сама 

всіх  пісень.  Харьк, 

Повивчатися,  чаємося,  втвоя,  м.  Вы- 
учиться (о  многихъ).  Повивчалися  ми  всі 

прясти. 
Повив'явуватн,  вую,  вш,  гл.  Повязать 

(о  многихъ  или  многихъ).  Голови  шовкови- 
ми платками  повив  язують.  Мир.  ХРВ.  25. 

Повигадувати,  дую,  вш,  гл.  Выду- 
мать; взобрветь  (многое).  Чимало  чого  по- 

вигадували розумні  та  учені  люде.  Ком.  П.  9. 

Повиганяти,  няю,  вш,  м —Повиго- 
нити 

Повигнивати,  ваю,  вш,  м.  Вигнить 
(во  многихъ  мъстахъ).  Солома  на  хаті  як 
повигнивала.  Харьк. 
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Повигноюватв,  юю,  еш,  м.=Повгною- 
вати. 

Повигодовувати,  вую,  еш,  гл.  Вскор- 
мить, выкормить  (многихъ). 

Повиголбднюнатися,  нювнося,  етеся, 

гл.  Проголодаться  (о  многвхъ).  Мухи  по- 
виюлоднювались  та  и  кусають.  НВолын.  у. 

Повигонити,  ню,  ниШ,  іл.  Выгнать 
(многвхъ).  Рудч  Ск.  І.  88.  Не  озивайтесь, 
бо  й  вас  з  хати  повигонить.  Драг.  176. 
Пан  звелів,  щоб  повигонили  кури  й  іуси. 
Рудч.  Ск.  II.   155. 

Повигортати,  таю,  еш,  м.  Выгресть 
(во  множегтвъ).  Повигортай  попіл  з  усіх 

грубок. 
Повигострювати,  рюю,  еш,  іл.  Нато- 

чить (многое,  о  многвхъ).  Повигострювали 
свої  ножі.  Харьк. 

Повигострюватися,  рюенося.  етеся, 
іл.  Наточиться.  Ніяк  не  нагострю  свою 
ножа- — Л  наші  добре  повигострювались. 

Повигравати.  ваемо,  еге,  гл.  1)  Вы- 
играть (о  мвогихъ).  Не  можна  всім  пови- 

гравати, треба  ж  комусь  і  програти. 
2)  Окончить,  перестать  играть  (о  многихъ). 
Уже  ж  барабани  та  й  повибивали,  скрип- 

ки, дудки  та  її  повиїравали.   Чуб.  V.  951. 

Повигрібати,  баю.  еш,  м.=Повигор- яп 
Повигроааджувати,  дткую.  еш,  гл. 

Выгресть  (во  множ.).  Повигромаджуй  жар 
з  обох  груб  та  відгаеи  вуїілля. 

Позигулюватнся.  люемося,  етеся,  м. 
Нагуляться  (  о  многихъ)    Грин.  II.  82. 

Повидавати,  даю,  еш,  гл.  Выдать 
(многихъ).  Чимало  дочок  повидавав  уже 
заміж.  Левиц.  Пов    26. 

Повидаватися,  даємося,  етеся,  гл. 
Выйти  замужъ  (о  многихъ). 

Повидавлювати,  люю,  еш,  и.  1)  Вы- 
давить (по  множествъ).  Давить  мороз? — 

Та  давить,  бодай  йому  очі  повидавлювало. 
Мнж.  144.  2)  Передавить  (многихъ). 

Повидати,  даю,  еш,  и.  Повидать.  Ви- 
веди нас  з  хати  на  двір  погуляти,  світа 

повивати.  Грин.  ПІ.  487.  Ой  почувайте 
і  повидайте,  що  на  Вкраїні  постало. 
ЗОЮР.  І    271. 

Повидатися,  даюся,  ешся,  гл.  Пови- 
даться, увидъться.  Таки  з  своїм  родом  та 

повидаюся.  Чуб.  V.  474. 
Повид8ь6буватн,  бую,  еш,  гл.  Выкле- 

вать (многое). 
Повидирати,  раю,  еш,  гл.  І)  Вырвать 

(во  множ.).  Не  куй,  зозуленько,  темненької 

ночі,  повидираєш  на  ліщиноньку  очі.  Чуб. 

III.   157 
Понидіти,  джу,  диш,  гл.  Увиднть. 

Господиня  повиділа,  що  чоловік  щось  збг- 
рає-  Чуб.  II.  555.  Циган...  повидів,  що  кум 
іде  з  сокирою.  Чуб.  П.  555. 

Повидло,  ла,  с  =Пнвндло. 
Повидлянка,  ки,  ж.  Родъ  кушанья: 

разводять  повидло  горячей  водой  и  ідять 
съ  кулёшею.  МУЕ.  I.  101. 

Повидну,  нар.  При  світі,  когда  видно. 
Пішов  я  з  Жавріном  роздивитися  город  по- 

видну. О.  1861.  X.  146.  Завтра  повидну 
допишеш,  покинь  тепер. 

Повидовбувати,  бую,  ею.  гл.  1)  Вы- 
долбить (во  множествъ).  2)  Выковырять 

(во  множ.).  Повидовбував  йоху  очі-  Рудч. 
Ск-  II.  28.  Як  очей  на  спичку  не  пови- 

довбує. Конот.  у. 
Повидніти,  ніе  и  повиднішати,  шае, 

м.  безл.   1)  Проясниться.  2)  Разсвість. 
Повндноті,  нар.  На  разевітв. 

Повидумувати,  жую,  еш,  іл.=Нови- 
гадувати-  Отеє  три  дні  панські  одбудеш, 

а  четвертий  за  подушне,  п'ятниця  й  су- 
бота якісь  толочні  повидумували.  МВ.  І.  98. 

Повидурювати,  рюю,  еш,  м.  Выма- 
нить обманомъ  (многое,  у  многихъ). 

Повйж,  нор.  Выше.  Повиж  моря  краю 
зачився  мгеяиь  в  туманах  блукати.  Федьк. 

I.  57. 
Новиживати,  ваю,  еш,  гл.  Остаться 

въ  живыхъ  (о  многихъ). 
Повижинати,  наго,  еш,  м.  Сжать 

(сериомъ — во  множ.).  Уже  всю  траву  в 
садку  повижинала.  Черниг.  у. 

Повнвбірувати,  рую,  еш,  гл.  Собрать 
все.  Черк.  у. 

Повизволяти.  ляю,  еш,  и.  Освободить 

(многихъ).  З  неволі  престрашенног  нас  по- 
визволяла.  К.  МБ.  III.  249. 

Повнвдихатн,  хаемо,  ете,  гл.  Пере- 
дохнуть. Воли  да  корови— все  повиздихае- 

Чуб.  У.  867.  Певно,  всі  собаки  в  рові  по- 
вйздихали.  Ном.  №  7894. 

Повивнахбдитн,  джу,  диш,  гл.  Найти, 
выискать  (многое).  Де  що  було  дідівське... 
повизнаходи.ш.  Г.  Барв.   484. 

Повнволочувати,  чую,  еш,  и.  Позо- 
лотить (во  множ.).  Такі  повизолочувані  усе 

пам'ятники. 
Повиїдати,  даю,  еш,  гл.  Съесть  все. 

Я  понапікував,  понаварював,  а  вони  прий- 
шли, повиїдали.  Чуб.  III.  73.  Що  варила, 

то  все  не  повиїдаие.  Константиногр.  у. 

Повиїжджати,    джавмо.    еш,    гл.   Вы- 
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*хать  (о  многвхъ).  Попарувавши  (воли) 
да  й  повиїжджали.   Чуб.  V.  1028. 

Повиївдйти.  дннб,  днте.  гл.  =  По- 
виїжджати. 

Повиймати,  нею,  вш,  гл.  Вынуть  (во 

ннож.).  Уже  й  шаблі  повиймали,  щоб  ру- 
бать. ЗОЮР.  І.  120.  Повиймаю  чорний 

терен  з  білих  ніі.  Чуб.  V.  626.  А  я  ж 
Хіою  звичай  знаю,  двері  й  вікна  повиймаю. 
Чуб.  Повиймати  бчі.  Выколоть  глаза.  Очі 

повиймав.  Мир.  ХРВ.  33.  Дай  юні  повий- 
мати, то  дам  пити.  Рудч.  Ск.  II.  49. 

Повикидати,  даю.  вш,  іл  Выбросить 

(во  множ.).  А  я  тії  'сирі  дрова  та  й  по- 
викидаю. Чуб.  V.  262.  Долежались  груші, 

що  й  погнили, — повикидай  їх.  Харьк    у. 

Повикінчувати,  чую,  вш,  и.  Окон- 
чить многое. 

Повикладати,  даю,  вш,  іл.  Выложить 
(многое).  Повикладай  же  покупки  з  мішка. 
Харьк.  у. 

Повикликати,  каю.  вш,  и.  Вызвать 

(многихъ).  Повикликай  усіх  дітей.  Грин. 
І.  236. 

Повнкльбвуватн,  вую,  вш,  гл.  Выкле- 
вать (многое)  Горобці  що  лі  .«о  повикльо- 

еують  усе,  що  він  не  понасіває.  Кв. 

Повйкнути,  ну,  неш,  гл.  Привыкнуть. 
Повикли  .іяхи  нас  дурити.  КС.  1882.  X. 

26.  Повикли  вони  вже  так  робити.  Кон- 
станти ногр.  у. 

Повнвбвувати,  вую,  вш,  гл.  Выковать 
(во  множ.). 

Повяковйрюватм,  рюю,  вш,  гл.  Выко- 
вырять (во  множ).  Повгіколупував  із  лоба 

очі.  К.  МБ.  НІ.  242. 

Повнкблювати,  люго,  вш,  іл.  1)  Вы- 
колоть (во  множ.).  Взяли  йому  очі  пови- 

колювали. Мнж.  39.  Перепеличенько,  не  лі- 
тай так  поночі,  бо  повиколюєш  на  стер- 

ниночку  очі.  Чуб.  V.  854.  2)  Переколоть 

(всЬхъ). 
Повикопувати,  пую,  вш,  гл.  Выкопать 

(во  множ.).  Зося  звеліла  повикопувати  всі 
чисто  кущі.  Левин.  І.  407. 

Повикореняти,  няю,  вш,  гл.  Искоре- 
нить (многое)  Я  таки  завзявся  дерезу  з 

города  повикореняти.  Богодух.  у. 

Повикорінювати,  нюю,  вш,  і.і. —По- 
викореняти. А  брат,  як  квітки  я  посію 

на  своєму  городі,  то  повикорінює.  Г.  Барв. 
226. 

Повиворчбвув&тн,  вую,  вш,  гл.  Вы- 
корчевать (во  множ.). 

Повнкбхувати,    хую,    вш,    м.    Выро- 

стить,  взлелеять  (многихъ).  Дітей  своїх 
він  повикохував  добре.  Г.  Барв.   163. 

Повикочувати,  чую,  вш,  гл.  Выкатить 

(во  множ.).  Бочки  меду  та  горілки  пови- 
кочувані. Рудч.  Ск.  II.  81.  Бочками  пови- 
кочували венгерське  вино.    Стор.  МПр.   146. 

Повикошувати,  шую,  вш,  гл.  Выко- 
сить (во  множ.).  Я  скрізь  у  садку  повико- 

шував. Скрізь  повикошувано,  попідчищу- 
вано.  О.  1861.  XI.  26. 

Повикрадати,  даю,  вш,  и.  Выкрасть 
(во  многихъ  м*стахъ,  многое).  Як  є  в  хаті 
такі  дівчата,  що  на  досвітки  ходять,  то 
вже  де  є  в  матері  який  кусок  сала,  чи 

пшоно,  чи  яйця, — усе  повикрадають.  Сла- вяносерб, у. 

Повикручувати,  чую,  вш,  гл.  То-же, 
что  н  викрутити,  но  во  множеств*.  Він  ій 

руки  повикручував.  Кв.  Гляди  ж,  добре  по- 
викручуй сорочки,  щоб  не  текло  з  їх.  Ва- сильк.  у. 

Повикупляти,  лйю,  вш,  и.  Выкупить 

(во  множеств*).'  Син  заробив  грошей  та 
повикупляв  одежу,  гцо  батько  в  шинк  по- односив.  Богодух.  у. 

Повнкупбвлювати,  дюю,  вш,  гл.= 

Повикупляти.  Як  уже  дружби  і  ста- 
роста повикуповлюють  шапки,  то  выходят 

на  двір.  Грин.  III.  507. 

Повнвупбвувати,  вую,  вш,  г.і.= По- 
викупляти. К.  ЦН.  228. 

Повикурювати,  рюю,  ел,  ід.  Выку- 
рить (во  множеств*).  Котрому  козакові 

повні  сакви  жінка  тютюну  напхала...  то 

все  те  повикурували.  ЗОЮР.  І.  290. 
Повилазити,  вино,  зите.  ы.  Выл*зть 

(во  множеств*).  Всі  гадюки  повилазили-  По 
правді  роби,  по  правді  й  очі  повилазять. 
Ном.  №  3027.  Бодай  йому  повилазили  (очі). 
Ном.  №  3715. 

Повиливатн,  ваю,  вш,  и.  Вылить  (во 

множ.).  А  що  попомучи.гась  вона,  що  смз 
повиливала  над  ними  —  Мати  Божа.'  МВ. 

І.  45. Повилннати,  навмо,  вте,  іл.  Вылетвть 

(о  многихъ). 
Повили ню вати,  нквмо,  вте,  гл.  Обли- 

нять, отлоняться  (о  многихъ).  З  одежі  усі 

повилйнювали — обносились    Грин.  II.   185. 
Повнлйнюватися,  нюемося.  етеся, 

і.і.=Повилинювати.  Повилннюва.шсь  коні. 
Константи  ногр.  у. 

Повнлоилйтя,  лйю,  вш,  и.  Перело- 
мать, выломать  (во  множеств*).  Ой  сад- 

винолрад  повиломляем.  О.   1861.  XI.  Св.  63. 
Повилітати,  таено,  вте,  гл.  Вылетвть 
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(о  многихъ).  Гляньте,  вже  й  ластів'ята 
повилітали.  Харьк.  у.  Чоловік  стукнув  обу- 

хом, клиння  повилітало,  а  обаполки  так 
і  збіглись  докупи.  Чуб.  II.  395. 

Повнлічуватя,  чую,  вш,  гл.  1)  Вы- 
лечить (ыногвхъ).  2)  Высчитать  (во  мно- 

жеств*). .    , 

Повилбилювати,  люю,  вш,  и.  Выло- 
мать (во  множеств*). 

Повил  у  плювати,  люю,  вш,  м.  1)  Вы- 
лущить (во  множ.),  отколоть  (во  множ.). 

2)  Вывести  (о  многихъ).  Усі  квочки  пови- 
луплювали  курчат,  а  ся  ні.  3)  Выпучить 

(глаза).  Чого  ви  всі  не  мене  очі  повилуп- 
лювали. 

Повиловлюватися,  лювиося,  етеся, 
гл.  Выйти  нзъ  яйца  (о  многихъ).  У  нас 
ранні  курчата  гарно  повилуплювалися. 

Повнл^щуватн,  щую,  вш,  гл.  Выше- 
лушить (во  множеств*.). 

Повимазувати,  вую,  вш,  гл.  Вымазать 
(во  множ.).  У  юхтових  чоботях...  та  так 
повимазуваних,  що  дьоготь  так  з  них  і 
тече.  Кв. 

Повнмальбвувати,  вую,  вш,  іл.  На- 
рисовать, написать  красками,  раскрасить 

(во  множ.). 

По  ви  мантач  у  вати,  чую,  вш,  м  —По- 
видурювати. 

Повимінювати,  нюю,  вш,  гл.  Выма- 
нить (во  множ.).  Хоч  не  давай  дітям  ні- 
чого, бо  сусідські  все  повиманюють  та  по- 

видурюють. Богодух.  у. 
Повимащати,  щаю.  вш,  гл.  То-же,  что 

и  вимастити,  но  во  множеств*.  Ой  сестричко 
Оленочко!  І  світлоньки  повимащай,  вікна 
красно  повхгтирай.  АД.  I.  298. 

Повимережувати.  жую,  вш,  гл.  Сде- 
лать ажурныя  вышивки.  У  сорочок  і  ру- 
кава, і  ляхівки  повишивані  та  повимере- 

окувані.  Кв. 
Повнмераати,  ваамо,  еге,  гл.  Вымерз- 

нуть (во  множ.).  Не  сходить  у  мене  на  го- 
роді нічого:  рано  посіяла,  так  мабуть  по- 

вимерзало.   Черниг.  у. 
Повимінювати,  нюю,  вш,  гл.  Вимі- 

нять (во  множ ).  Я  все  те  повимінюва.га: 
то  за  пшоно  труджене,  то  відпряду.  Г. 

Барв.  484. 
Повнміратн,  раємо,  еге,  гл.  Вымереть, 

перемереть.  Вже  посимірали  тії  люде,  мої 
свідки.  Шенч.  594. 

Повимітати,  таю,  вш,  гл.  Вымести  (во 

множ.).  Левип.  І.  54.  Світлоньки  повимі- 
тай. АД.  І.  297. 

Повимокати,    кавио,   еге,    м.  Вымок- 

нуть (о  многихъ).  В  людей  жито  або  по- 
вимокає,  або  посохне.  Г.  Барв.  195. 

Повннорбжувати,  жую,  вш,  гл.  Вы- 
морозить (ко  множести*). 

Повиморювати,  рю»,  вш,  гл.  Изму- 
чить, истомить  (многихъ).  Повиморював 

нас  пан  добре,  поки  діждались  грошей. 
Харьк   у. 

Повнжбтувати,  тую,  вш,  и.  Вымотать 

(во  мвож .). 
Повнжбчуватн,  чую,  вш,  гл.  Вымо- 

чить (во  множ.). 

Повиношу  вати,  щую,  вш,  гл.  Вымо- 
стить, выстлать  (во  множеств*).  Де  були 

в  полі  стежки,  дорожки,  во.госькими  голов- 
ками повимощував.  АД.  II.   102. 

Повимудрбвуватн.  вую,  вш,  м.=По- 
вигадувати. 

Повнмуштрбвувати ,     вую ,     вш,    гл. 
1)  Обучить  военнымъ  пріемамь  (многихъ). 

2)  Вышколить-  (многихъ). 
Повинен,  ина,  не=Повинний.  Ска- 

рай,  Боже,  хто  з  нас  винен,  хто  не  лю- 
бить, як  повинен.  Грин.  III.  242.  Я  царь — 

ти  повинен  мене  слухати.  Рудч.  Ск.  II.  159. 

Повинитися,  нюся,  иншея,  м.=По- 
винуватися.  Та  призналась  і  повинилась 

їй.  Стор.  МПр.  35. 
Повинний,  а,  е  Долженъ,  обязана. 

А  коли  ж  ти,  дівко,  горда,  ти  повинна 
жарти  знати:  як  парубок  зачіпає,  ти 

повинна  жартувати.  Чуб.  V.  1176. 

Повинність,  ности,  ж.  1)  Долгъ,  обя- 
занность. Левиц.  Пов.  333.  Забудь  отця, 

забудь  і  матку,  лети  повинность  ісправ- 
лять.  Котл.  Ен.  V.  43.  2)  Повинность. 

Люде  панів  не  слухають,  повинности  не 

відбувають...  Сами  пани  бідні  свині  зага- 
няють. Грин    НІ.  565. 

Повинно,  нар.  1)  Должно.  І  над  соба- 
кою повинно  ласку  мати.  Ном.  №  4498. 

2)  Должно  быть.  Під  лісом  повинно  є  вода. 
Кіев.  у. 

Повинбрюв&ти,  рюю,  вш,  гл.  Выискать 
(во  множ.).  Та  тут  хоч  печериці  і  єсть, 
так  за  бісовою  дітворою  не  вбачиш  їх:  як 
де  нагибають,  так  і  повипарюють.  Мирг. 

у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Повиносити,  шу,  сиш,  гл.  Вынести 

(во  множеств*).  Сало  повиносив,  собак  по- 
нагодовував. Рудч.  Сь.  І.   197. 

Повинуватити,  чу,  тиш,  гл.  Обви- 
нить. Він  у  чому  помгілиться,—вона  себе 

повинуватить.  МВ.  (О.  1862.  \.  71).  Усі 
будете  павингівачені  до  одної»  МВ.  (О. 
1862.  І.    103). 
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Повннуватвтнся,  чуся,  Т&ШСЯ,  М. 
Повиниться,  сознаться  въ  вині. 

Повин^тн,  ну\  неш,  гл.  Нахлынуть. 
Фаля  повинула,  човен  затопила.  Гол.  І.  184. 

Повикюхуватн.  хую,  вш,  гл.  Выню- 
хать. Все  те  (козаки)  повикурували  й  по- 

винюхували.  ЗОЮР.  І.  290. 

Повив явьчу вати,  чу»,  вш,  гл.  Ви- 
няньчить (многихъ).  Я  в  їх  усіх  дітей  по- 

виняньчувала.  Богодух.  у. 
Повнпадати,  давно,  втв,  гл.  Выпасть 

(во  множеств.).  Чи  чуєш,  дядьку!  Щось  у 
тебе  з  воза  повипадало!  Кіев.  V.  Зуби... 
повипадали.  Чуб.  П.  270. 

Повипалювати,  люю,  вш,  и.  Выжечь 

(во  множ.). 

Повипарювати,  рюю,  вш,  и.  Выпа- 
рить (многіе  предметы).  Уже  діжки  пови- 

парювала. Черниг.  у. 
Повипивати,  маю,  вш,  гл.  Выпить 

(во  множеств^).  Ляхи  були — усе  взяли, 
кров  повипивали.  Шезч. 

і  Повипилювати,    люю,  вш,  м.    Выпи- 
лить (во  множеств!). 

Повипнн&ти,  наю,  вш,  іл.  Выпятить 
(во  множ.). 

Повипиватися,  навмося,  втеся,  гл. 
Выпятиться  (о  многихъ). 

Повиписувати,  сую,  вш,  гл.  Выпи- 
сать (во  множ.). 

Повипихати,  хаю,  вш,  гл.  Вытолкать 

(многихъ).  Повипихав  усіх...  з  хати.  Ле- 
виц.  І.   535. 

Повипікати,  каш,  вш,  і*.  1)  Выпечь 
(во  множестве).  2)  Выжечь  (во  множестве). 
Повипікала  йому  очі.  Коню  очі  повипікав. 

Драг.  303. 
Повкпіратн,  раю,  вш,  іл.  Вытеснить, 

вытолкать  (многихъ).  Повитрала  б  я  вас 
за  старців.  Г.  Барв.  4. 

Повиплакувати,  кую,  вш,  Выплакать 
(во  множествъ).  Повиплакувала  собі  очі. 

Повиплачувати,  чую,  вш,  ы.  Выпла- 

тить (во  множествъ1.  Усе  вже  повиплачу- 
вав, що  винен  був. 
Повипливати,  ваемо,  втв,  м.  Выплыть 

(о  многихъ).  Ніхто  не  втоп, — усі  повипли- 
вали. 

Повиплітати,  таю,  вш,  гл.  Выплесть, 
сплесть,  связать  (во  множествъ). 

Поввадоджувати,  джую,  вш,  и.  Вы- 
плодить,  вывести  (многихъ). 

Повнплбджуватися,  джувмося,  втеся, 
гл.  Выплодиться,  вывестися  (о  многихъ). 

Повиплу>уватн,  тую,  вш,  и.  Вы- 

путать (во  множеств-  X 

Повипльовувати,  вую,  вш,  гл.  Выпле- 
вать (о  многихъ,  во  множествъ).  Хто  візь- 

ме в  рот,  то  й  виплюне  і  виплюне, — так 
усі  повипльовували. 

Повиплюндровузати,  вую,  вш,  гл. 

Истребить,  опустошить  (во  множествъ) 

Повиплкюкуватн,  кую,  вш.  гл.  Вы- 
плеснуть (во  множествъ). 

Повипбвнювати,  нюю,  вш,  и.  Напол- 

нить (во  множествъ).  Де  були  в  полі  гли- 

бокії долини,  волоською  кров'ю  повиповнював. 

АД-  І-  Ю2. 
Повиполіскувати,  кую,  вш,  гл.  Вы- 

полоскать (во  множествъ).  Повиполіскуй 
пляшки. 

Повиполювати,  люю,  вш,  м.  Выпо- 

лоть (во  множествъ).  Усі  грядки  повиполю- 

вала- 
Повипбрюватя,  рюю,  вш,  гл.  Выпо- 

роть (во  множ.). 
Повиправдуватн,  дую,  вш,  гл.  Оправ- 

дать (во  множествъ). 
Повнправдуватнся,  дуємося,  втеся, 

гл.  Оправдаться  (о  многихъ). 

Повиправляти,  ляж»,  вш,  ы.  1)  Выпра- 
вить, исправить  (во  множествъ).  2)  Оправ- 

дать (многихъ).  3)  Истребовать  (во  множ.). 

Хто  йому  гао  винен  був  -  усе  повиправляв. 
4)  Отправить  (во  множествъ). 

Повипріватн,  ЕІеио,  еге,  гл.  Выпръть 
(о  многомъ).  Усе  вже  й  повипрівало,  а  бать- 

ка й  досі  нема  обідати.  Богодух.  у. 

Повипрбдувати,  дую,  вш,  гл.  Распро- 
дать (во  множествъ).  Усе  еже  повипроду- 

вала, — нема  ні  глечичка  молока. 

Повипростувати,  тую,  вш,  гл.  Выпря- 
мить (во  множествъ).  Посідали  на  траві 

і  ноги  повипростували.  Черниг.  у. 
Повипростуватися,  тувжося,  втеся, 

гл.  Выпрямиться  (о  многихъ).  Усі  пови- 
простувалися, стоять,  як  солдати  на 

муштрі. 
Повипручуватися,  чуємося,  втеся, 

и.  Освободиться,  вырваться  изъ  рукъ, 

лапъ  (о  многихъ).  Сторожі  були  таки 

нас  половили  з  кавунами,  а  ми  таки  по- 
випручува.\исъ  та   й  повтікали.    Харьк.  у. 

Повипрягати,  гаю,  вш,  иг.  Выпрячь 
(во  множествъ).  Повипрягали  волги  Рудч. 
Ск.  I.   170.  Нені  повипрягав.  Драг.  412. 

Повипрядати,  даю,  вш,  м.  Выпрясть 
(во  множествъ). 

Повипускати,  каю,  вш,  и.  Выпустить 

(многихъ)  Сад-виноірад  витоптали,  рай- 
ськії пташки  повипускали-  Чуб.  III.  357. 

Повипускала  дівка  людей(з  веволі ).  Драг.  384. 
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Повнрахбвуватк,  вую,  еш,  гл.  Высчи- 
тать (во  множеств*). 

Повиривати,  ваю,  еш,  гл.  Вырвать 

(во  множеств*).  Чисто  подер  тіло,  з  м'я- 
сом повиривав.  Рудч.  Ск.  І.  173.  Усю  ло- 
боду вже  повиривала.  Черниг.  у.  Пси  його 

так  кусають,  що  аж  з  боків  йому  шкуру 
повиривали.  Чуб.  II.  411. 

Повириватися,  ваємося.  етеся,  іл. 
Вырваться  (о  многихъ). 

Повиринати,  навмо,  віє,  гл.  Выныр- 
нуть (о  многихъ).  Аж  гульк — з  Дніпра 

повиринали  малії  діти  сміючись.  Шевч.  29. 

Повирівнювати,  нюю,  еш,  іл.  Вырав- 
нять  (во  множеств*). 

Повирівнюватися,  нюенося,  етеся, 
ід.  Выравняться  (во  множеств*).  Скотину 

за  ніч  так  повипасав,  що  боки  повирівню- 
ються, мов  у  сажових  свиней.  Г.  Бари.  195. 

Повярізняти,  няю,  еш,  гл.  Выделить 
(во  множеств*).  Ягнят  з  отари  повирізняли. 

Повирізнятяся,  нЯвнося,  втеся,  іл. 
Отличиться,  отд*литься  (о  многихъ). 

Повирізувати,  вую,  еш,  гл.  Выръзать 
(во  множеств*),  перер*зать  (многихъ). 

Повирімтнювати,  нюю,  еш,  м.=Повн- 
рівиювати. 

Повирбблювати,  люю,  еш,  ы.— Пови- 
робляти. Вуліки  ще  не  повироблювані. 

Харьк.  Були  повироблювані  клумби  для  кві- 
ток. Левиц.  Пов.  145. 

Повиробляти,  лйю,  еш,  гл.  Вьіділать, 
сд*лать  (во  множеств*). 

Повиростати,  таено,  еге,  іл.  Вырасти 

(о  многихъ).  Ой  не  журися,  непе,  ти  те- 
переньки нами,  ми  повиростаєм  та  й  ро- 
зійдемось сами.  Чуб.  V.  857.  Повиростали 

вони — усіх  уже  женить  пора.  Чуб.  II.  473. 
Повирбщувати,  щую,  еш,  гл.  Вырас- 

тить (во  множеегв*). 

Повирубувати,  бую,  еш,  гл.  Вырубить 
(во  множеств*). 

Повиряжати,  ж&ю,  еш,  гл.  Снарядить, 
отправить  (многихъ).  Повиряжали  хлопців 
до  прийому.  Харьк.  г. 

Повиряжаткся,  жаемося,  етеся,  м. 
Снарядиться,  отправиться  (о  многихъ). 

Повирятбвувати,  вую,  еш,  «л.  Снасти 
(многихъ). 

Повирячувати,  чуемо,  ете,  гл  — очі. 
Вытаращить  глаза  (о  многихъ).  Ну  мою 
очі  повирячували?  Яке  тут  диво?  Харьк.  у. 

Повисаджувати,  джую,  вш,  и.  1)  Вы- 
садить (многихъ).  2)  Выломать,  выбить 

(дверв,  напр.,  во  множеств*).  3)  Поднявъ, 
посадить  на  что  (во  множеств*). 

Повисапувати,  пую,  вш,  к*.  Выполоть 
(во  множеств*).  Гляди  ж,  добре  повисапуй, 

не  кидай  бур'яну.  Черниг.  у. 
Повисватувати,  тую,  вш,  гл.  Посва- 

тать (многихъ).  За  ці  м'ясниці  мабуть 
усіх  дівчат  у  нас  повисватують  Черниг.  у. 

Повисвічуватя,  чую,  еш,  гл.  Израс- 
ходовать весь  св*тильный  матеріалг  на 

осв*щеніе.  Повисвічувала  увесь  лій. 
Повиселюватн,  люю,  еш,  гл.  Выселить 

(многихъ). 
Повеоедюватнся,  лювжося,  втвся,  м. 

Выселиться  (о  многихъ!.  Наших  людей  ба- 
гато на  Амур  повиеелювалося.  Кіев.  у. 

Повисипати,  паю,  еш,  ».».  Высыпать 

(во  множеств*).  Повикидай  скарби  свої  на 
смітник  і  золото  повисипай  у  воду.  Б. 

Іов.  50. 
Повиси платися,  лаємося,  втеся,  гл. 

Выспаться  (о  многихъ).  Повисиплялися 
наші  хлопці  сьогодні  і  за  ту,  і  за  сю  ніч. 
Зміев.  у. 

Повисни у вати,  пую,  еш,  гл.  І)  По- 
сыпать, усыпать.  Стежки  все  жовтим  піс- 

ком повисипувані.  МВ.  І.  112.  2)  Насы- 
пать (во  множеств*).  І  коли  ті  вали  по- 

висипувані. Драг.  224 
Повисівати,  ваю,  еш,  гл.  Израсходо- 

вать на  с*яніе. —  Чи  нема  в  тебе  якою. на- 

сіння з  квіток? — /  чом  же  ти  вчора  не 
сказіьга?  Сьогодні  все  вже  повисівала.  Кіев.  у. 

Повисівати,  ваю,  еш,  гл  Вырубить, 

выс*чь  (во  множеств*). 
Повисіти,  шу,  сиш,  іл.  Повисіть.  Не- 

хай свита  на  дворі  повисить,  просохне. 
Богодух.  у. 

Повискакувати,  куємо,  еш,  м.  Выско- 
чить (о  многихъ).  Повискакували,  беруть 

його,  ведуть.  Рудч.  Ск.  II.  11. 
Повнскаляти,  лаємо,  еге,  гл.  Оска- 

лить (о  многихъ).  Повискаляли  на  його  со- 
баки зуби,  постали   округи,— не  пускають. 

Повискрібати,  баю,  еш,  гл.  Выскресть 

(во  множеств*).  Діжки  повискрібала  й  по- 
вимивала,— чи  їх  у  погріб  повиносити?  Ва- 

сильк.  у. 

Повискувати,  баю,  еш,  гл.  Вырвать 

(волоса,  перья  во  многихъ  м*стахъ).  Так 

дуже  мою  хлопця  побив  і  волосся  повиску- 
вав.  Нирят.  у. 

Повислу  жувати,  жуємо,  еге,  г.г.  1)  За- 
служить (о  многихъ).  2)  Выслужить,  окон- 

чить срокъ  службы  (о  многихъ).  Мог  хлопці 
обидва  вже  строки  повислу  жували,  тепер 
дома.  Славяносерб.  у. 

Повислужуватися,    жуємося,    етеся, 
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и  Выслужиться  (о  многихъ).  Швидко  ж 
ви,  дівчата,  повислужувалися:  у  ту  неділю 
з  дому,  а  в  цю  вже  додому.   Кіев    у. 

Повнслухувати,  хук,  еш,  гл.  Выслу- 
шать (о  мвогвхъ,  многое). 

Повнсиілювати,  люю,  еш,  іл.  Выпа- 
лить, выжечь  (во  множеств*). 

Повиснути,  ну,  неш,  гл.  Повиснуть; 
повіситься.  Маруся  так  і  повисла  йому 

на  шию.  Кв.  Чи  вмреш,  чи  повиснеш— раз 
мати  вродила.  Нон.  №  4268. 

По-вйсоку,  нар.  Въ  вышин*.  Не  добре, 
як  по-високу  вітер  еге...  а  як  до.\ом  потихо 
віє,  то  добре.  Шух.  І.  89. 

Повнсолбплювати.  дюеио,  вте,  м. 

Высунуть  (языгь,  о  многихъ).  Шість  ле- 
вів язики  повисолоплювали.  Мнж.    19. 

Повиставляти,  ляю,  еш,  гл.  Выста- 
вить (во  множеств*).  Глибоке  провалля... 

повиставляло  напроти  сонця  свої  жовті 
глинясті  боки.  Леввц    І.  89. 

Повистарювати,  рюемо,  еге,  гл.  По- 
терять отъ  старости.  Діди  вже  і4  розум 

повистарювалн.  Міус.  окр. 

Повнстріпуватн,  пую,  еш,  гл.  Выдер- 
нуть пятки  въ  ткани  (во  множеств*). 

Поввстріпуватися,  пуюся,  війся,  гл. 

О  ткани:  обстреоаться  (во  многихъ  мъс- 
тахъ). 

Повистромлювати,  люю,  еш,  и.  Вы- 
ставить, выткнуть  (во  множеств*).  Нащо 

ви  руки  повистромлювали?  Поховайте,  а 
то  померзнуть.  Харьв.   у. 

Повистромлюватися,  люемося,  етеся, 
и.  Выставиться,  выткнуться  (во  множеств*). 

Повистругувати,  гую,  еш,  гл.  Выстро- 
гать (во  множеств*).  Очі  ж  дошки  гарно 

повистругуй!  Славяносерб.  у. 
Повиступати,  паю,  еш,  иг.  Выступить 

(во  множеств*,  во  многихъ  мъстахъ).  На 

нс^ах  і  на  руках  повиступала  од  стужі 
кров.  Шевч.   340. 

Повистьббуватз,  бую,  еш,  гл.  Высте- 
гать (во  множеств*). 

Повисувуватм,  кую.  еш,  и.  Высучить 
(во  множеств*;. 

Повисушувати,  шую,  еш,  гл.  Высу- 
шить (во  множеств*).  Такий  же  вітер  га- 

рячий: де  була  вода — а:різь  повисушував. 
Харьв.  г.  У  такому  то  городі  усю  воду 
повисушував,  так  що  тепер...  носять  її 
за  ЗО  та  40  верст.  Чуб.  II.  388. 

Повмсьбрб уваги,  бую,  еш,  гл.  Вы- 
хлебать (во  множеств*). 

Повитаватя,  таю.  ёш,  гл     Показаться 

(изь  подъ  протаявшаго  сн*га).  Травичка 
повитавала  з  під  снігу. 

Повити.  См  Повивати. 
Повитикати,  каю,  еш,  иг.  Выткнуть, 

высунуть  (во  множеств*). 
Повитикатися,  каємося,  етвоя,  и. 

Высунуться,  выткнуться,  торчать  (во  мно- 
жеств*). Повитикались  ті  скелі  з  водної 

глибини  і  стирчать,  неначе  вартова  сто- 

рожа. Стор.  II-   124. 
Повитирати,  раю,  еш,  и.  То-же,  что 

и  витерти,  но  во  множеств*.  Вікна  красно 

повитирай.  АД.  І.  298. 
Повитися.  См.  Повиватися. 

Повитиця,  ці,  ж.  Раст.:  а)— Повійка. 
Вх.  Уг  260.  ХС  IV.  54.  б)  Сибсиіае. 

Лв.  98. 
Повитісуватн,  сую,  еш,  м.  Вытесать 

(во  множеств*).  Чи  ти  вже  повитісував 
кі.ючки  на  граблі?  Харьк.  у. 

Повитолочувати,  чую,  еш,  и.  Вы- 
топтать (растенія,  во  множеств*).  Таке  мені 

юре:  чиїсь  коні  повито.ючували  і  ячмінь, 
і  пшеницю.  Славяносерб.  у. 

Повитоптувати,  тую,  еш,  гл.  Вытоп- 
тать (во  множеств*). 

Повнтбчок,  чка,  м.  V)  Спивальникъ 

и  пеленки,  въ  которые  завернуть  ребе- 
нокъ.  А  жаль  мені  тую  дочку,  що  поки- 

нула в  повиточку.  Чуб.  V.  665.  2)  Со- 
рочка (пъ  которой  родится  иногда  живот- 

ное). Теля  в  повиточку.  Богод.  у. 

Повиточувати,  чую,  еш,  и.  1)  Вы- 
точить на  товарномъ  станк*  (во  множеств*). 

Колеса  штучно  повиточувані.  Г.  Барв.  137. 

2)  Выц'бдить  (но  множеств*).  З  обох  ба- 
рильиів  повиточував  усе,  що  там  було. 

Повитріщати,  щаеко,  вте,  и.  Выта- 
ращить (о  многихъ).  Повитріщали  очі. 

Драг.  244.  От  ждуть  вони,  стоять,  усі 
баньки  повитріщали.  Гліб. 

Повитрушувати,  хую,  еш,  иг.  Вытрясти 
(во  множеств*).  Вітри  повитрухували  зерно 
з  ко.юсків.  Зміев.  у. 

Повитрушувати,  шую,  еш,  гл.  Вы- 
трясти (во  множеств*).  Леввц.  I.  54. 

Повмття,  тя,  с.  Пеленки. 

Повитухе,  хи,  ж.  Повивальная  бабка. 
Баба  повитуха  вже  днювала  і  ночувала  в 
Лемішок.  Левиц.  І.  353. 

Повитягати,  гаю,  еш,  гл.  1)  Вытянуть 

(во  множеств*).  Будьмо  живі,  щоб  з  на- 
ших ворогів  повитягало  жили.  Яом.  .V  1 1580. 

2)  Вытащить,  вынуть.  Повитягали  собі 
книжки  і  читают.   Драг.  365. 

Повиучувати,  чую,  еш,  и.-  Выучить, 
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изучить  (во  множеств*).  I  все  те  позамі- 

чати,  на  пам'ять  повиучувати.  Левиц. 
Нов.  34.  Повиучувати  аав'янські  мови.  К. ХП.   127. 

Новихарчовуватися,  вуекося,  втеся, 
гл.  Израсходовать  съестные  припасы  (о 
многихъ).  Ми  повихарчовувались  уже.  НВо- 
лын.  у. 

Повихатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Пока- 
чаться. Ходім  же,  вибіратимеш  собі  су- 

жену;  та  гляди,  як  не  вибереш, — твоя  го- 
лова отам  на  коляці  повихаеться.  Чуб. 

II.  22. 

Повихвбрюватися,  рювнося,  втеся, 
іл.  Выздороветь  (о  многихъ).  Як  би  воли 
повихворювались. 

Повихнтувати,  тую,  еш,  гл.  Расша- 
тать (во  множеств*).  Оие  який  вітер, — і 

дерева  повихитуе.   Славяносерб.  у. 
Повихлюпувати,  пую,  еш,  гл.  Вы- 

плескать (во  множеств*).  Повихлюпували 
всю  воду  з  діжки,  а  тепер  і  носи.  Полт. 

Повйхнути,  ну,  неш,  гл.  Свихнуть. 
Сё  злий  знак,  особливо  для  парубків;  та- 

ким приповідають,  що  повихну.га  твоя 
дівка  ногу,  т.  е.  сошла  съ  пути  нравствен- 

ности. Шух.  I.  169. 
Повиходити,  димо,  дите,  гл.  Выйти 

(о  многвхъ).  Чорти  повиходили  всі  з  пекла. 
Рудч.  Ск.  І.  70.  Повиходили  на  улицю  як 
голубів  парка.  Чуб.  V.  290.  Повиходили 
тоді  відьми  з  хати.  Драг.  354. 

Повихбжуватися,  жуємося,  втеся,  гл. 
1)  Откормиться  (о  многихъ).  Годують 
свині:  такі  то  славні  повихожу вались.  О. 
1862.  IV.  82.  2)  Оправиться  оть  бол*зни, 
выздороветь  (о  животныхъ).  І  в  нас  одна 
овечка  пропала  з  ції  хвороби,  а  ті,  Бог  дав, 
повихожувались . 

Повяхолбджувати,  джую,  еш,  іл.  Вы- 
холодить (во  множеств*). 

Повихолбджуватися,  джувкося,  вї-е- 
ся,  и.  Простыть  (во  множеств*). 

Повихоплювати,  плюю,  еш,  гл.  Вы- 
хватить (во  множеств*).  Дала  своїм  дітям 

по  буб*  ку,  а  ті  шибеники  сусідські  пови- 
хоплюі    ш  з  рук.  Харьк.  у. 

По  гхбплюватися,  лююся,  вшся,  гл. 
Вырва  тя;  выб*жать,  выскочить.  Дівчата 
повихоплювались  без  свиток  у  самих  баєвих 
червоних  юпках.  Кв. 

Повихрещувати,  щую,  еш,  гл.  Вы- 
крестить (многихъ). 

Повихрещуватися.  щуехося,  етеся, 
и.  Выкреститься  (о  многихъ).  У  нас  уже 
башто  жидів  повихрещувалося.  Харьк.  г. 

Повйхритися,  рюся,  ришся,  гл.  За- 
кружиться вихремъ. 

Повихрйщуватнся,  щуежося,  етеся, 
г.і . = Повихрещуватися . 

Повиціжувати,  жую,  еш,  гл.  Выц*- 
дить  (во  множеств*).  З  усіх  пляшок  уже 
повииіжував. 

Повиц^плювати,  люю,  еш,  гл.  Выта- 
щить (во  множеств*). 

Повичавлювати,  люю,  еш,  и.  Выда- 
вить (во  множеств*). 

Повичернювати,  нюю,  еш,  и.  Вычер- 
нить (во  множеств*). 

Повичісувати,  сую,  еш,  и.  Вычесать 
(многихъ).  Дітям  голови  позмивала,  пови- 

чісувала. Богод.  у.  Головки  помиті  і  по- 
вичісувані. Чуб.  II.  405. 

Повйчка,  ки,  ж.  Привычка,  обыкно- 
веніе.  Ви  йому  не  дивуйте,  бо  в  нього 
така  повйчка. 

ПовичУнювати,  нюю,  еш,  гл.  Выздо- 
роветь, оправиться  (о  многихъ).  Кріпко 

лежали  в  піст,  а  ні  одна  не  вмерла,  всі 
повичунювали.  Черниг.  у. 

Повичухуватися,  хуенося,  втеся,  гл. 
Оправиться  (о  многихъ).  Думали  всі,  що 
помруть  Пархвенови  діти,  а  вони  таки 
товгі  чухувалися . 

Повишарбвуватн,  вую,  еш,  гл.  Вы- 
мыть при  помощи  мочалки  (во  множеств*). 

Лави  гарно  віхтем  та  піском  повишаровуй. 
Богодух.  у. 

Повишивати,  в&ю,  еш,  и.  Вышить 

(во  множеств*).  Кожухи,  шовком  повиши- 
вані. Кв.  І.  143.  Уставки  повишивала. 

Драг.  361., 
Повишіптувати,  тую,  еш,  гл.  Налі- 

чить загокоромъ  (многихъ). 
Повишкрьббувати  и  повишкрябувати, 

бую,  еш,  і4.  Выскресть  (во  множеств*). 
Такі  голодні  поприходили,  як  сіли  вече- 

ряти,   так  і  горщечки  повигикрьобрвали. 

Повишларбвувати,  вую.  еш.  гл.  Сма- 
зать, обмазать  (во  множеств*). 

Повишміргувати,  тую,  еш,  м.  Выдер- 
нуть (во  множеств*). 

Повишукувати,  кую.  еш,  м.  Найти 
(во  множеств*). 

Повищати,  щаю,  еш,  гл.  Сд*латься 
выше. 

Повищати,  щу,  щнш,  гл.    Повизжать. 
Повище,  нар.  Выше.  Зробив  загони  по- 

вище  сажня.  Чуб.  ТІ.  36.  Ухи  повище  лоба 
не  ростуть.  Ном.  .>к  1016. 

Повищерблювати,  люю,  еш,  и.  Вы- 
зубрить (во  множеств*).  /  ию  цим  ножем 
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роблено,  що  так  повищерблювано?  Ти  мені 
вже  всі  глечики  повищерблювала. 

Повищипувати,  пую.  еш.  гл.  Выщи- 
пать (во  множеств*)- 

Повищнрювати,  рюю,  еш,  и.=По- 
вискалити. 

Повівати,  ваш,  еш,  гл.  Повівать,  віять. 

Буде  вітер  повівати,  буде  наше  дитя  ко- 
лисати. Чуб.  V.  339. 

Повід,  вода,  м.  Поводь.  Украдено  в 
мене  коня  вороного  і  поводи  з  зеленою  шов- 

ку. Чуб.  V.  410.  Ум.  Повідець. 

Повідати,  даю,  еш,  сов.  в.  повісти, 

вія,  вісй,  гл.  Говорить,  разсказывать,  рас- 
сказать. Ой  карабин  на  стілочку,  карабин 

на  клинку,  повідає  губернатор:  шкода  тебе, 
синку.  Чуб.  V.  1004.  Як  же,  каже,  Алканс 
башо,  твій  сон  одгадати,  що  ти  не  мо- 

жеш нам  повідати.  Макс  Черчук  просить, 
щоби  сісти,  бо  він  має  щось  повісти.  Гол. 

Щ.  351.  Повідж  мені  правдочку.  Гол.  Ой 
летіли  дикі  гуси...  правди  мені  не  повіли. 
Гол-  ІІовідат  сама  по  себе.  Драг.  308. 

Повідай,  на,  м.  Разсказчигь.  Ном. 
Л   12871. 

Повідбатбвувати,  вую,  еш,  и.  Отр*- 
зать  (во  множеств*)  Повідбатовували  по 
шматку  хліба.  Харьк.  у. 

Повідбивати,  ваю,  еш,  гл.  Отбить  (во 
множеств*).  Як  би  йому  іювшй  хвіст,  то 
сам  би  собі  боки  повідбивав.  Ном.  .V  2514. 

Так  йому  бсгьбахи  повідбивають,  що  на- 
силу удосвіта  рачки  додому  долізе-  Іів. 

Повідбірати.  раю.  еш,  іл,  Отобрать 
(во  множеств*).  Хотя  ж  ви  од  нас  ключі 
повідбірали.  АД.  II.   111. 

Повідвалюватн.  люю.  еш.  м.  Отва- 
лить; отколоть  (во  множеств*). 

Повідвертати,  таю,  еш,  и.  То-же, 
что  и  відвернути,    но  во  множеств*. 

Повідвінбвувати;  вую,  еш,  ы.  Дать 
приданое  (многимъ).  Свої  доньки  повідві- 
новував.  Гн.  II.  54. 

Повідвозити,  жу,  виш,  гл.  Отвезти 
(во  множеств*). 

Повідв'язувати,  вую,  еш,  гл.  Отвя- зать (во  множеств*;. 

Повідгадувати,  дую,  еш,  м.  Отгадать 
(во  множеств*).  Я  еашг  загадки  всі  повід- 

гадував,— відгадуйте  тепер  мої-    Вогод.  у. 
Повідгннватн.  ваю,  еш,  м.  Отгнить 

(во  множеств*).  Як  поморозив  ноги  та  як 
зачали  вони  гнисти,  так  і.  пальні  псвід- 
гнивали.  Черниг.  у. 

Повідгодовувати,  вую,  еш,  гл.  Откор- 

мить (иногихъ).  Коней  поодюдовували. 

ЗОЮР.  І.  140. 
Повідгбннтн,  ню,  ниш,  1.4.  Отогнать 

(многихъ).  Повідгонь  собак  од  корита,  не- 
хай свині  попереду  наїдяться. 

Повідгороджувати,  джую,  еш,  гл. 

Отгородить  (во  множеств*).  Повідгороджу- 
вали свої  городи.  Харьк. 

Повідгортати,  таю,  еш,  гл.  Отгресть 
(во  множеств*).  Повідгортай  оту  землю 
звідті.гя. 

Повідгорйтн.  рию,  еш,  м.  Отгор*ть 
(во  множеств*). 

Повідгризати,  чаю.  еш,  гл.  Отгрызть 
(во  множеств*). 

Повідгрібати,  баю,  еш,  гл.— Повід- 

гортати. Повіддавати,  даю,  ёш,  ід.  Отдать  (во 
множеств*). 

По  віддиматися,  маємося,  етеся,  и. 
Отдуться;  выпятиться  (во  множеств*) 

Зем.іянки  при  самій  землі  як  могилки  по- 
віддималися.  Мир.  ХРВ.  80. 

Повіддирати,  раю,  еш,  гл.  Оторвать, 
отодрать  (во  множеств*). 

Поиіддушуватн,  шую,  еш,  гл.  Отда- 
вить (во  множеств*). 

Повіддя,  дя,  с.  Половодье.  Черк.  НВо- 
лын.  у.  Це  вже  десять  років,  як  було  в 
Трушках  таке  повіддя.  Рк.  Левиц.  Чи  і 

в  ваших  сторонах  було  цієї  весни  таке  ве- 
лике повіддя,  як  у  нас:  всі  млини  повино- 
сило. Таращ.  у. 

Повідеркове,  вого,  с.  Пошлина  съ 
ведра. 

Повідець,  дця,  м.  1)  Ум.  отъ  повід. 
2)  Берегка,  которой  привлзываютъ  ногу 

ягненка  къ  другом"  ягненку.  О.  1862.  V. 

Кух.  32. Повіджнватн,  ваено,  ете,  и.  Ожить 
(во  множеств*). 

Повіджнвлйтп,  ляю,  еш,  гл.  Оживить 
(во  множеств*). 

Повіджяматн.  маю.  еш,  гл.  Постирать 
б*лье  (во  иножеств*).  ПовіджиЛали  дівча- 

та сорочки.  Харьк. 

Повіджинатн,  наш,  еш,  гл.  Сжать  за 

долгъ  (многимъ).  У  кою  позичали, — всім 
повіджина.\и. 

їїовідіймати,  маю,  еш,  гл.  Отнять  (у 
многихъ).  Повідіймав  у  всіх  та  й  забрав 

собі. 
Повід'їдатн,  даю,  еш,  гл.  Оть*сть, 

отгрызть  (у  иногихъ).  Кіт  повід'їдав  рибі 
хвости. 

Повіджавувати,  вую,  еш,  гл.  Отв*тіть 
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(многимъ).  Хто  про  гцо  питав, — усім  по- 
відказував. 

Довідки,  кіш,  м.  мн.  Возжи.  Вх. 
Лем.  451. 

Повідвндйтн,  дію,  вш,  и.  Отбросить 
(во  множеств*). 

Повід  клацати,  даю,  вш,  м.  Отложить 
(во  множеств*). 

Повідколупуватн,  пую,  вш,  м— По- 
відколуплювати.  Взяли  вони,  пообколу- 

пували з  скель  каміння  одинакової  ваги, 
поставали  на  горі...  і  давай  шпурлять. 

Драг.  231. 
Повідколуплюватя,  люю.  вш,  гл.  От- 

ковырять (г.о  множеств*). 

Повідкопувати,  пую,  вш,  ід.  Отко- 
пать (во  множеств*).  Де  які  батько  поза- 

копував гроші,  то  тепер  він  повідкопував 
та  й  багатіє.  Хярьк. 

Повідкочувати,  чую,  вш,  и.  Отка- 
тать (во  множеств*).  Повідкочуй  оте  ка- 

міння далі. 

Повідкривати,  ваю.  вш,  и-  Открыть 
(во  множеств*). 

Повідкручувати,  чую,  вш,  гл.  Откру- 
тить (мног.). 

Повідкуплятн.  ляю,  вш,  гл.  Отку- 
пить, выкупить  (во  множеств*). 

Повід  куплятися,  лйеиося,  етеся.  гл. 
Откупиться,  выкупиться  (многимъ). 

Повідкушувати,  шую,  вш,  гл.  Отку- 
сить (во  множеств*). 

Повідлааитя,  зимо,  знте,  гл.  Отполз- 
ти (во  множеств*). 

Повідламувати,  кую,  вш,  гл.  Отло- 
мать (во  множеств*).  Повідламував  усі  ко- 

лючки з  тернової  гілки. 

Повідлітати,  таено,  вте,  гл.  Отлет*ть 
(во  множеств*).  Драг.  273.  Пташки,  гцо 

влітку  так  співавали,  у  гірій  вже  пооблі- 
тали. Греб.  387. 

Повідлічуватн,  чую,  вш,  и.  Отсчи- 
тать (во  множеств*). 

Повідлбилюнатн,  люю,  вш,  и.=Ло- 
відламувати. 

Повідлучати,  чаю,  вш,  и.  Отлучить, 
разлучить,  отд*лить  (многихъ). 

Повідмерзати,  аавно,  вте,  и.  Отмер- 
знуть (но  множеств*).  Вуха  повідмерзали 

і  пальці-  на  ногах. 
Повідмикати,  каю,  еш,  гл.  Отпереть 

(во  множеств*).  Всі  двері  повідмикані  були. 
Св.  Л.   311. 

Повідмовлати,  лйю,  еш,  гл.=Повід- 
кавувати. 

Повіднімати,  нию,  еш,  и  =Повідій- 
матн. 

Повідносити,  шу,  онш.  гл.  Отнести 
(во  множеств*).  Повідносив  йому  все,  гцо  мав. 

Повідні,  ні,  ас.  У  колесвиковъ:  ды- 
шло или  приводъ,  вставленный  во  враща- 

ющееся ухо  пенька  (см.);  приводится  въ 

дійствіе  силою  лошади  или  воловъ,  совер- 

шаюшихъ  круговое  движеніе  съ  прикрвп- 
левнымъ  веревками  къ  повідні  ободомъ. 

Вас.  147. 
Повідпадати,  даємо,  вте,  гл.  Отпасть 

(во  множеств*).  Хто  охочий  був  битись, 

тому  зараз  кулаки  повідпадають.  Ев. 
Повідпасуватися,  сувиося,  втеся,  м. 

Откормиться  (о  многихъ). 

По  відписувати,  сую,  вш,  и.  Отве- 
тить письменно  (многимъ).  Усім  повідпису- 

вав,  хто  до  його  писав. 
Повідпихати,  хаю,  еш,  гл.  Оттолкнуть 

(многихъ).  Повідпихала  обох  од  себе. 
Повідплнвати,  ваемо,  вте,  гл.  Отплыть 

(во  множеств*).  То  були  коло  берега  оті 
плави  маленькі,  а  тепер  повідпливали. 

Повідправлйти,  лйю,  еш,  гл.  1)  От- 
править, отослать  (многихъ).  До  людей  діти 

поодправляю.  Мил.  187.  2)  Окончить  сл}- 
женіе  въ  церквяхъ.  Скрізь  по  церквах  уже 

повідправляли  службу  Божу.  Харьк.  у. 
Повідпроваджувати,  джую,  еш,  гл. 

Отправить,  отослать  (многихъ). 

Повідпрядатн  даю,  еш,  гл.  Отрабо- 
тать прядешемъ.  Усе,  гцо  напозичалася, 

те  все  повідпрядала. 

Повідпускати,  каю,  еш,  гл.  Отпустить 

(многихъ ).  Повідпускай  їх,  -  нагцо  вони 

тобі  здалися'} Повідривати,  ваю,  еш,  гл.  Оторвать 
(во  множеств*).  Повідривала  усіх.  Чуб.  III. 105. 

Повідриватися,  ваемося.  втеся,  м. 
Оторваться  (во  мвожеств*).  Повідривалися 
телята  та  й  повтікали. 

Повідрізняти.  нйю,  еш,  о.  Отделить 
(во  множеств*). 

Повідріанйтися,  нйенося,  етеся,  м. 
Отд*литься  (во  множеств*). 

Повідрізувати,  зую,  еш,  и.  Отр*зать 
(во  множеств*).  Повідрізували  навіть  гюму 

ґудзики  від  мундира.  Чуб.  II.  599. 
Повідрост&тя,  таено,  вте.  и.  Отрости 

(во  множ.).  Не  голим  голов,  от  волосся  і. 
повідростало.  Стор.  П.  30. 

Повідрубувати,  бую.  еш,  ад.  Огру- 
бить (во  множеств*).  Поодручувала  вона 

своїм  дівчатам  голови.  Драг.    337. 



Повідсилати — Повік. 225 

Повідсилати,  лаю.  еш,  и.  Отослать 
(во  множестве). 

Повідсихати,  хаемо,  еге,  гл.  Отсох- 
нуть (ьо  множестве). 

Повідскакувати,  куємо,  ете.  гл.  От- 
скочить (во  множестве). 

Повідсл^жувати,  жую,  еш,  и.  Тоже, 
что  и  відслужити,  но  во  множеств*. 

Повідслужуватися,  жуємося,  етеся, 
и.  То  же,  что  и  відслужитися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Повідставляти,  даю,  еш,  гл.  Отста- 
вить (во  множеств*).  Повідставляй  горщики 

від  жару. 

Повідстобурчуватн,  чую,  еш,  гл.  От- 
топырит* (во  множеств*). 

Повідстрявати,  ряеиб,  ете,  гл.  Отстать, 
отступиться  (о  многихъ). 

Повідступати,  паю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  відступити,  но  во  множеств*. 

Повідступатися,  паюся.  ешся,  ».♦.  То- 
же, что  и  відступитися,  но  во   множеств*. 
Повідсувати,  ваю,  еш,  гл.  Отодвинуть, 

отсунуть  (во   множеств*). 
Повідсуватися,  ваемооя,  етеся.  гл. 

Отодіїинуться,  отсунуться  (о  многихъ). 
Повідтавати,  таемб.  ете,  гл.  Оттаять 

(во  множеств*). 
Повідтинати,  маю.  еш,  и.  Откупорить 

(во  множеств*). 
Повідтинати,  наю,  еш,  и.  Отрубить, 

отр*зать  (во  множеств*). 
Повідтбчувати.  чую,  еш,  и.  Отгрызть 

(во  множеств*). 
ПовідтулЯтя.  ляю.  еш,  гл.  Открыть 

(во  множеств*). 

Повідтухатн.  хаемо,  ете,  гл.  Объ  опт- 
мил  хъ:  спасть,   уменьшиться. 

Повідтягати,  гаю,  еш,  гл.  Оттащить 
(во  множеств*). 

Повідучати,    чаю,    еш,    и.    Отучить 
(МНОГИХЪ!. 

Повідхбдити,  димо,  днте,  м.  Отойти 
(во  множеств* )- 

Повідхиляти,  ляю,  еш,  гл.  То-же  что 
и  відхилити,  но  во  множеств*. 

Повідхилятися,  лйемося,  етеся,  'Л. 
Отклониться,  уклониться    (во    множеств*). 

Повідцвітати,  таемо.  ете,  повідцві- 
татяся  таемося,  етеся,  гл.  Отцв*сть  (во 
множеств*).  Поиідивіталися  вже  проліски. 
У  нас  уже  поодцвіпигвся  лшк,  а  в  вас  і 
досі  цвіте.  Вогодух.  у. 

Повідціжувати.  жую,  еш,  гл.  Отц*- 
дитъ  (во  множеств*!. 

Повідчиняти,  нию,  еш,  и.    Отворить 

(во  множеств*)  Срібні  ворота  повідчиняли, 
вороні  коні  повипускали.  Чуб.  III.  357. 
Царські  врата  повідчинювані.  Грин.  III. 

147. Повідчинятися,  няємося,  етеся,  гл. 
Отвориться  (во  множеств*».  То  він  тільки 

скаже  слово:  „одчинітеся" ,  то  двері  й  по- 
одчиняюпгься.  Драг.   107. 

Повідчіплювати,  люю,  еш,  м.  Оц*- 
пить  (во  множеств*). 

Повідчіплюватися,  люемося,  етеся, 
гл.  То-же,  что  відчепитися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Повідшіптувати,  тую,  еш,  и  --Пови- шіптуватн 

Повідш^кувати.  кую,  еш,  іл.  Оты- 
скать (во  множеств*). 

Повідшукуватися,  куємося,  етеся,  и. 
То-же,  что  и  відшукатися,  во  во  множеств*. 

Повідщипувати  пую,  еш,  гл.  Отщип- 
нуть (во  множеств*).  Не  забудь  же,  по- 

общипуй довгі  коріниі  в  росаді.  а  то  ка- 
пуста дратиметься  вюру.  Славяносерб.  у. 

I.  Повідь,  воді,  ж.  Наводненіе,  поло- 
водье. Поростача-іи  сніги,  зійшла  повідь, 

позбігала  скрізь  вода-  Кв.  См.  Повіддя. 
II.  Повідь,  ді,  ж.  Разсказъ.  Ой  не 

чужую  ж  повідь  повідаю,  сам  же  ту  по- 
лонку рубав,    коня  напував.    Чуб.   III.    298. 

Повідьміти,  мію,  еш,  м.  Сд*латься 

в*дьмой. 
Повіечка.  ки,  ж.  Ум.  оть  повійка. 
Швіа.  вову,  .м.  Экипажъ.  Посідали 

пани  у  тої*  повіз.  МВ.  (О  1862.  III.  51). 
Перестриги  розбойники  і  одібрали  і  гроші, 
і  одежу,  і  коні  з  повозом.  Чуб.  II.    206. 

Повіз,  н«/>.=Повз.  Лохв.  у.  Іду  повіз 
його  та  й  думаю:  чи  займе  ж  він  мене? 
Пирят.    у. 

Повій,  вбю,  м.  Раст.  а)  Ьусіиш  Ваг- 
Ьагит  Ь.  Анн.  202.  б)  Роїуропит  Йите- 
Іогит.  Лв.  100. 

Повійка,  кн,  ж.  Раст.  Сотоіпііиз 
агУеп8І8  Ь.  Анв.  107  Вх.  Пч.  І.  9.  Ум. 
Повіечка.  На  городі  повіечка.  Грин.  НІ.  525. 

Повійниця,  ці,  ж.  Потаскуха.  Мир. 
ХРВ.  158.  Чи  не  з  повійницею  бува  якою 
спізнався.  Мир.  ХРВ.  296. 

Повійнути,  ну,  нёш,  гл.  Пов*лть.  По- 
війне вітер.  Зміев    у. 

Повік,  нар.  Вічно,  до  смерти,  во  вт.къ; 
никогда  (при  отрвцаніи).  Маленька  собачка 
повік  щеня.  Ном.  Дії  8608.  Я  своєї  дівчи- 

ноньки повік  не  забуду.  Мет.  27.  Ой  уже 
нашого  пана  -  кошового  повік  не  видати. 

Грин.  III.  602.  Повік-віки. 
8 
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Повіка,  кн,  ж.  Віко.  Трудно  сльозам 
ради  дати,  коли  сами  ллються.  Нехай 
хгються  річеньками,  най  (не)  сохнуть  по- 

віки,—колись  мила  рученьками  утре  їх  на- 
віки. Грин.  III.  183. 

Повікувати,  кую,  еш,  иг.  Долго  жить 
Вх.  Зн.,50. 

Повільний,  а,  є.  1)  Свободный,  воль 
ньщ.  Ти  ж  мій  повільненький  світу!  Мет 
147.  2)  .Свободный,  просторный.  Шапка 
повільна.  Лубен,  у.  3)  Умеренный,  легкій 
Торік  зіма  була  повільна.  Повільний  оюнь 
4)  Медленный.  Ум.  Повільненький. 

Повільність,  нести,  ж.  Медленность, 
умеренность  въ  дввжені.чхь.    Чуб.  І.  283. 

Повільно,  нар  І)  Свободно,  вольно 
2 )  Свободно,  просторно.  Б  хаті  ста.ю  по- 

вільніше, 3)  Уміренно.  4)  Медленно.  Ум. 
Повільненько.  Іо  дощ,  то  знов  спека,  така 
що  й  Боже!  А  як  би  повільненько,  то  хліб 
кращий  був  би.  Черниг.  у. 

Повінути,  ну\  неш,  гл.  Повіять.  По- 
вінь, вітроньку,  в  ту  сторононьку,  іде  мій 

милий  пробував.  Чуб.  V.  1204.  Бітрець 
повіне,  то  колоски  так  і  крехиуть,  як  у 
кресино.  Г.  Барв.  147.  Як  із  низу  тихий 
вітер  повіне,  вся  ваша  жидівська  сторожа 
потне.  ЗОЮР.  І.  60. 

Повінчати,  чаю.  еш,  гл.  Повінчать. 

І  світ  мені  зав'язали,  із  нелюбом  повінчали. 
Чуб.  V.  539. 

Повінчатися,  чаюся,  вшея,  гл.  По- 
вінчаться. Не  топись,  козаче,  бо  духиу  за- 

губиш; ходім  повінчаймось,  коли  вірно  лю- 
биш. Мет.   17. 

Повіншування,  ня,  с  Поздравленіе. 
Повіншувати,  шую,  еш,  гл.  Поздра- 

вить. 
Повінь,  вені,  ж.  Разливъ.  Шух.  І.  180. 

Повірити,  рю,  риш,  і.і.  1)  Повірить. 
Росказав  би  про  те  лихо,  та  чи  то  ж 
повірять?  Шевч.  78.  2)  См.  Повіряти. 

Повірнйй,  а,  є.  Давшій  въ  долгъ  (о 
торговці,  кабатчикі).  Шинкарочко  моло- 

дая, колись  була  .повірная:  повірь  меду  і 
горілки, 'бо  не  маю  собі  жінки.  Нп. 

Повірник,  ка,  м.  Довіренное  лицо, 
поь-Ьренный. 

Повірувати,  рую,  еш,  гл.  Вірить  ні- 
которое  время.  Повіруєм  ще  трохи  в  волю, 
а  потім  жити  почнемо.  Шевч.  383. 

Повірхннк,  ка.  м.  Крыша  надъ  струн- 
кою,—частью  кошари,  гді  дояг)  овець  гу- 

цульскіе  пастухи.  Шух.  І.   193,   194. 
Повірити,  ряю,  еш,  сов.  в.  повірити, 

рю,  риш,  іл.    1)   Давать,    дать   въ  долгъ. 

Бона  мене  здавну  знає,  мед-горілку  повіряє. 
Чуб.  V.  1033.  Шанкарочко  мо.юда,  повірь 
меду  і  вина.  Чуб.  V.  201.  2)  Довірять, 
довірить.  І  наймичка  у  нас  була  хороша, 
а  не  повіряла  (мати  дітей)  на  неї-  Г. 

Барв.  51. 
Повіс,  су,  м.  Отвіеь.  Ромен,  у. 
Повісемпе,  ця,  с  Ум.  оть  повісмо. 
Повісити,  шу,  сига,  гл.  Повісить.  За 

сеє  Бої  не  повісить.  Ном.  №  114.  ЗОЮР. 
І.  228  Куплю  тобі  намисто  та  на  шию 
повішу.  Мет.  7. 

Повіситися,  шуся,  сяшея,  іл.  Пові- 
ситься. Коли  мишей  боїшся,  на  воротях 

повісся.  Чуб.  Осичина  тим  труситься,  що 
на  її  Скарійот  повісився.  Ном.  №  316. 

Повісмо,  жа,  с.  Связка  пеньки  или 
льна  въ  10  или  12  жмінь.  Вас.  200.  Чуб. 
408.  Шух.  I.  148.  От  баба  дала  дідовій 
дочці  повісмо  конопель,  щоб  вона  за  ніч 
спря.иг.  Рудч.  Ск.  II.  51.  Ум.  Повісемце. 
Гол.  Од.  ЗО. 

Повіснйний,  а,  є,  —  не  полотно.  По- 
лотно боліє  тонкое,  чімь  клочновв,  кото- 

рое въ  свою  очередь  тоньше  валовини  Вх. 
Зн.  5. 

Повісти.  См.  Повідати. 

Повістйти,  щу,  стиш,  г.%.  І)  Разска- 
зать:  Де  котрий  пожартує,  инший  стане 
та  свій  смуток  -  жаль  повістить.  МВ.  І. 
44.  2)  Извістить.  Піиїли  люде  у  слободу 
повістйти-  Мнж.   130. 

Повістка,  кн.  ж.  1 1  Повістка.  2)  Раз- 
сказъ.  Повістки  (народні  оповідання)  Марка 
Бовчка.  Спб.   1861 Г 

Повістувати,  тую,  еш,  и.  Говорить, 

разсказывать.  Шух.  І.  45.  Я  хотів,  ба- 
дічку,  коли  ж  неня  мене  не  пускали,  по- 

вістує хлопець  п.гачучи.  Федьк. 
Пбвість,  ти,  ж.  Повість,  разсказъ. 

Так  казала  мені  стара  Куиайка,  роска- 
зуючи  еюю  повість.  Кв. 

Повістйр,  ра,  м.  Писатель  повістей, 
разсказчикъ.  З  того  часу,  як  зроблено  в 
Галичині  особне  видання  Квітчиног  повісти 

„Маруся",  жоден  з  українських  повістя- 
рів не  видавав  у  нас  особною  книжкою 

с«оєї  праиі.  Левиц.  І.  Слівце  од  видавництва. 

Повіт,  ту,  м.  І)  Уіздь.  Левиц.  Пов. 
208.  Таких  вед.чедів  на  приміті  ще  трохи 

є  у  нашому  повіті.  Гліб.  2)  Повітами.  Міс- 
тами, полосами.  Оцей  сніг  випав  не  скрізь, 

а  повітами:  от  за  Любар,  то  й  нема  вже. 
НВолын.  у. 

Повітати,  таю,  еш,  м.  Привітствовать. 
Щоб    пан  отець,  плні  мати  і  вся    родина 
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•тйшли  повіта.ги  та  донькою  сина.  Мет. 
171. 

Поаітйця,  ді,  аг.  Раст.  Сіі$сиіа  Ері- 

ипит  \)'аЫ.  ЗЮЗО.  І.  120. Повітка,  кн,  ж.  Сарай  для  скота. 

(Чуб.  VII.  393),  также  навхсъ  нзь  соло- 
менной крыши  при  такокъ  сарав.  Під  по- 
віткою наймички  коноплі  тіпають.  Лезиц. 

І.  175.  Чи  з  тобі  не  каза.га,  як  сяюяла 

під  повіткою:  не  йди,  милий,  та  у  Крим 
по  сіль,  бо  застанеш  лід  наміткою.  Чуб 
V.  198.  Уи.   Позіточха. 

Повітовий,  а,  є.  Уъздный.  Повітовий 

суд.  Котл  Водному  повітовому  місті  жив 
міщанин  Лемішка.  Леняц-  ї.  238. 

Повітра,  ри.  ж.  Повьтріе,  зпндемія. 

Така  повітра  пі  она,  що  люде  мруть — хо- 
лера. Балтск.  у.  А  щоб  на  неї  повітра 

прийшла.  Васильк.  у.  А  щоб  тебе  лиха 
повітра  забра.ш.  Подольск,  г. 

Повітряця,  ці,  ж.  Вихрь.  Вх.  Уг. 
260. 

Повітря,  ря,  с  І)  Воздуї-ь  Левнц. 
І.  25.  О.  1862.  IX.  115.  Леглить  орел  по- 

над хутір,  а  в  псвітру  в'етсі.  АД.  II.  20. 
2)г=ПовітріЩБ.  Вх.  Уг.   260. 

Нбвіть,  ті,  ае.=Повітка.  Батько  був 

на  юрищі,  мати — в  повіті.  Сни.  222.  По- 
віть,  хату  й  ковкії  тин.  Мкр.  Г.  63. 

Повігтернця.  ці,  аг.  Вихрь,  буря.  Вх. 
Уг.   260 

ПоВІЧаЯКЯ,    КБ,    Ж.  =  ІІОВЇиЛ.     Вх.    Уг. 
260. 

Повішаяьиик,  ка,  ж.  Повісившійся. 
Камеьец.  у. 

Повішати,  шаю:  вві,  и.  1)  Повішать, 
развісить.  Повішала  хустки  на  горищі. 
2)  Повісить.  Взяли  тою  попа,  присудили 
повішати.  Чуб.  Ш.  335.  Так  їх  (козаків) 
і  повішали.  Драг.  417. 

Повішатися,  шаюея  вшся,  гл.  Пові- 
сип.ся.  Побії  до  тою  дуби  і  на  ньому  по- 

вішався. Чуб.  П.  381. 
Повішеник,  ка,  м.  =  Новішальняк 

ЕЗ.  V.  209. 

Повинно,  нар.  Навсегда,  ьаввки. 
Зміев.   у. 

Повішати,  щаю,  вш  и.  Объявлять 
воз  віщать. 

Повія,  вії,  ас.  =  Повійниця.  Мьр. 
ХРВ.  313.  Мабуть  назнав  оесь  повію  все- 

світню та  а  віється.  Мир.  ХРВ-  324. 

ПОВІЯТИ.  ВІЮ,  вШ,  1-І.  ІІОВІЯТЬ.  Ой 

повій,  вітроньку,  з  юри  в  долиноньку.  Чуб. 
V.  134.  Повій,  вітре  хо.юднснький,  з  гли- 

бокою хру.  Мет. 

Повіятися,  віюся,  вшся,  м.  Отпра- 
виться, пойти.  Гайдамаки  повіялись  із  Чер- 

кас. ЗОЮР.  І.  256.  Мати  повіялась  ку- 
дись.  Сами  вперед  повія.*ись.  МВ.  І.    74. 

Нови,  ку,  .«.  Полкь.  Приїхали  три 
козаки  з  повку.  розв  язали  Марусі  головку. 
Мет.  105.  Ум.  Ноачйн.  Отак  Вовчок  жене 
ляхів  поечок.  Ном.  №  673. 

Повкидати,  даю,  вш,  и.  бросить  во 
что  вибудь  (во  множестве).  Луитиння  з 
яєць  повкидала  в  піч.  Кб.  Ти  ж  їх,  Боже, 

в  рів  глибокий,  повкидаєш  на  іюшбель.  К. 
Псал.  127.  Повів  їх  (жидів)  бурінь  до  річ- 
ки,  повкидав  по  одинцю,  драг. 

Повкидатися,  даємося,  втеся,  і*. 

1)  Броситься  во  что  (во  нножестві).  ПЬ- 
вкиоались  у  воду.  2)  Впасть  во  что,  при- 

страститься кь  чему  (о  мьогихъ). 
Повкладатися,  давяося,  втеся,  и. 

Улечься  (о  многихъ).  К.  Доев.  93.  Пове- 
черявши, старі  люде  спать  повкладалисг- 

К.  ДС.    Ї& 
Повял  яка  ти.  канно,  в*е,  и.  Стать  на 

колъьи  (о  мьогихъ).  Поаклякили  серед 

хати,  довю  ся  Богу  гю.лолили.  МУЕ.  III.  56. 
Новябвник,  ка,  м.  и  пр.=Полковник Е    Пр. 

Поввйлюватв,  люю,  ей,  и.  Воткнуть 

(во  квожестві).  Повколюй    юлки  в    апіну. 
ЇЇозкопунаїн,  пую.  вш,  гл.  Закопать, 

вкопать  (во  множестве).  Де-нс-пе  спюяли 
повиопуьані  стовби.  Стор-  II.    14. 

Повкочузатк.  чую,  вш,  и.  Вкатить 
(во  множестві).  Повкочуй  колеса  в  повітку. 

Харьк. Повкйшузатися,  шу  внося,  етееи.    гл. 

ВКОСИТЬСЯ    (О    ЇНОі'НХ'Ь). 
Повкривати,  вию.  вш.  м-  Укрыть, 

накрыть  інногих'ь,  яногое;.  Лягайте  діт- 
ки, спати,  а  я  вас  повкрг*ваю  гарненько, 

щоб  не  Померзли-  Богодух.  у.  Вороаіі  (ва 

току)  швидке  повкривайте,  бо  дощ  на  ходе. 
Х&рьк.   у. 

Повкриватися,  вьвиося,  втеся,  гл. 

Укрыться,  накрыться  (о  ыногихъ).  Поля- 
щ-ш  на  печі,  ще  н  кожухами  повкривалися. 
Харьк    у 

Повкручувати,  чую,  вш,  м.  Ввинтить 
(во  мьожестві). 

Пбвкуш,  нао.  Вмъхтв.  Ми  з  Камрею 
зараз  зійшли  з  хаїли,  стали  повкупі  під 

дверима.  МВ.  II.    111. 
Повкутуватн.  тую,  вш,  :.:.  Окутать, 

закутать  (со  множестві).  Стоять  мажі. 

шкурами  пооку іпувапі .  Рудч.  Ск-  1І.    173. 

Повк^туватяся,  тувмося,   втеся.    и. 

в» 



228 Повладяти — Повноспвний. 

Закутаться  (о  многихъ).  Не  витопили,  а 
в  хаті  холодно,—  дуже  холодно  буде  спати. — 
Повкутуємося  добре,  то  й  не  биде  холодно- 
Черниг.  у. 

Повладати,  даю,  еш,  гл.  Повладіть 
несколько  времени.  Мо.юдий  пан  не  довю 
повладав  батьківщиною:  усю  землю  попродав 
та  й  повіявся  кудись  гроші  переводити. 
Харьк.  у. 

Повлазити,  зимо,  вите,  гл.  Вл*зть 
(во  множестве).  Душа  вилетіла,  а  чорти 
повлазили  в  тулуб  та  й  сидять.  Рудч.  Ск. 
І.  6!'.  Поробіться,  каже,  муравками  та 
іізьтс  у  пляшку.  Вони  усі  поперекидались 
та  м  поу.юзили  у  ту  пляшку.  Мнж.   129. 

Повлежуватися,  жуємося,  етеся,  и. 
Улежаться  (во  множеств*).  Уже  повлежу- 
вались  груші.  Кіев.  у. 

Повлітати,  таєно,  ете,  іл.  Влетіть 
(о  многихъ).  Повлітаємо  до  Пою  в  келію. 
Грвн.  II.   13. 

Повдягатися  гаємося,  етеся,  гл. 
Улечься,  лечь  (о  многихъ).  Повлягався  на- 

род спати.  Зміев.  у. 
Повмазувати,  вую,  ев,  гл.  1)  Запач- 

кать (многое).  Де  ее  ти  так  понмазувала 
руки?  2)  Вліпить  въ  стЬну  при  мазаній 
глиной  (по  множеств*). 

Повназуватися,  эуемося,  етеся.  гл. 
Запачкаться  (о  многихъ).  Повмазувалися 
діти  так,  гцо  й  милом  не  одмиеш. 

Повианювати,  нюю.  еш,  м.  Заманить 
во  что  (многихъ).  Повманюй  поросят  у 
хату. 

Повміратн,  равно,  втв,  гл.  Перемереть, 
умереть  (о  многихъ).  Всі  чотирі  повміра- 
ють.  Что.  V.  107.  Уже  старі  повмірали 
чбав.  Чуб.  II.  429. 

Повмовляти.  ляю,  еш,  1-і.  Уговорить 
(миогихъ). 

Повмочати,  чаю.  еш,  гл.  Обмочить  (во 
множеств*).  Дорогіі  сукні  в  воду  повмочала. 
Чуб.  V.   1070. 

Повмурбвувати,  вую,  еш,  и.  Вста- 
вить въ  стіну  при  кладк*  ея  (во  мно- 

жеств*) 
Повнаджуватися,  джуемося,  етеся, 

гл.  Повадиться  (о  многихъ). 
Повнеча,  чі,  ж-  Скопленіе  въ  чемъ 

либо,  заполненіе  чего  либо.  Какъ  нар*чіе: 
полно,  биткомъ  набито.  В  корчмі  повнеча 
людей. 

Пбвний,  а,  е.  1)  Полный,  наполнен- 
ный. Хггба  ревуть  во.т,  як  ясиг  повні?  К. 

Іов.  18.  Напою  я  кониченька  з  поеною  ві- 

дерця. Чуб.  V*.  382.  Добра  повна.  Большая 

полная  чаша.  Іще  ти  вип'єш  дббру  повну. 
Еще  ты  перетерпишь  много  горя.  Котл. 
Ен.  III.  15  2)  Полный.  Коралі  й  дукачг 
як  жар  горіли  на  гг  повних  грудях.  Стор. 
МПр.  54.  3)  Махровый.  Моя  врода — пое- 

ная рожа.  Чуб.  V.  575.  4)  Весь,  полонъ. 
Повна  гиия  намиста.  Кв.  Поении  місяць. 
Ум.  Повненький,  повнесенький  Назбірали 
грушок  повненький  хвартушок.  Чуб.  V.  107. 
Полетів  орел  до  чужих,  сторін,  натає  го- 

лубців повнесенький  двір.  Мет.   108. 
Повнити,  иго,  ииш,  гл.  Исполнять. 
Повийця,  ці,  ж.  Полный  сосудъ.  Вх. 

Зн.  50.  Ум.  Повнйчка,  повнонька,  повночна. 

Кропи  нас,  мати,  водою  святою  непоча- 
тою, з  повною  поеничкто  доброю  долечкою. 

Рк.  Макс.  Не  пий,  зятуню,  першої  пов- 
ноньки.  О.  1862.  IV.  30.  Стань,  батеньку, 
перед  мене  і  напийся  до  мене  з  повними 
повноньками  з  дрібними  слізоньками.  Грин. 
III.  513.  Чарочко  -  поеночко,  як  мені  до 
тебе  пристати.   Чуб.  V.   1105. 

Повніненький,  а,  е=Повнісінький. 
Повніненький  горщик  молока.  НВолын.  у. 

Повнісінький,  а,  е.  Совершенно  пол- 
ный, полнехонький.  Рудч.  Ск.  І.  129.  За- 

сіки повнісінькі  грошей.  Драг.  83.  Хазяїн 

(торбу)  взяв,  повнісіньку  червінцями  й  на- 
пхав. Глуб.  47. 

Повнісінько,  нар.  Совершенно  полно, 
полнехонько.  Народу  в  церкві  повнісінько. 
Левиц.  Иов.  18. 

Повнішати,  шаю,  еш,  гл.  Ділиться 
полн*е.  Ольжине  лице  понніша.ю  й  нали- 

валось. Левнц.  Пов.  240.  Місяць  що  день, 
то  й  повнішає.  Дещо. 

Пбвно,  нар.  Полно,  до  верху.  Добре 
господині,  коли  повно  в  судині.  Ном.  Л; 
1404.  Вже  несила:  випив  повно.  МВ.  (О. 
1862.  НІ.  68).  Ум.  Повненько,  повнесенько. 

Повноббкнй,  а,  е.  Съ  выпуклыми  бо- 
ками. І  все  тс  (товар),  знаєте,  викохане 

таке,  повнобоке.  Сим.  211. 

Повновидий,  а,  е.  Круглолицый,  пол- 
нолицый. К.  ЧР.  45.  Чо.ювік  плечистий, 

русявий,  повновидий.  ЗОЮР.  І.  97.  Андрій- 
ко був  у  мене  повновидий,  ясноокий,  куче- 

рявий. МВ.  II.  7.  Місяць...  був  би  повно- 
видий. Дещо. 

Повнолиций,  а,  е=Повновидий.  По- 
внолиций як  місягіь.  Ном.  8572. 

Повнонька,  ки,  ж.   Ум.  оть    повниця. 
Повносити,  шу,  сиш.  гл.  Внести  (во 

множеств*).  Познімай  пга  повнось  сорочки 

в  хату,— вже  посохли.  Харьк. 
Повноспйний,  а,  є.  Им*ющій  ровную 
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и  широкую  спину.  Це  віл  повноспинний, — 
везтиме  добре.  Волч.  у. 

Повнота,  тн,  ж.  Полнота.  Жадає,  щоб 
швидче  явилась  у  повноті  краса  миру.  Кв. 

Швночка,  кн,  ж.  Ум.  оть  повниця 
Повнощотний.  а,  е.  Заключающей 

столько  преднетовъ,  сколько  ихъ  должно 
быть  по  счету.  Вас.  190. 

Повиорюватися,  рювжося,  втвся,  и. 
Погрузиться,  углубиться  (о  многихъ).  Б/і 
повмурювалисъ  у  книжку  і  нічичирк.  Св. 
Л.   163. 

Ппвня.  ні,  ж.  1)  Полнота.  Не  дасть 

йому  розвинути  художницькою  смаку  свою 
до  повної  повні.  К.  XII.  18.  Тут  в  повню 
роскіш  дав  їм  Бої.  Мкр.  Г  67.  Перейти 

дорогу  у  повні.  Перейти  дорогу  съ  полны- 

ми ведрами.  Шух.  І.  2:-і(Л  2)  Изобнліе. 
/  на  полі  у  тебе  буде  повня.  К.  Іов.  13. 
Моїм  оагаитвом  я  втішався  і  повнею  .моєю 

веселився.,  К.  Іов.  67.  3)  Полнолуніе.  Чуб. 
І.   10.  Місяць  у  пбвні.   Полнолуніе. 

Повнява,  вн,  ̂ .=Повня  1,2.  У  пое- 
няві  дізнає  недостатку,  всі  злитті  по>)ій- 
муться  на  гіою.  К.  Іов.  44. 

Повнйвнй,  в,  е.   Полноватый. 

Повнив,  ка,  м.  Раст.  а)  Та^еіев  егес- 
га  Ь.  Анн.  347.  б)  Тацеїез  раїиіа.  Вх. 
Пч.  II.  36. 

Пововтузитися,  жуся,  зншся,  и.  По- 
возиться. Довго  пововтузилися,  поки  розі- 

брали добре,  як  треба  робити  (молотити 
машиною).  Харьк.  у 

Поводарь,  рй,  м.  Вожакъ,  проводникъ. 
Він  змалечку  за  пов<»іаря  в  старців  був. 
Харьк. 

Поводатарь.  поводатнрь,  ря.  ».=По- 
водарь.  Поки  я  з  ви  ми,  то  буду  вашим 
поводатарем.  Стор.  МНр.  117.  Сліпих  луч- 

не хоіптіь,  як  поводчтирь  водить.  Ном. 
.V  4659. 

Повбддя,  дя.  '.  Повода.  Дожить  коня 
за  поводдя.  АД.  І.  7. 

Поводйрь,  рй.  <г.=Поводатарь.  Ном. 
.V.    4656. 

Повбдити.  джу.  диш.  гл.  1)  Водить. 
На  рученьках  носить  сина,  очиці  поводить. 
ПІевч.  68.  Рукою  поводить  по  .юбові.  Кв. 
Поводить  станом  та  головою-  Леввц.  1.12, 

2)  Править,  управлять  лошадьми.  Сам  пан 
кіньми  повооить.  3)  Обращаться.  Вонгі 

вийдуть  було  з  хати,  ще  й  дверми  лус- 
нуть, оттак  вони  було  нами  повсіять.  Федьк. 

Поводити,  джу.  диш,  и.  Поводить. 
Коли  б  мене  молодий  хоч  по  хаті  повсдив. 
Ч?б.  V.  577. 

Поводитися,  джуся,  дншся,  гл.  1)  Дер- 
жать себя,  обращаться.  Де  ж  таки  хто 

чував,  щоб  дитина  так  незвичайно  з  пи- 
тимою своєю  матінкою  поводилась.  МВ.  І. 

25.  Так  із  тобою  поводяться,  як  із  своїм 
братом.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  56).  2)  Быть 
въ  обычай.  Бач,  як  у  вас  поводиться.  Як 
за  Хмельницькою  повоіпілось.  Шапки  з  квіт- 

кою, як  поводиться,  не  спорядили.  О.  1861. 
III.  17.  Он  у  нас  на  Дону  не  поводиться 
сьому:  син  матері  не  бере,  за  брата  сест- 

ра не  йде.  Чуб.  V.  926,  3)  Удаваться, 
йміть  успъхъ.  Підсі.іа  до  тою  чоловіка  і 
проси.іа,  щоб  росказав,  де  він  йою  бачив 
і  лк  йому  поводиться.  К  в.  Як  йому  буде 
поводитись,  яке  коли  нещастя  випаде. 

Драг.  75. Повожатий,  того,  .и.=Поводарь.  Ішов 

кобза})',  до  Киіва  та  сів  спочивати:  тор- 
бинками обвішаний  його  повожатий. 

ПІевч.  89. 

Повбжуватя,  жую.  еш.  гл.—  Поводити. 
ітгнки  плавно  пливуть,  тілі.ко  головками 
повожу  ют  ь.  Кв. 

Повозити,  жу\  виш,  гл.  1)  Повозить. 
Повозити  попа  в  решеті.  Утаить  гр^хъ  на 

исшжбди.  2)  Свезти.  Повозив  уже  всі  сно- 
пи з  поля. 
Повозйтоньки.  1.1.  Ум.  оть  повозити. 

Наставляв  копок,  як  на  небі  зорок;  настав- 
ляв стогів  на  чотирг  рогів.  Чим  же  тоє 

повозит  о  Оки?  Тими  волами,  як  соколами. 

Чуб.   III.    386. 
Повозка,  ки,  ж.  Телъта.  Рудч.  Ск. 

II.  155.  Ум.  Повозочна.  Та  запрягай  пово- 

зочку,  ша  поїдем  в  чисте  поле.  Чуб.  V. И  І. 

Повозне,  ного,  е.  Пошлина  съ  воза. 

Повозчйна,  нн,  ж.  Теліженка.  Ста- 
рого ж  лісу  в  тебе  ця  повозчйна.  Піди  ж 

підмаж-  повозчину.  Чуб.  II.  656. 
Поводитися.  См.  Поволятися 

Поволі,  нар.  1)  Медленно,  не  сявша. 
Поволі  їдеш,  далеко  будеш.  Ном.  Велике 

дерево  поволі  росте.  Ном.  .V  98У.  Повйлі- 
повблі!  Тигие-тише! осторожна*! НВояын.  V. 
2)  Свободно,  вольно.  Пусти  дітей  поволі — 
і  сам  букш  у  неволі.  Посл.  Тоді  я  веселий, 
тоді  я  багатий,  як  буде  серденько  поволі 

гуляти.  ПІевч.  76. 
Поволічка,  кн   ж.  Ум.  отъ   поволока. 

Поволбвщнна,  нн,  ж.  Пошлина,  сборъ 
съ  вола. 

Поволбка,  кн,  ж.  1)  Ремни,  шнурки 

на  обувв.  2)  Слъдъ,  оставленный  тащи- 
мымъ  предметомъ.  Зрубали  дерево  і  стали 
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«ою  волокти  додому  та  й  поробили  пово- 
локи, а  лісничий  поволокою  вислідив.  .  Пав- 

логр.  у.  Згрібають  поволоки — послі  про- 
тащенЕаго,  пронесен  ваго  сіна  сгребають 
оставшеесл  по  пути.  Шух.  І.  170.  Ум. 
Поволічка,  подолйченьна. 

Поволокти,  чу\  чеш,  ід.  Поволочь, 
потащить.  Москаль  встає  і  насилу  пово- 

лік потомлені  ноги.  Левиц.  І.  2.  Чи  не 
поволочені  ти  вовчого  хвоста?  Ном.  №  1 1037. 

Поволоктися,  чуся,  чешся,  и.  Пота- 
щиться. О!.,  стягтись  та  поволоктись: 

казав  чоловік— маїсу  дам.  Ном.  №  10891. 
Сама  вона  кудись  поволоклась  із  сусід,  бо 
вона  в  сусідах  жила.  Г.  Барв.   175. 

Поволосйтнся,  шуся,  СИШСЯ,  ІД.  — 
з  нм*.  Потаскать  другь  друга  па  волосы. 
Поволосився  з  Іваном.  Вх.  Зн.  8. 

Поволохатіти,  тію,  вы,  ід.  Сділаться 
косматымъ. 

Пбволоцьки,  нар.  Волоча.  Як  піймав 
ню  за  коси  та  поволоцьки  через  подвірря. 
Каменец,  у. 

Поволбчеыька,  &л,  ж.  Ум.  оть  по- 
волока- 

Поволочити,  чу.  ЧИШ,  ІД.=ШиОЛОК- 
тя.  Поволочено  по  сінях.  Лукаш.   152. 

Позолочк  і'нся,  чуся,  чишся,  г.г.  ~ 
Доволоктися 

Поволбчка,  ки,  ж.  Поволочкд.  На 
котики  та  в  наволочку.  Ком.  №  3995. 

Повеляться,  лйюся,  вшся,  сов.  в. 
поводитися,  лхося,  ляшся,  іл.  Изъявлять, 
изъявить  согласіе.  Ходив,  проеме  по  всьому 
селу,  щоб  вони  (громадяне)  поволились  на 
сході  оддать  мені  землю.  Не  поволяються. 
Ккатераноел.  у.  (Залюбовск.). 

Пбворіт,  роту,  м.  1)  Поворогь.  На 
повороті  шляху.  Стор.  МПр.  122.  Повороту 
неиа.  Нельзя  поворотиться.  Повороту  спір- 

ною нема  за  оцим  возом, — як  би  його  геть 
звідт-  Волч.  у.  2)  Возвращеяіе.  3)  Та 
часть  візтряной  мельницы,  къ  которой  нри- 
ціпляюгь  веревку  для  ея  поворачивания. 
Лебед.  у.  4)  Воротъ.  Лебед.  у. 

Поворітка,  ки,  ж.  Поворогь  на  до- 

рогі. ПоворітьмА,    нар.  На  обратноиъ  пути. 

Помуркотати,  чу\  чеш,  ід.  Помур- 
лыкать. 

Поворкувати,  кую,  вш,  гл.  Поворко- 
вать. Виглянь,  голубко,  та  поворкуем,  та 

посумуьм.  Ыевч.    141. 
Поворожити,  аку,  жяы,  гл.  Погадать. 

Пішла  вночі  до  ворожки,  щоб  поворожити. 
Шевч.  14.  Переносно:  поіоворьть  съ  квнъ 

въ  секреті  съ  цілью  устроить  что  -  либо, 
оказать  кому  протекцію  и  пр.,  устроить, 
уладить  что-либо  негласными  способами. 
Попереду  він  кинувсь  до  лисиці,  щоб  тая 
нищечком  у  львиці  поворожиш  про  його. 
Гліб. 

Пбворов,  зу.  лі  -Довороака.  Шух.  І. 224. 

Доворбэка,  ки,  ж.  1)  Шнурокъ,  би- 
чевка.  Левиц.  І.  358.  КС.  1893.  VII.  80. 

Б  кунтуш  з  срібними  китицями  і  пово- 
розками. Стор.  МПр.  76.  2)  Ленточка  для 

заиязнванія  очіпка.  Козелец,  у.  КС  1893. 
XII.  449.  Также  тесьма  для  завязьіванія 
передника,  юбки.  Ум.  Новорбзочка.  Ез.  V- 
136. 

Дбворотезд,  тня,  м.  Поворотъ  съ  до- 
роги въ  сторону.  НВовын.  у 

Пбворотко,  нар.  Просторно,  удобно  по- 
ворачиваться. Не  поворотко  копати  в  вузькій 

криниці. Поворотний,  а,  е.  Возвратный.  Шух. 
І.   154. 

Поворбчувати,  чую,  вш,  гд.=Повер- 
тати.  Кв. 

Поворбчувитися,  чуюся,  вшся,  г.г.— 
Повертатися.  Олена  усюди  по  господарству 
посорочувалась.  Кв. 

Поворухнути,  ну,  наш,  и.  Пошеве- 
лить, сдвинуть  съ  міста,  шевельнуть. 

Поворухнутися,  нуск,  нбшея,  гл.  По- 
шевельнуться, шелохнуться.  Жінка  седить 

там  да  й  не  поворухнетмя  вже.  Рудч.  Ск. 
І.  189.  Аби  прокинулось,  аби  поворухну- 

лось— уже  вона  й  коло  колиски.  №В    Ґ.  97. 

Поворушити,  шу,  шиш,  м.  Пошеве- 
Як  переночує  теє  жито  та  х\т  небудь 
поворушить  його,  то  там  не  можна  (хати) 
строїть.  Чуб.  І.    101. 

Поворушитися,  шусн.  ЬІВШСН,  ід.  По- 
шевелиться. Лбгі  поворушились,  аби  сло- 

вечко між  собою  заговорили,  зараз  пани  й 

гримають.  МВ.   І.  40. 
Поворушіння,  ня,  с.  Движеніе.  Мог- 
ли слідити  за  кожним  його  поворушіння м. 

Левкц.  Пов.  244. 
Повоскове,    вбго,  с  Подать    съ    улья 

ПЧЄЛ'Ь. Повошйти,  шу,  щйш,  ід.  Натереть 
воскомт..  Треба  повощити  нитки.  Черк.  у. 

Повоювати,  воюю,  вш,  г.г.  Побідить, 

одолізть  (воюя).  Тут  де  не  взялись  гене- 
рали, сенатори,  панства  усякою  поназбіга- 

лось; радяться,  як  їм  того  змія  >ювоювати. 
Рудч.  Ск.  II.  10.  Скажи  царю,  як  не  од- 
оисть  ще  й  тепер,  то  я    його  войною    по- 
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воюю   і    силою  царівну    візьму.    Рудч.    Ск. 
II.  85 

Повпиватися,  віємося,  егеся,  и. 
1)  Упиться  (о  многихъ).  Найшли  горілку 
і  повпивались.  Чуб.  Ц.  362.  І  ми  таки 
повпивались,  особливе  пан.  Стор.  II.  26. 
Повпивались  були  Пою  поезією.  К.  (Хата 
VIII.)-  2)  Впиться  (во  множеств*).  Дві 
•горні  брови,  мов  дві  чорні  п'янки,  повпива- 

лися над  очима.  Мир.  ХРВ.    6. 
Повпихати,  хаю,  вш,  гл.  Втолкнуть, 

впихнуть  (многихъ).  Повпихала  обох  швид- 
ке в  хату  та  й  двері  причинила.  Харьк. 
Повповати,  ваю,  еш,  г.».  Понадіяться. 

На  кою  ти,  Химочко,  повповала,  що  ти 
собі  Марочка  сподобала?  Грин.  III.  400. 

Довпрбхувятися,  хуемося,  етеся,  гл. 
Упросить  кого  впустить  въ  хату  (многихъ). 
Напрохувалися  в  хату  погрітись.  Волч.  у. 

Повпрягати,  гаю,  еш,  гл.  Запрячь 
(многихъ).  Ох  вони  стали,  воли  помазали, 
сірі  воли  повпрягали.  Чуб.  V.   1051. 

Повпускати,  каю,  еш,  гл.  1)  Впустить 
(многихъ).  Коли  б  вже  швидче  роскопали, 
тоді  б  у  рай  нас  повпускали.  ПІевч. 
2)  Опустить  (многихъ).  Викопали  яму  під 
причілком,  поставили  води  й  їсти  всього 
і  їх  туди  повпускали.  Рудч.  Ск.  І.   117. 

Поврунюватися,  нюенося,  етеся,  гл. 
Густо  зазеленъть,  хорошо  взойти.  Повру- 

нювались жита. 

Повручати,  чаю,  еш.  и.  Поручить 
(многихъ).  Наїио  ж  ви,  таточку,  сиріт 
накидали  і  кому  ж  ви  їх  повручали?  Мил. 
186. 

Повряжати,  жаю.  еш,  гл.  Нарядить 
(многихъ).  Там  стоять  коні  да  посідлані 
і  парубочки  повряжані.  Чуб.  III.   115. 

Повряжатися.  жаемося,  етеся,  гл. 
Нарядиться  (о  многихъ). 

Повряжувати,  жую,  еш,  м.=Повря- 
ж&ти.  Дівчата  повряжувані.  Харьк.  Цер- 

кви золоті  та  повряжувані.  Зміев.  у. 
Повряжуватнся,  жуємося,  етеся,  »д.= 

Повряжатися. 

Повсаджати,  джаю,  еш,  гл.=Повсаджу- 
вати.  Повсаджав  їх  до  темниці.  Драг.  260. 

Повсаджувати,    джую,    еш,    гл.  Уса- 
дить, посадить  (многихъ). 

Повсаджуватися,  джуемося,  етеся, 
гл.  УеЬсться  (о  многихъ). 

Повсажуватися,  жуємося,  етеся,  м.= 
Повсаджуватися.  Тілько  гцо  ті  повсажу- 
вались,  аж  та  дітвора,  гцо  біга.га  круг 
церкви,  сюди  ж  присипала.  Кв. 

Повсегда,  повседа,  нар.  Всегда.  Лохв.  у. 

Повсихати,  хаемо,  ете,  гл.  Усохнуть 
(во  множеств*).  Як  з  тобою  спізнавались, 
сухі  дуби  розвивались,  як  любитись  пере- 

стали, однолітки  повсихали.  Чуб.  V.  62. 
Були  річки, — повтікали,  були,  ставки, — 
повсихали.  Чуб.  V.  540. 

Повсічасннй,  а,  є.  Всегдашній,  посто- 
янный, вічньїй.  Нема...  не  переходячою 

на  божому  світі,  нема  повсічасною,  навіч- 
ного—або перейде,  або  привикнеш.  МВ.  (КС. 1902.  X.    149. 

Повскакувати,  куємо,  ете,  и.  Вско- 
чить, впрыгнуть  во  что  (во  множеств*). 

Рудч.  Ск.  II."  133. Повсблюватися,  люемося,  етеся,  и. 
Просоліть  (во  множеств*). 

І  Повставати,  таемб,  ете,  гл.  Встать 
(во  множеств*).  Старі  діди  стояли  по- 
вспшвавши.  К.  1ов.  61.  Ото  гарненько  по- 

встававши, помолились  до  иеркви  Богу.  Кв. 
Вранці  Бог,  св.  Петро  і  св.  Миколай  по- 

вставали. Драг.  111.  2)  Высадиться.  На 
землю  з  човнів  повстававши,  спитавсь,  чи 
в  гцо  їсти  їм.   Котл.  Ен. 

II.  Повставати,  таю,  6т,  сов.  в.  по- 
встати, стбну,  неш,  гл.  1)  Возставать, 

возстать,  возмутиться.  При  Хмельницькому 
одностайне  за  Вкраїну  повстали.  К.  ЧР. 
11.  2)  Подниматься,  подняться.  Над  зеле- 

ними ярами  повстав  легесенький  туман. 
Левиц.  І.  120.  Галас  повстане.  3)  Возни- 

кать, возникнуть.  Те,  що  повстало  з  само- 
ю  життя  народнього.  О.   1861.  IX.    181. 

Повставляти,  ляю,  еш,  гл.  Вставить 
(во  множеств*).  Іди  ж  повставляй  (очі), 
гцоб  вони  мені  бачили.   Чуб.  Ц.  306. 

Повстанець,  нця,  м.  Инсургенть. 
Повстання,  ня,  с.  Возстаніе.  Левиц. 

І.  146. 

Повстин?,  ни,  ж.  Кусокъ,  іптука  вой- 
лока. Икр.  Г.  38.  Положіт  її  на  теп.\у 

і  суху  повстину-  Мкр.  Н.  5. 
Повстйще,  ща,  с.  У  гребенщиковь: 

кусокъ  сукна  на  доек*,  о  который  труть 
гребенку  при  ея  полировк*.  Вас.   163. 

Пбвстка,  ки,  ж.  Войлочная  подкладка 
на  внутренней  части  хомута,  лежащей  на 
ше*  лошади.  Вас.  15!». 

Повстрічати,  чаю,  еш,  гл.  Встр*тить. 
По  юроду  тоді  гуляла,  коли  троянців 
повстріча.ш.  Котл.  Ен. 

Повстрічатнся,  чаємося,  етеся,  гл. 
Встрітиться.  Біг  кіт  із  села,  а  лисичка 
із  лісу,  да  й  повстрічались  вони.  Рудч. 
Ск.  І.  22. 

Повстромлюватися,  лююся,  етеся,  гл. 
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Воткнуться  (во  множестве).  Сіно  повстром- 
лювалося в  дірки.  Левиц.  I.   195. 

Повстрявати,  ряемб,  ете,  гл.  1)  Вты- 
каться (во  множеств*).  Такий  ліс,  що  йому 

кінця  нема,  а  високий  такий,  що  аж  у 
небо  вершки  повстрявали.  Грин.  II.  347. 
2)  Вмішаться  (о  многихъ).  І  чого  вони  всі 
туди  повстрявали?  Хиба  то  їх  діло? 
Харьк. 

Повсть,  ті  и  тн,  ж.  Войлокъ.  Ма,іи  собі 
од  вітру  і  хуртуни  халабуди,  окутані 
повстьми.  Стор.  II  182.  Повсті  бити.  До- 

лать войлокъ.  Сим.  197. 
Повстяний,  в,  е.  Войлочный.  КС.  1887. 

VI.  456.  Бриль  повстяний.  Рудч.  Ск.  І. 
62.  Язик  мов  повстяний.  Ном.  №  11756. 

Повстяники,  ків,  м.  мн.  Валенки.  Кре- 
меня, у. 

Повстянка,  ви,  ж.  Кусокъ  войлока? 
1  моя  душа  не  повстянка.  Ном.  №  1586. 

Повсюдний,  а,  е.  Повсем*стньгй  Го- 
лод, мір,  крови  потоки  і  повсюдная  руїна. 

К-  МБ.  НІ.  243. 
Повсюдність,  ностн,  ж.  Всеобщее 

распространеніе.  Желех. 
Повсюдно,  нар.  Вездъ,  повсеместно. 

Се  повсюдно  роблять  наші  молодиш  й  баби. 
Г.  Барв.  421. 

Повсядёнщина.  нн,  ж-  Обыденность. 

Сходили  з  громохмарньої  юри  у  юдоль  повся- 
денщини.  К    КН.   130. 

Повсякденний,  в,  є    Ежедневный. 
Повсякденно,  нар.  Ежедневно.  К.  МБ. 

III.  261. 
Повсякчасний,  а,  є.  Всегдашній.  Мир. 

ХРВ.  273. 
Повсякчасно,  нар.  Во  всякое  время, 

всегда. 

Повтанаяеувати,  ягую,  еш,  и.  Уто- 
мить сильно  (многнхъ). 

Повтверяти,  ряю,  еш,  гл.  Отворить 

(во  множеств*).  Входить  Семен  до  ко- 

мори,— повтверані  скрині.  Гол.  І.  80. 

Повтелющувати,  щую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  утелющити,  но  во  множеств*. 

Повтелющуватися,  щувмося,  втеся, 

гл.  То-же,  что  и  утелющитися,  не  во  мно- 
жеств*. 

Повтикати,  каю,  еш,  гл.  Воткнуть  (во 
множеств*).  Повтикав  кі.гки.  Левин.  I.  106. 

Повтинати,  нею.  еш,  гл.  Отрубить  (во 
множеств*).    Повтинати    пальчики.     Чуб. 
III.  63. 

Повтирати,  раю,  еш,  гл.  Утереть  (мно- 

гихъ). Повтирай  дітей,  бач  як  повмазу- 
валися  квашею.  Вогод.  у. 

Повтиратися,  рвемося,  втеся,  и.  Уте- 

реться (о  многихъ).  Вони  швидче  повти- 
ра-гись,  буцім  то  і  не  плакали.  Рудч.  Ск. 
І.   180. 

Повтярювати,  рюю,  еш,  гл.  Тоже, 
что  и  утйрити,  но  во  множеств*. 

Повтйрюватися,  рюенося,  втеся,  гл. 
То-же,  что  и  утйрюватися,  но  о  многихъ. 
Желех.  Повтгірювались  усі  в  хату. 

Повтихати,  хаемо,  ете,  гл.  Утихнуть 

(о  многихъ).  Мої  думи  повтихали.  Федьк. 
1.29. 

Повтйшкувати,  кую,  еш,  гл.  Втолк- 

нуть (многихъ).  Не  спить  Сатанаїл  з  пер- шими янголами,  темнішими,  да  радиться, 

щоб  Бош  і  тіх  янголів  у  воду  повтйшку- 
вати— повпихати.  Чуб.  І.   144. 

Повтікати,  каю,  еш,  ц.  1)  Убіжать 
(о  многихъ).  Люде  повтікали  з  хати.  Рудч. 
Ск.  І.  12.  Були  на  масниці  вареники,  та 

в  піст  на  вербу  повтікали.  Ном.  2)  Вы- 

течь (во  множеств*).  Були  річки — повті- 
кали, були  ппаеки — повсихали.  Чуб.  V.  540. 

Повтішатися,  шиємося,  втеся,  м.  По- 
радоваться (о  многихъ).  Вірно  любилися, 

да  й  не  побралися,  тілько  вороженьки  да 
повтішалися-   Мет.  92. 

Повтомлйти,  лйю,  еш,  и.  Утомить 

(многихъ). 
Повтомлйтнся,  лйемося,  втеся,  м. 

Утомиться  (о  многихъ).  9м  повтомля.гись, 
чи  по.щтлшь,  чи  на  мене,  нивку,  забу- 

лися? Чуб.  III.  241. 

Повтоптувати,  тую,  еш,  %л.  \)  >  тои- 
тать  (во  множеств*).  Бач,  які  стежки  пов- 

топтували, через  город  ходячи.  Черниг.  у. 
2)  Втоптать  (во  множеств*). 

Повторне,  нар.  Вторично.  О-  1862. 

IV.  2. Повтбрний,  а,  е.  Вторичный.  —  брат. 
Членъ  второго  церковнаго  братства,  въ 

которое  вступають  бол*е  молодые  люди, 

при  существующемъ  братств*  изъ  стар- 
шихъ  літами  прихожанъ.  МУЕ.  III.  •>«. 

Повторити,  рйю,  еш,  м.  Вторить. 

Що  бурлика  гірко  робить,  аж  піт  очі  за- 

ливає, а  хазяїн  г'*ого  лає,  а  хазяйка  повто- 
ряє: де  ти  в  чорта  волочився?  Чуб.  V.  472. 

Повтулювати,  люю,  еш,  гл.  То-же 
что  и  утулити,  но  но  множеств*. 

Повтягати,  гаю,  еш,  м.  Втащить  (во 
множеств*).  Повтяшв  усі  мішки  в  тату. 

Очі  йому  повтягало.  Ввалились  глаза.  О. ІКСі'.  VI.  59. 

Повуайти,  жу\  8Йш,  и.  Сьузить,  сд*- 
лать     уже.  Коли    б  була  мати  кишені    не 
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повузила,  були  б  і  в  мене    широкі   рукава. 
Ком.  П.  .V  900. 

Швузькнй,  а,  е.  Ужонатый.  Повузька 
свипш.  НВолын.  у. 

Повх,  ха,  .и.=Шльх.  Вх.  ІІч.  II.  5. 

Повхатнй,  а,  е=Волохатий.  Воло- 
систый. Вх.  Лем.  457. 

Повходити,  днно,  днте,  гл.  Войти 

(о  многихъ).  От  вони  повходили  в  хату. 
Рудч.  Ск.  II.  48. 

Пбвчвтм,  чу,  чнш,  и.  Сооружать? 
мастерить?  Хату  повчу,  та  й  не  товчу  й 
досі.  Вас.  - 

Повчати,  вчу",  вчиш,  и.  Поучить; 
проучить.  Та  так  тебе  поему,  що  й  до 
віку  не  візьмешся  за  чарку.   Кв. 

Повчитися,  вч^сн,  вчишся,  і.і.  1)  По- 
учиться- От  же  взявся  танцювати,  та 

може  й  не  вмію!  Повчитись  було  у  кри- 
вою Хоми.  Ки.  2)  Только  во  мн.  ч.  На- 

учиться (о  иногихъ).  Сами  з  себе  письмен- 
ства повчились    Екатериносл.   у. 

Повчіплюватися,  люемося,  етеся,  іл. 
Бці.питьсл  (о  многихъ).  Дітвора  йому  в 
поли  повчіплюва.іась.  О.   1861.  IV.    149. 

Повчок.  чка,  м.  Ум.  оть  поен. 

Повшедний,  а,  е.  Обыдениый,  обыч- 
ный. Скинувши  свою  повшедну  одежу...  на- 

дів   чорноморську.  Шевч.  (О.  1861.  X.   4). 

Повшонок,  нка,  м.  Маленькій  маль- 
чигь.  Черк.  у. 

Повшук.  ка,  .м.=Повшонок.  Я  ще 
зн/ів  йою  таким  повшуком.  Закр. 

Пов  ючнтн,  чу.  чнш,  и.  Навьючить 

(многихъ)  Стоять  коні  попутані,  пов'ю- чені   Нп. 

Повивати,  жу\  жеш,  і.і.  1)  Завязать, 

надіть.  Я  пов'яжу  на  юлову  червону  скин- 
дячку  Кв.  2;  Связать  (во  множеств*). 

(П'яних)  пов'язав.  Чуб.  II.  362.  Сирою 
сирицею  назад  руки  пов'язано.  АД.  І.  90. 
Оіі  зійдуться  вороженьки  снопики  пов'я- 

жуть. Чуб.  Ой  за  яром  брала  дівка  льон, 

та  забулась  пов'язати.  Мет.  60.  Ой  пов'я- 
жу льон,  ой  пов'язку  льон  хоть  сирою  ду- 

биною. Чуб.  Взяли  мене  (калину)  поламали 

і  в  пучечки  пов'яза.ік.  ЗОЮР.  II.   243. 
Пов  найтися,  жуся,  жешся,  и.  1  На- 

діть на  голову  повязку,  ленту.  2)  Окон- 
чить связывание  своповъ.  Зміев.  у.  3)  Об- 

разовать завязь.  Пов'язались  були  добре 
огірки  й  кавуни,  та  дощу  не  було  довю, 

тч  й  в' язь  посохла-  Волч.    у. 
Пов  Наина,  ни,  ж.  1)  На  х.тввахъ: 

жердь  вивсто  лати.  Міус.  окр.  2)  .мн.  пов  я- 

зини.    Обрядъ     повязывашя    новобрачной. 
Вх.  Лем.   451. 

Пов  явка,  ви,  ж.  ?  Пов'язки  з  гарбуза, 
а  сідельне  капустяне.  Чуб.  V.    1161. 

Пбв'яаь,  8Я,  м  Связь.  Може,  думаю 

собі,  знайдеться  який  пов'язь  між  двома 
леїендами.  Г-  Барв.  429. 

Пов'ялити,  лю,  лиш,  гл.  Сділать  вя- 
лымъ,  заставить  увянуть.  Хо.юдна  та  зі.ші 

була,  ивіт  пов'ялила.  Чуб.  V.  120. 
Пов'янути,  ну,  неш,  гл.  Завянуть, 

увянуть.  Ой  у  полю  при  дорозі  пов'янули 
цвіти.  Гол.  І.  14.  На  городі  бузина  —пов'я- 
ло  коріння.  Чуб.  V.    9. 

Погавкати,  ваю,  еш,  іл.  Полаять.  Со- 
бака похавка,  а  вітер  рознесе.  Шевч.  (О. 

1862.  VI.  13). 

Погаданка,  ки.  ж.  Мысль,  дума.  І  вид 

йою  ясний  мов  засмутився  якоюсь  погадан- 
кою тяжкою.  К.  МБ.  XI-   144. 

Погадати,  даю,  еш,  1)  Подумать;  по- 
размыслить Я  не  полаяла,  тільки  погадала. 

Нп.  2)  Вспомнить.  А  трудів  їх  ніхто  не 

погадає-  Ном.  Де  1581.  Як  погадаю  бать- 

кову щирность,  обливають  мене  сгьози. 

Чуб.  V.  338.  Як  собі  погадаю,  де  були  ве- 
черниці,  біда  ж  .нені  на  світі,  бідній  мо- 

лодиці. Чуб.  V.  400. 
Погадка,  ки,  ж.  =  Погаданка.  Ум. 

Погадочка  Як  я  собі  погадию  свої  погадоч- 
ки.   Грин.  III.  255. 

Погайсати,  саю,  еш,  гл.  Побіжать,  пой- 
ти, отправиться.  Куди  погадаєш,  туди  й 

погайсаєиг.  Чуб.   V.    1194. 
Погалуняти.  ню,  ниш,  іл.  Помочить 

въ  растворі  квасцовь. 
Погажати,  маю,  еш,  ид.  Поглотать, 

сьість  (во  множестве). 
Погамелитися,  люся,  лишся,  м  ? 

Та  й-  гарний  то  панич,  як  би  з  ним  ме- 
ні,— каже  молодиця, — троги  поіамелитись. 

Черк    у. 

Погамувати,  мую.  еш,  іл.  Остановить, 

усмирить. Поганець,  нця,  м.  1)  Гадкій  человікь, 

мерзавецъ.  Чи  бач!  ще  і  базікать  стало... 
такою  гце  поганця  не  бувало.  Гліб.  Пгаче, 
плаче,  та  ридає,  як  рибонька  Єється...  а 
над  нею,  молодою,  поганець  сміється.  Шевч. 
484.  2)  Язычникъ 

Поганий,  а,  в.  1)  Дурной,  плохой. 

Царь  як  покуштує  борщ,  аж  він  такий 
поганий.  Рудч.  Ск.  І.  108.  Велів  поганій 

буть  погоді.  Котл  Ен  Деревне  поча.ю  ка- 
зать, яке  йому  життя  погане.  Гліб. 

2)  Некрасивый.    Ліпше    мені  в  сей    Дунай 
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топать,  ніж  з  гидким,  пошним  до  шлю- 

бог'/ку  аггать.  Чуб.  V.  162.  Ум.  Поганень- 
кий. Я  знаю  однієї  поганенької  (пісні).  Рудч. 

Ск.  І.  53. 
Поганин,  на,  м.  1)  Язычникъ.  Єн. 

Мт.  X-  5.  Був  гден  поганин,  недовірок.  Гн. 
І.  127.  Остафій  як  був  поганином,  звавсі 
Плакида.  Гн.  І.  156.  2)  Волкъ.  О.  1861. 
X.   126. 

Поганинка,  ки,  ж.  Язычница.  Вона 
була  поганинка.  Гн.  II.  98. 

Поганими,  ню,  ниш,  и.  Гадить,  осквер- 
нять. Одна  паршива  овечка  усю  отару  по- 

ганить. Ном.  №  5987.  Чор-зна-гцо —  щоб 
і  посудини  не  поганило.  Ном.  №  3288. 

Поганитися,  нюся,  иишся,  гл.  Пач- 
каться, оскверняться.  Давай  наввипередки: 

хто  кою  випереде,  то  того  и  буде  паня. — 
Я  не  хочу  з  тобою  поганитися, — лучче  хай 
побіжить  мій  синок.  Грин.  І.  218. 

Поганіти,  ній»,  вш,  гл.  1)  Долаться 
хуже.  2)  Дурніть. 

Поганка,  ки,  ж.  1)  Мерзавка.  Я  б  її 
сяку  таку  поганку  через  полінію  додому 
добула.  Мир.  Пов.  II.  95.  Ой  не  бий,  ми- 

лий, да  через  ту  поганку.  Чуб.  V.  618. 
2)  Некрасивая.  Мнж.  47.  3)  Плохая  вещь. 
Латку  поганку  скинь  під  лавку.  Мет.  209. 
4)  Язычница.  Доню  серце!  ти  говориш  мов 
не  християнка:  ти  і  Бога  собі  твориш 
наче,    тьдСу!    поганка.    К.    МБ.    III.    250. 
5)  Лихорадка.  КС.  1889.  XI.  305.  6)  Змія, 
Реііаз  сЬегйеа.  Шух.  І.  22.  7)=Веретіль- 
нім,  Ап£иі$  гга£і1І8.  Вх.  Пч.  II.   16. 

Поганкуватий,  а,  є.  1)  Плоховатый. 
2)  Невзрачный,  некрасивый.  Дівка  вже  до- 
хожала,  тільки  поганкувата  і  до  роботи 
лінива.  О.   1862.  VII.  39. 

Поганкувато,  нар.  Плоховато. 

Погано,  нар.  1)  Дурно,  плохо.  Наду- 

мавсь вовк,  що  жить  йому  погано:  не  з'їсть, 
не  засне  до  пуття.  Гліб.  2)  Некрасиво. 
Ум.  Поганенько. 

Поганство,  ва,  с.  1)  Язычество.  Гн.  І. 
157.  Передмурре  древнє  християнства,  що 
стоїть  з  мечем  на  чаті  супроти  поганства. 
К.  Дз.  123.  2)  соб.  Язычники.  Боронити... 
христіянів  од  поганства.  Гн.  1.  64. 

Поганський,  а,  є.  Язьгческій.  Поганське 
божество.  Лепиц.  Світ.  9.  Гей  ви,  жидове, 
поганські  синове!  Нащо  то  ви  великий 

бунт,  тревоги  зривали?  ЗОЮР.  І.  225.  За- 
чали збиткувати  над  христіянами  поган- 

ські народи.  Гн.  І.   182. 
Поганчати,  чаю,  вш,  /./.— Наганшатн. 

Ольга  все  крагцала  та  кращала,  Катерина 
поганчала.  Левиц.  Иов.  240. 

Поганшати,  шаго,  вш,  гл.  Дурніть 
Шгань,  ні,  ж.  1)  Гадость,  дрянь, 

скверность.  Стара  собсгко,  де  б  молиться, 
верзеш  тут  погань.  Шевч.  159.  З  тою 
попелу  завелась  вся  тая  погань:  мошки,  ко- 

марі, жуки.  ЗОЮР.  II.  ЗО.  Ну,  годі,  годі, 
Гриньку,  буде  ту  погань  снігиря  хвалить. 
Греб.  390.  2)  соб.  Язычники.  Гн.  І.  187. 

Поганьбити,  блю,  бйш,  гл.  Охулить, 
осрамить.  Старий  йою  поганьбив.  Чуб.  II.  335. 

Поганьбуватн,  б^ю,  вш,  м.  —  ний. 
Пренебречь,  отвергнуть,   считая    пдохинъ. 

Поганюга,  ги,  ж.  Ув.  отъ  погань. 
Поганючий,  а,  е.  Ув.  отъ  поганий. 

Поганючо,  нар.  Ув.  отъ  погано.  Пога- 
нючо співали. 

Поганййлівський,  а,  е.  Кучерской, 
ямщицкій.  Ном.  №  11370. 

Поганяйло,  ла,  м.  1)  Кучеръ,  возни- 
ца. Сим.  Х-  Тпру!  гукнув  наги  поганяйло. 

Ком.  I.  48.  Поганяйло  ко.ю  коней.  Сим. 
203.  2)  Бичъ,  кнутъ. 

Поганяльиик,  ка,  и. —Поганяйло  1. 
Ум.  Поганяльннчок.  КС  1882.  XI.  23. 

Поганяння,  ня,  с.  Ііонуканіе. 
Поганити,  нйю,  вш,  гл.  Погонять. 

Тоді  чоловік  весело  співає,  як  п'ятериком 
поганяє-  Ном.  Оре  милий  своїм  плугом, 
чужа  мила  поганяє.  Мет.  57. 

Шгар,  ра,  .н.  1)=Пугар.  Сдин  погар 
випгиа.  Гол.  III.  226.  2)=Погарь.    Шелех. 

Погаравд  йтися,  джуся,  дишся,  гл. 
Устроиться  какъ  слідуєте,  прійти  въ  нор- 

мальное положеніе.  Тепер  дівчина  не  хоче 
йти  за  вдівця,  а  як  повінчаються  та  ста- 

ють жгіти  вкупі,  то  й  пошраздиться. 
Він  чоловік  гце  молодий,  гарний.  Волч.  у. 

Погарбати,  баю,  вш,  гл.  Захватить, 
насильно  взять  (во  множеств*). 

Погарбувати,  б^ю,  вш,  /.і.=Погар- 
бати. 

Погарець,  рця,  .к.  Пт.  удодъ.  Штх. 
І.  23. 

Погарикати,  каю,  вш,  гл.  Поворчать. 

Погарикай  там,  погарикай, — ось  я  тебе. 
Мнж    95. 

Погарманити,  ню,  ниш,  и.  Смолотить 
при  помощи  катка.  См.  Гарыан,  гарианити. 
Що  мгі  горох  помолотимо,  чачавигт  погар- 
манимо.  Мил.    157. 

Погарианитися,  нюся.  нишся,  гл. 
Помолотить  Наслали...  гарман,  трошки 
погарманились,  а  то  оставили  ни  завтра. 

Грин.  I.  87. 
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Погарманувати.  нуи>,  вга,  ы.  =Ло- 
гарианчтч 

Погарніти,  ні»,  вга,  и.  Похорошеть, 

сделаться  лучше.  Погарніли  люде.  Констан- 
тнногр.  у. 

Погартувати,  т^ю,  вш,  и.  Закалить 
(во  множестве). 

Погарцювати,  пюто,  вга,  м.  Поскакать 
верхомъ,  погарцовать. 

Погарчати,  чу\  ияш,  и.  Поворчать 
(о  собаке  н  че-ловікі ). 

Пбгарь  Місто,  на  вотогюмъ  сожженъ 
л-Ьсъ.  Вх.  Зн.  21. 

Погарюкчтн,  дмю,  вга.  и.-Логари- к&тя. 

Погасати,  сню,  вш.  сов.  в.  погаснути, 

ну,  нега,  и  Погасать,  погаснуть,  поту- 
хать, потухвуть.  Горіло  світло,  поикало, 

погасло.  Шевч  148.  Пішов  по  масло,  та  й 
в  печі  погасло.  Ном.  X  10934.  Уже  зорі 
погасають,  ранок  наступає.  Федьк.   II.  81. 

Погасят*,  шу\  сяш,  и.  Потушнть, 
погасить.  А  в  румяную  така  сила,  що 

всі  ивіти  погасі'ла.  Чуб.  V.  38. 
Погаситися,  ш^ся.  сноіся.  іл.  Потух- 

нуть. 
Погаслий,  а,  в.  Угасшій.  Скільки  ви- 

точила сліз  із  старих  погаслих  очей,  зга- 
дуючи про  .иене.  Г.  Барв.  406. 

Погаснути.  См.   Погасати 
Погаятнся.  гаюся,  елся,  іл  Поїєд- 

лвть.   помешкать. 

Погейкати.  См.  Погейкувати 

Погейкувати,  кую,  вш,  сов  в.  погей- 
кати, каю.  вш.  м.  Кричать,  покрикивать: 

гНі!  погонять.  Вже  плуїаг.арі  погеїжують, 

а  вівчарики  посвис-тують.  Нп. 
Погеиблюватн.  люю.  вш,  і».  Постро- 

гать рубанкомъ. 

Погетьиаауватя.  н^ю,  вш,  гл.  По- 
быть гетманомъ. 

Погнбати,  баю,  вш,  сов.  в.  погйбну- 
ти,  ну,  нега,  и.  Погибзть.  погибнуть. 

Вірне  любила,  як  присяіа,ш  в  віїжости  емі- 
рати, да  й  прийшлося  за  мою  вірность 

в  нещасті  погиба  ти.  Чуб.  V  184.  Ніч 
мати  не  дасть  пошбати.  НВолын.  у.  Тут 
тобі,  серденько,  в  степу  погибати.  Мет.  94. 
Щоб  їх  путь  погибла!  Ном.  .V  3695. 

Погибель,  лі,  ж.  І)  Гибель,  погибель. 
Як  не  зведе  вона  йою  з  світи,  то  ше  одно 

місие  зостається,  де  йою  погибель  учинить- 
ся. Рудч.  Ск.  І.  135  2)  Зігнутися  у  три 

попібел.  Сильно  согнуться,  сгорбиться. 
Ном.  .V.  3042.  Ізогнувсь  у  три  погибелі. 
Драг.   165. 

Погибельний,  а,  е.  Гибельный.  1  в 
погибельні  тенета  вороги  її  вловгкки.  К. 

Псал.   35. 
Пог^биута.  См.  Погибати 
ПогндувАтя,  дую,  еш,  м.  Побрезгать. 

Коли  мене  потдиєш,  .чсби  мою  еучку.  Чуб, 

V.   1113. 
Погннатяся.  н£юся,  егася,  гл.  Накло- 

няться. Панна  гнеться,  пошнае,  десь  там 

мене  поминає.  Чуб.  V.  32. 

Погинути,  ну,  неш.  и.  Погибнуть. 
Загибш  Данило  жінку,  да  її  сам  погинув. 
МВ.  І.  158.  Як  би  Бої  слухав  пастуха, 
то  давно  б  погини. ю  стадо.  Ном.  .V  4124 

Як  із  Визу  тихиїі  вітер  повіне,  вся  чаша 
жидівська  сторожа  потне.  ЗОЮР    І.  60. 

Погвркдтн.  хею,  еш.  и.  —  Погари- 
кати. 

Погнцатз,  даю.  еш.  и.  Покачать  на 

руках*  ,і ребенка). Погідлрвчй.  а,  є.  Благопріятний,  хо- 
рошій (о  погоді).  Поидливі  дні.  НВолын.  у. 

Погідняй.  а.  е=Погідливий.  У  щас- 
те  наи'е  вдарив  грім  в  пошЪую  іооину. 
Млак.  96. 

Погін.  гону.  м.  1 )  Скорость  движенія. 
Як  тілько  трохи  пушу  поюну  (у  млині), 

то  запал  і  з.юмипшя.  2)?  Сонм  ви  гова- 
лось,  то  інов  випливам  із-за  високих  скель, 
а  вони,  величаві,  темними  наймами  мере- 

жили світлий  і  гляджшб,  як  скло,  Дніпр. 

Стор.  Ц.    142. 
Погінга.  кн,  лг.=Погонка.  Треба  од- 
ікітч  не  було  на  гелі 

од  ЛН' 

ПогІНШЛ.вво.  нар.  Успішно.  Хоть  ~ш воно  тим)  поііниїливо.  а  то  полеш,  полеш, 
мов  і  не  сяпав.  Мне.   180. 

Погінь.  гоні,  эг.=Погонь.  А  я  у  по- 
іінь  за  ним,  та  й  догнав.  Новомоск.  у. 
Не  (дрімай,  козаче,  нг  дрімай  зо  мною, 
сам  же  ти  знаєш,  поіінь  за  тобою.  Чуб. 
V.  278    Ум.  Поточечна. 

Погіркнути,  ну.  неш.  м.  Ирогорьк- 
нуть,  сделаться  горькимъ  (во  множестве». 

Погірнйх,  ка,  .«.=Погар  2.  "Желех. Настоите  для  дойныхъ  овецъ.  Ш\х.  I. 
215. 

Погіршати,  шаю.  вш,  <.».  її  Сділать- 
ся  хуже.  Замуж  >'іга.иг — ще  й  ноиршало: 
.нені  ділечка  побільшало,  а  здоровячка  по- 

меншало Чуб.  V.  591.  2.  Увеличиться. 
Малі  діти  —  мале  й  лихо;  діти  побіль- 

шають.— лихо  погіршає-  Ном.  №  91У7. 
Погладити,  джу,  дига.  и.  Погладить 

Погладив  проти  шерсти.  Ном.  .V  3990. 
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Погледітн,  джу,  диш,  м.=Поглядіти. 
Од  неділі  до  неділі  щоб  всі  люде  погле- 
діли.  Ном-  Л»   1327:<. 

Поглйбати,  баю,  вш,  гл.  Съ  трудоыъ 
полетіть.  Е,  після  вашою  пострілу  я  за- 

примітив добре,  шо  одна  качка  ледве,  ледве 
поілибала,  та  отам  десь  певно  і  впала. 
Брацл.  у. 

Поглибшати,  шакі.  вш,  и.  Сділаться 
глубже. 

Поглинати,  ну,  неш,  и.  Проглотить- 
Зіпнули,  мов  їх  земля  поглинула.  Бодай 
вас  свята  земля  поминула  живими! — про- 
клятіе.  Левиц.  НЙО.  І.  369. 

Поглузувати.  вую,  вш,  гл.  Посміять- 
ся, подвергнуть  насмішкамт>.  Поглузують, 

покепкують  пш  й  кинуть  під  лаву.  Шевч. 
123. 

Пбглун,  му,  м.  Издевательство 
Поглумитися,  млюся,  мишся,  и.  На- 

сміяться. Почув  Господь — і  сміхом  по- 
сміявся, на  небі  з  них,  безумних,  поглумив- 

ся. К.  Псал.  3. 
Пбглумка.  ки,  ж.  Насмішка.  Нехай 

Бог  боронить  від  скаженої  миші, — поглумка. 
Ном.  К  3485. 

Поглухнути,  немо,  нете,  гл.  Оглох- 
нуть (о  многихъ).  Як  холодцю  поїдять, 

то  так  зараз  і  поглухнуть.  Мнж.  92.  Люде 
поглухли.  Чуб.  II.  581. 

Поглушити,  шу,  шиш,  іл.  1)  Оглу- 
шить (многихъ)  2)  Заглушить  (во  мно- 

жестві).  Тернина  поглушиш  пою.  6в.  Мр. 
IV.  7.  Садами  .гетіла, — сади  поглушила 
своїми  ю.юсочками.  Чуб.  V.  749. 

Пбгляд,  ду,  м.  Взглядъ.  Видно  сокола 
по  польоту,  а  сову  по  погляду.  Ном.  №  7343. 
На  погляд  вона  добра  пані.  Черни  г. 

Поглядання,  ня,  с  Посматриваніе. 
Не  УіШАядай  на  неї:  нічою  з  твого  погля- 

дання не  буде,  бо  вона  не  про  тебе  думає. 
Харьк. 

Поглядати,  даю,  вш,  м.  Посматри- 
вать, поглядывать,  взглядывать.  Не  погля- 

дай, серце,  на  других.   Мет.  54. 
Поглядатися,  даюся,  вшея.  и.— По- 

глядати. Та  на  свою  цюру  поглядається. 
АД.  І.  145.  На  чорнявую  все  пог.гядайтеся. 
АД.  І.  82. 

Поглядіти,  джу,  диш,  гл.  1 1  Иосмот- 
ріть,  поглядіть.  Піди,  мила,  погляди,  чи 
всі  коні  вороні.  Чуб.  У.  739.  2)  Пощупать. 
Погляділа  кишеню,  аж  тютюнцю  зо  жме- 

ню. Грин.  III.   561. 
Поглинути,  ну,  неш,  гл.  Взглянуть. 

1  башта,    і  хороша,    хпю    погляне  —  ахне. 

Чуб.  V.  37.  Погляну  я  у  віконце.  Чуб.  V. 
649. 

Поглинутися,  нуся,  нешся,  м.=По- 
глянути.  Поглянутися  в  кватирочку — 
старий  же  близенько.  Лукаш.  126.  Погля- 

нется в  кватирочку  —  повно  ляхів  в  місті. 

Лукаш.  109. Погнати,  жену,  нёш,  гл.  Погнать. 
Погнала...  бичка  пасти.  Рудч.  Ск.  II.  13. 

Поженуть  вас  на  війну.  Стор.  II.  85.  Хи- 
мери погнати.  Понести  чепуху.  Се  він 

сп'яну  химери  погнав.  Кв. 
Погнатися,  женуся,  нешся,  м.  1)  По- 

гнаться. Піймав,  не  пігцлав,  а  погнатмя 
можна.  Ном.  №  4281.  Чорт  погнавсь  за 

ним  і  не  догнав.  Рудч.  Ск.  І.  69.  2)  Отпра- 
виться, пойти,  гоня;  побіжать.  Покинув 

чоловік  упрут  недоораного,  погнавсь  гз  во- 
ликами додому.  Г.  Барв.  198.  Троє  товару 

погналось  геть  дорогою.  Драг.  64.  Свої  волі 

набралася,  на  весілля'  погналася.  Чуб.  V. 
562.  3)  Вырасти.  Висадки  пішли  в  кущі, 
а  цибуля  погна.шся  в  стрілки.  Левиц.  І. 
28.  4.  Соблазниться,  польститься.  Погнавсь, 
що  велике  качання 

Погнисти,  погнити,  нию,  вш.  м.  По- 
гнить. Картопля  погнила  на  грядці. 

Погніватися,  ваюся,  еш,  гл.  Розсер- 
диться, разгніваться.  Погнівалися  всі  дівки. 

Грин.  III.  504.  Та  к.шняйся  низенько  і  са- 
дови близенько,  щоб  родина  не  гнівалась! 

Кіанялась  низько  й  садовила  близько,  і  ро- 
дина погнівалась.  Грин.  III.  538. 

Погнівити,  влю,  виш,  г.і.  1)  Погні- 
ваться. Не  погніви:  иго  Бог  дав,  те  й  з'їж. 

О.  1862.  IV.  89.  2)  Разгнівать.  Та  ви- 
ломлю калинову  квітку  та  застромлю  за 

білу  намітку,  щоб  сії  квітки  не  подавити, 
щоб  свою  роду  не  погнівити.  Мил.  Св.  59. 

Погній,  нбю,  м.  Сильно  унавоженная 
земля.  НВолын.  у.  Черниг.  г. 

Погнітйти,  чу\  тнш,  гл.  Подавить, 
придавить  (во  множестві). 

Погноїти,  ною,  їш,  гл.  Дать  сгнить. 
Вже  на  току  погноїв  .хліб.  Каменец,  у. 

Погнути,  гну,  гнеш.  гл.  Погнуть. 
Довгий  кістлявий  ніс  його  якось  погнуло 
набік.  Стор. 

Погнутися,  гнуся,  гнешся,  гл.  По- 

гнуться. Столи  йою  погнулись  від  м'ясива. К.'іов.  47. 

Поговір,  вбру,  м.  Толки,  сплетни,  пе- 
ресуды. На  Тетяну  поговір,  що  Тетяна 

вмерла:  вона  лежить  на  печі  і  ноги  за- 
дерла. Ном.  А  на  мене  молодую  поговір  та 

слава.  Мет.   85.    Як    ми    любилися,  та    й 
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не  побралися,    слави-поговору    гюнабіралися. 
Мет.   84.  { 

Поговірка,  кн,  ж.  Пересуды;  также 
и  предметь  пересудовъ.  Мир.  Пов.  І.  165. 

Г.  Барв.  295.  Була  слава,  була  сгава,  ста- 
ли й  поговірки  та  на  тую  дівчиноньку, 

що  чорнії  брівки.  Мвл-  75.  Тепер  же  ти 

ні  жінка,  ні  дівка,  а  тепер  же  ти  люд- 
ська   поговірка.  Чуб.  V.  337. 

Поговіти,  вйо,  вш,  іл.   Поговіть 

Поговорити,  рю,  риш,  м.  Поговорить. 
Він  у  мене  такий  був,  що  не  до    розмови: 
як  прийде,  так  і  засне  і  не  поговоре.  Чуб. 

Погода,  ди.  ж.  1)  Соглашеніе.  пиро- 
вал. Вх.  Лем.  451.  2)  Погода.  Еол,  остав- 
шись на  ихподі,  зібрав  всіх  вітрів  до  двора, 

всгів  поганій  буть  погоді.  Котл.  Ен.  -3)  Хо- 
рошая, ясная  погода.  /  в  погоду  часом 

грім  ударить.  Ном.  Дё  1965.  Чи  в  поюду, 
чи  в  сльоту  веселий  іду  на  роботу.  Чуб.  V. 
39.  4)  Вътеръ,  буря,  дождь,  снігь.  Погода 

упаде.  Шуі.  І.  178.  Погода  у  вікно  б'є,— 
зачиніть.  Лебед.  у.  Як  їхав,  то  одвернувсь, 
відкіль  погода  йшла.  Ум.  Погодонька.  Дай, 

Боже,    з  вечора    погодоньку.  Чуб.   V.    312. 

Погоддя.  дн,  с  Благопріятное    время. 

Погоджати.  джаю,  вш,  сов.  в.  пого- 
дити, джу\  диш,  м.  1)  Способствовать, 

поспособствовать,  благопріятствовать,  по- 
біагопріятствовать.  Бог  мені  погодив,  пше- 

ницею наградив.  Ни.  А  мені  Бог  погодив, 

що-м  сокиру  уломив.  Гол.  Ш.  480.  Тепер 
мені  погодило,  що  прядіво  не  вродило,  та 
вродила  чечевиця,  та  буде  мені  хвартух 

і  спідниця.  Чуб.  V*.  1184.  2)  Мврнть,  по- 
мирить. Олію  з  водою  ніколи  не  погодиш. 

Ном.  .V  4154. 

Погоджатися.  джаюся,  вшея,  сов.  в. 

погодитися,  джуся.  дишся,  (.і.  1)  Ми- 
риться, помириться,  сойтись.  Два  когути, 

два  дими,  дві  господині  ніколи  не  погодять- 

ся. Ном.  .V  4155.  2)  Уславливаться,  усло- 
виться, договориться.  Погодились  брати 

хуру,  та  підвод  нема. 
Погодка,  ки,  ж.=  Погод  ник.  Харьк.  г. 

Мнж.   189 

Погбдливий.  а,  є— Погідливнй. 

Погодннй.  а,  6.  Благопріятньїй.  По- 
ииіний   час. 

Погбдник,  ка.  .к.    Флюгеръ.  Прил.    у. 
Погодонька,  кя,  ж-  Ум.  оть  погода. 

Погодувати,  дую,  вш,  ы.-1)  Покор- 
мить. ЗОЮР.  І.  147.  Погодуй,  положи, 

та  хоть  вп'ять  побіжи.  Чуб.  V.  682. 
2)  Вскормить     многихъ).   0/5   як  я    живу, 

як  я  горюю,  я  своїх  діточок,  не  погодую. 
Мет.  248.  Ох,  милосердний  Творче  і  всі 
святії  отці,  поможіть  мені  малих  діток 

погодувати,  із  їх  розума  да  й  діждати. 
КС  1884.  І.  31.  3)  Откормить  (многихъ). 

Погодуєм...  кабани.  Рудч.  Ск.  II.  26. 

Погодуватися,  д^юся,  вшея,  и.  По- 
кормиться, поїсть.  Котл.  МЧ.  481. 

Погожий,  а,  в  1)  Ясный,  чистый, 

світлий.  Не  погожа  в  ставу  вода, — ле- 
тять (утенята)  до  криниці.  Чуб.  V.  169. 

З  погожої  криниченьки  коня  напувати. 

Грин.  III.  689.  Поюж-ий  сояшний  день.  К. 
ЧР.  II.  41.  2)  Благоиріятньїй,  попутный 

(о  вітрі;).  Поюжий  вітер  дме. 
Погоїти,  гою,  їш,  ід.  Залічить  (во 

множеств!).  Так  попек.ха  руки,  що  в  силу 
погоїм.  Черниг.  у. 

Погоїтися,  гоїмося,  гоїтеся,  и.  Залі- 
читься (во  множеств!).  Ой  коли  б  побив 

та  її  пожалував,  до  б  мої  раночки  да  й 
погоїлись.  Чуб.  V.  821. 

Погойдати,  дію,  вш,  гл.  Покачать  (ра- 
стете или  что  либо  висящее).  Сю  ніч  по- 

гуляем, ляхів  погойдаєм.   Шевч.    153. 
Погойднути,  д<іу,  неш.  гл.  Покачнуть 

(растете  или  что-либо  висящее).  Вітер 
повійне,  погойдне  те  поліно,  то  воно  об  де- 

рево й  стукав.  Чуб.  II.  65. 

Погойдуватися,  дуюся,  вшея,  гл.  По- 
качиваться /  ходила,  погойдуючись  та  під- 

ківками поцокуючи.  Св.  Л.   114. 
Поголити,  лю.  лиш.  і.і.  Побрить.  Він 

нам  поюлив  го.юви  г.гадко.  Ном  Де  675. 

Лобй  поголити.  Забрить  лобъ  (въ  солдаты). 
Брати  на  тінщину  ходили,  поки  .гоби  їм 
поюлили.  Шевч.  1 1883),  388. 

Поголитися,  люся,  лншея,  иг.  По- 

бриться. Звелів  йому  умитися  й  поголити- 
ся, бо  борода  у  його  виросла  наче  у  ігаїіч- 

ника.  Рудч.  Ск.  II.   164. 
Поголітн.  ліемо,  еге,  ід.  Обідніть, 

обнищать  (о  многихъ).  Не  тим  наші  діди 
поюліли,  що  солодко  пили  й  їли.  Ном.  Де 
7239.  1  з<)ається  сей  німець  на  зайві  дні 

їх  не  займав'  так  як  колшь  при  Ондрію 
Степановичу  було,  що  инколи  поспіл  три 
тижні  роблять,  а  поголиш  зовсім  люде. 
О.    1862.  V.   111. 

Поголовастнй.  а,  е.  Покатый,  пологій. 
Бердич.  у. 

Поголодйтл.  джу\  диш,  г.і.  Оставить 
голодными  (многихъ).  Ти  моїх  жаниов  ио- 
голодила.  Грин.  III.   136. 

Поголодувати,  дую,  вш,  іл.  Поголо- 

дать. 
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Шголос,  су,  м.~ Поголосім.  Поголос 
розійшовся  по  всій  окслииі.   Ев.  Л.  IV.   14. 

Поголосити,  ту,  сит,  гл.    Поплакать. 
Поголоска,  ки,  ж.  Слухъ,  молва.  К. 

ЧР.  397.  Скрізь  пішла  поголоска,  що  Кар- 
малюк  ходить.  КС.  1883.  И.  4-67.  Десь 
дзвін  лили  і  пустили  таку  поголоску,  Ном. 
X  7807.  Хиба  не  чив  пін  поголоски  про 
чорну  раду?  К.  ЧР.    107. 

Поголосний,  а,  е.  Шумный.  Зашумить 
лггьси  поголуосниї.  Грин.  III.    12. 

Поголоснійшати,  поголоснішати,  гаяю, 
віл,  гл.  Сделаться  громче.  Голосна  пісня 

і'-ого  через  те  гце  поюлоснігЬмала  на  широ- кому свіпи.  К.  ХП.   130. 
Поголубити,  блю,  бяш,  гл.  Поласкать. 

Вх.  Зн.  51. 

Поголубитися,  блюся,  бишся,  ы.  По- 
ласкаться. Білесенькі,  повні,  як  півонь,  ма- 

ківки, що  мовляв,  де  тільки  русальна  з  мо- 
лодиком поюлубляпшя,  там  вони  вража- 

ються й  цвітуть.  О.   1862.  VIII.  16. 
Поголубіти,  бію,  вга  гл.  Сделаться 

голубымъ.  Вх.  Зн.  51. 
Поголубкатися,  каюся,  вшея,  м.= 

Поголубитися.  Молоді,  як  би  могли,  крізь 
землю  пройти,  щоб  там  притулитись,  по- 
юлубкатиеь,  то  ні  минути  не  ждали  б. 
Сп.  Л.  270. 

Погомоніти,  ню,  нига.  гл.  Поговорить, 
побеседовать.  Чумаки  собі  й  байдуже,  а 
москалі  щось  погомоніли  собі  тихенько. 
Рудч.  Ск.  II.  171.  Парубки  поюмоніли-по- 
іі, Маніли  та  й  розійшлись.  МВ.  І.  40. 
Сядь,  погомони.  ЗОЮР.  І.  48. 

Погбнач,  ча,  м.  Часть  ручной  мельни- 
цы. См.  жорна.  Шух.  І.  146. 
Погбнець,  нця,  к.  1)=Погонич  2. 

Г.  Барв.  18.  Був  в  погонцях  за  Дунаем. 
Мкр.  Н.  2)  Погоящикъ,  посланный  за  к-Ьмъ 
въ  погоню.  Біглому  єдча  дорою,  а  погон- 

цеві десять.  Фр.  Пр.  37. 
Погонитн,  ню,  ниш,  и.=Логаняти. 

Ані  стіг"1,  ані  погони.  Поел.  Ой  у  лузі воли  в  плузі,  мій  милий  погонишь,  за  поя- 
сом батіг  носить,  за  мною  юлосить.  Чуб. 

V.  73. 

Погонич,  ча,  .и.  1)  Логоншикъ,  ра- 
ботникъ,  погоняющій  воловъ  при  пахогЪ 
или  у  чумаковъ.  Рудч.  Чп.  90.  От  він  узяв, 
нарвав  вшил  і  підпріг  еї,  а  жінку  поста- 

вив за  погонича.  Рудч.  Ск.  I.  180У  2)  Воз- 
ница. Ляснув  погонич  пугою,  коні...  потю- 

пали і  зникли    і  очей-  К.  Оп.   5. 
Погонка,  ки.  ж.  Преслідованіе;  не- 

удовольстніе,    нарекавіе.    Мнж.   1^1».   Вони 

поюнку  гонять,  ию  пробі  пару  волів  даси 
за  безчестя.  Швлогр.  у.  Він  один  робить 
як  слід,  а  вона  гие  на  його  й  поимку  жене. 
Екатериносл.  у.  Вона  на  тебе  таку  по- 

гонку жене,  що  біда.  Екатериносл.  у.  (За- 
люб.)    См.  Погінча. 

Погбнояька,  ки,  ж.  Ум.  огь  погоня. 
Погбнь,  ні,  »с.=Погоня.  Мнж.  26. 

Погонь  за  мною.  Мет.  100.  Буде  за  нами 
з  юрода  Азова  велика  погонь  уганяти.  АД. 
І.  121. 

Погоня,  ні,  ж.  Погоня.  КС  1882. 
XII.  502.  Ой  Марку  ж,  мій  Марку,  не 
дрімай  зо  мною,  бо  побіжить  мати  в -по- 

гоню за  мною.  Чуб.  V.  226.  Ум.  Погонечка. 
погононьна. 

Погорда,  дн,  ж.  Пренебреженіе,  пре- 
зрійіе.  Г.  Барв.  460.  Не  видко  було  ні  не- 

нависти, ні  погорди.  Левип.  І.  463. 
Погорд  жування,  ня,  с.  пренебреже- 
те, презрт>ніе.  Піднялась  до  погорджування 

великою  гординею.  К.  ХП.   129. 
По.гбрджувяти,  джую,  еш,  сов.  в.  по- 

гордяти,  джУ,  дйт,  гл.  Пренебрегать, 
пренебречь,  презирать,  презріть,  К.  ХП. 
114.  Поюрджує  недужним  і  дітвора.  К. 
Іов.  42.  Не  поюрдіт  і.  заюстіт.  Ез-  V.  67. 

Погордувати,  дУю,  еш,  гл.  Пренебречь. 
Грин.  III.  471.  Помичмо  ми  брата  мого 
до  себе  у  гості, — може  він  не  погордує  те- 

пер нами.  Рудч.  Ск.  II.   143. 
Погбрження,  яя,  с  Пренебреженіе, 

презрініе.  В  його  душі  змінялись  то  жшь. 
то  погорження    Стор.  МПр.   16. 

Погорйджа,  жі,  ж.  Пожарі.,  пожарище. 

МВ.  (О."  1862.  III.  40).  Торік  бум  пого- рйджа, ииг  й  досі  чути.  Лом.  №  412о. 
їм  не  на  погориджу  біжите?  МВ.  І.  38. 

Погбристнй,  а,  е.  Гористый.  Земля  у 
нас,  коли  б  на  горн,  була  б  зовсім  добра, 
да  тільки  те,  що  трохи  поюриста,  як 
звичайне  край  над  Дніпром  з  правою  боку. 
О.   1861.  VIII.  88. 

Погорілець,  льця,  м.  Погорілець. 
Черк.  у.  Погорілець  хліб  ззів,  а  соміму  спа- лгів.  Ном. , 

Погорілий,  а,  в.  1)  Погор-влый.  Бо- 
юся ще  погорілу  хату  руйнувати.  Шевч. 

26-і.  2)  Погооіле  =  Ппгооілля.  На  погоріле 
хоч  шажок  дайте.  Макс. 

Погорілище,  ща.  с  Пожарище,  пепе- 
лище. 

Погорілля,  ля,  с.  Несчастье  отъ  по- 
жара. Він  просгіть  на  поюріл,гя. 

Погоршепь,  иця,  .н.=Погорілвць.  Вх. 
Л  ач.  451. 
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Погоріти,  рю,  рйш,  і-і.  1)  Погоріть, 
сгоріть.  Погоріли  степи,  поля  і  зелені 
байраки.  Нп.  Торік  ми  погоріли  та  оие  й 

досі  на  хату  не  стяглися — у  брата  жи- 
вемо. 2)  Побагровіть.  Зоря  погоріла  дуже 

на  вітер.  Грин.  І.  11.  3)  Загоріть.  Од  со- 
нечка погорів,  од  вітречка  почорнів-  ХС. 

II.   196. 

Погороднтн,  джу,  двш.  м.  Загородить 
(во  множестві)  Як  прийдеш  додому,  то 

поюроди  загороди  великі-  Рудч.  Се.  і.   14-і. 

Погосподарювати.  рюю,  вш,  гл.  Похо- 
зяйничать. Була  дочка,  оддали  заміж,  та 

не  довго  й  погосподарювала— -вмерла,  МВ. 
І.   16. 

Погостити,  щу\  стиш,  г.і.  Угоствть, 
принять  какг  гостя.  Прийняла  їх  у  хату, 
але  не  мала  чим  їх  погостити.  Гн.  І.  98. 

Нас...  так  г/>айно  погостгін.  Гн.  II.  41.  За- 
просив і  погостив  їх  дуже  красно.  Драг.  121. 

Погостнтнся,  щуся.  стишся,  и.  Быть 
въ  гостяхъ,  провести  время  съ  гостями. 
Ой  устань,  мила,  та  й  иробудися,  я  до 
тебе  прийшов  погоститъся.  Что.  V.  48. 
Запросим  до  себе  та  поюстилгося  трохи. 

Чуб.  II.   630. 
Погострити,  рю,  риш,  и.    Поострить. 

Погостювати,  тюю,  еш,  и.=  1)=По- 
гостнтн.  2)  Побыть  въ  гостяхъ,  погостить. 

Чуб.  IV.  580. 
Поготів,  нар.  Подавно,  тімт.  боліє. 

Не  крака.га  ворона,  вгору  літаючи,  а  вниз 

уже  й  поготів.  Ном.  Коли  щеня  не  зада- 
вив, мене  не  займе  й  поготів.  Гліб.  21. 

Діти  батька  .чало  що  й  слухають,  а  нас 

і  поготів.  Г.  Барв.  413.  Не  слухався  па- 
рубком, а  оженивгиись  і  поготів  не  буде. 

Ніжин,  у. 
Поготуватн,  тую,  еш.  и.  Наготовить, 

приготовить  (во  множестві).  Чи  все  вже 
поютували  нам  на  дорогу? 

Пограбнути,  ну,  неш,  и.  Окоченіть. 
Пограбнуть  инодг  руки  на  річні.  Руки  на 
дощі  пиг  на  холоді  пограбли.  Рк.   Левиц. 

Пограбувати,  бую,  еш,  гл.  Ограбить. 
К.  ЧР.  62.  Л  вона  ж  бо  їх  да  й  пограбу- 

вала: у  одною  взяла  вороною  коня.  Чуб. 
ПІ.   391. 

Пограти,  граю,  вш,  гл.  1)  Поиграть. 

2)  Обыграть  Та  мені  хоч  абгі  що,  то  по- 
граю його,  дар.ча,  то  в  йою  самі  тузи  та 

королі.  Лубен,  у.  А  котрий  котрою  по- 
грав. Лубен,  у. 

Погрйтнся,  граюся,  вшся,  гл.  По- 
играть. Пограймось,  погуляй.чо  та  пісеньку 

заспіваймо.  Шевч.   29. 

Погрёб,  бу,   к.=Погріб.   Гн.  II.    1 
Старий  попрощава*  із  мертвим  тілом  мов- 

чки і  без  плачу  й  жалю    поблагословив    на 

погреб.  К.  ЧР    105. 
Погребати,  баю.  еш,  гл.  Побрезгать. 

Глянь,  яка  гарна!  за  таку  б  кралю  і  я  не 

погребав.  Стор.  П.  32. 
Погребарь,  ря,  м.  Могилыцикъ.  Вх. 

Зн.  51. 
Погребёльне.  ного,  с  Пошлина  за 

проіздь  черезъ  плотину. 
Погребиця,  ці,  ж.  Землянка. 

Погребище,  ща.  с  — Погріб.  В  погре- 
бищі темному  замкнули.  К    ЦС.    122. 

Погребний,  а.  е.  Погребальный,  похо- 
ронішй.   Погребна  оОправа. 

Погребних,  ка,  ,ч.=Нригребиця  1. 
Увіходить  сонце,  скинуло  свої  ризи  і  пові- 

сило на  поіребнику  і  приходить  у  хату. 

Чуб.   І.  5. 
Погребнутися,  нуся,  нешся,  ;.і.  Греб- 

нуть весломъ.  Харон  не  зараз  схаменувся, 

разів  з  чотнрі  поіребнувся  і  з  каючком 
причалив  к  ним.  Котл.  Ен. 

Погребнй,  ні,  ж.— Погребних. 
Погребовий,  а,  є.  її  Похоронный. 

2)  Бывпйй  на  погребеніи,  похоронахъ.  По 

тіребі  запросив*,  усіх  погребових  на  гости- 

ну, щоби  за  грішну  душу  випили  та  дещо 
перекусили.  ЕЗ.  V.    1 

Погреббвини,  вив,  мн.  Поминки  по 

усопшемъ.  Вх.  Ут.  - 
Погребти.  См.  Погрібати. 

Погрйвнна,  нв.  ж.  Комли  высоко  ско- 
шенной травы.  Щоб  добре  косили  да  по- 

гриван  не  пускали.  О.    1861.  X.   35. 

Погризти,  ву,  зеш.  і».  Погрызть,  из- 
грызть. І  погризе  Номы  <іюпави  й  жили. 

К.  Іоз.  39. 

Погризтися,  зуся,  зешся,  и.  1)  По- 
грызться. 2)  Поссориться.  Се  не  собаки, 

се  два  брати,  що  погризись  та  й  поби- 
лись,   ідучи    тіепом.  ЗОЮР.  І.  306. 

Погримати,  паю.  вш,  <і.=Погрімати. 

Погріб,  ба.  и.  Иогребъ.  Лід—  закинув 

йою  у  погріб.  Рудч.  Ск.  II.  14.  Ум.  Погрі- 
бець Чуб.  V  1174.  В  погребці  замурував- 

ся. Драг.  39.  Маленький  погрібець  повен 
яєць.  ХС.  Ш.  63. 

Погріб,  ребу,  м.  Погребеьіе. 
Погрібати,  баю,  вш,  сов.  в.  погребти, 

буг  беш,  и.  1)  Погребать,  совершить  по- 

гребеніе,  хоронить,  похоронить.  Ой  запла- 
чуть, погребуть.  Чуб.  V.  461.  2)  Только 

сов.  в.  Стресть,  окончить  сгребать.  Ой  по- 
кошено, погребено.  Грьн.  НІ    85. 
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Погрібач,  ч.а,  м.  Кочерга.  Вх.  Лем.  451. 
Погрібний,  а,  є— Погребний. 
Погрібняк,  ва.  л.=Погребннв  ?  Ка- 

нев.  ). 

Погрімання,  ни,  с.  Стукъ,  звонъ, 
громъ.  Погрімання  кубків  за  трапезою. 
К.  ЧР.  180. 

Погріматн,  маю,  вш,  сов.  в.  погріма- 
ти,  маю,  вш,  гл.  1)  Став  грім  погрімати, 
стам  чорна  хмара  наступати.  КС.  1884. 
І.  32.  Вже  переходить  гроза, — ще  трохи 
погріла  та  її  затихне.  Харьк.  2)  Гре- 
міть,  погреміть,  громыхать,  погромыхать, 
стучать,  постукивать,  постучать.  Із  разных 
пищакь  погрімали,  Хмелниченка  гетьманом 
поздо)юв.іяли.  Мет.  398.  Став  козак  конів- 
кою  по  мосту  добре  погрімати.  ЗОЮР.  I. 
205.  3)  Только  сов.  в.  Покричать,  накри- 

чать на  кого.  Пан  оконом  погрімав  і  вий- 
шов. МВ.  І.  132.  А  гцоб  оттам  росер- 

диться,  погрімать — на  наймита,  або  так 
на  кою  -ніхто  і  не  чув  ніколи.  Сим.  228. 

Погріти,  грію,  вш,  її.  1)  Нагріть. 
Буде  чим  руки  погріть.  Ном.  .V  9851. 
Та  ж  хаточка  без  вікон,  без  дверей,  у  тій 
хатці  вітер  не  повіє  і  сонечко  не  погріє. 
Мил.  183.  2)  Побить.  Двадиять  літ  я  й 
за  дубець  не  брався,  а  тепер  би  погрів  ло- 

макою спину,  дак  син  не  дає.  Г.  Барв.  337. 
Погрітися,  гріюся,  ешся,  м.  Погріть- 
ся. З  тобою  холодно,  піду  у  пек.ю  погріть- 
ся. Шевч.  300. 

Погріхувати,  хуЬ,  вш.  и.  Напрасно 
обвинить,  заподозрить.  Погріхували  на  його 
дурно,  що  він  яблука  покрав    Борз.  у. 

Погрішити,  шу\  шйш,  гл.  Погрішить. 
Узяв  великий  жаль  його  спасенну  душу,  що 
словом  погрішив,  сказав  неправди  Богу.  К. 
Псал.  246. 

Погрішник,  ка,  м.  Грішнин-ь.  Ангел... 
каже:  „Ті  паничі,  що  я  від  них  носа  за- 

тикав, великі  погрішникгі;  хоть  гарно  убрані 
були,  а  гріхи  від  них  так  смерділи,  що  я 
мусів  носа  затикати.  Гн.  П.  97. 

Погрожати,  жаю,  вш,  сов.  в.  погро- 
8ЙТИ,  жу\  8иш,  іл.  Грозить,  угрожать, 

погрозить.  /  погрозив  йому  Ісус. '  Єв.  Мр. І.  25. 

Погрожування,  ня,  с.  Угрозы.  Му- 
жицька мова...  піднялась  до  поюрджування 

великою  гор<)инею  і  до  погрожування  великій 
потуп.  К.  XII.    129. 

Погрожувати,  жую,  вш,  и.=Погро- 
жати.  К.  Кр.  38.  К.  Бай.  74.  Король  по- 

грожує нас  руйнувати.  К.  ЦН.  249.  Що  ж 
ви  тепер   мені    погрожуєте?  К.  ХП.  35. 

Погроза,  зи.  ж.  Угроза.  Він  погрози 
не  страхався.  Млак.  99.  Ум.  Погрбзка. 

Погрозити.  См.  Погрожати. 
Погрбэка.  ви,  ж.  Ум.  оть  погроза. 
Погромадити,  джу,  диш,  гл.  1)  По- 

гресть.  На  граблі,  погромадь  іще  ти. 
2)  Сгресть.   Сіно  вже  погромадили. 

Погромити,  млю,  миш,  и.  Разгромить. 
Погрбмище,  ща,  с.  Разгромъ.  Мов  після 

великої  пожежі,  або  після  татарського  по- 
громища.  Морд.  Пл.  6. 

Погронйтися,  нюся,  нншся,  і.і.  Обра- 
зовать гроздья.  Винограде  -виноградочку!.. 

прошу  ж  тебе,  ізроди  рясно.  Ви,  гроночки, 
погронітеся.  Мет.    176. 

Погрузйтн.  жу\  виш,  м.=3грузнти. 
Погрузили  так  дорогу,   що  хоч  не  їдь. 

Погрюкати.  См.  Погрюкувати. 

Погрюкувати,  вую,  вш,  сов.  в.  по- 
грюкати, каю,  вш,  м.  Погромыхивать, 

грохотать,  погреміть  (о  громі,  вьістрі- 
лахъ).  Ою,  кажуть,  орачі,  та  сей  не  аби 
як  погрюкує...  Певно  се  копитан  гусей  так. 

Сим.  218. 
Погуба,  би,  ж.  Погибель.  Відратуйте, 

отче,  душу  від  погуби.  Гн.  II.  43. 
Погубитель,  ля,  м.  Погубитель,  губи- 

тель. Тут  лежить  копитан,  погубитель 

її.  Кв. 
Погубити,  блю,  биш,  гл.  1)  Расте- 

рять. Заплакали  запорожці,  коней  погу- 
бивши. Чуб.  У.  940.  2)  См.  Погубляти. 

Погубляти,  лйю,  вш,  сов.  в.  погу- 
бити, блю,  биш,  гл.  Губить,  погубить. 

Як  ті  душі  погубляють,  так  сі  людське 
тіло.  К.  МБ.  X-  7.  Не  поберігши  тіла  і 

душу  погубиш.  Ном.  №  8794. 
Погудити,  джу,  диш,  м.  Выразить 

порицаніе,  охулить.  Чуб.  III.  192.  Сестру 
похвалять,  мене  погудять.  Гол.  ІУ.  536. 

Погудка,  кн,  ж.  Порицаніе. 
Погук,  ку,  м.  Выкрикъ;  крикъ;  при- 

зывный крикъ.  Чуб.  III.  104.  Заспівайте 
Господеві  пісню  псальму  нову  гарно,  любо 
з  погуками  співайте  здорові.  К.  Псал.    73. 

Погукати,  каю,  вш,  и,  1)  Покричать. 
Ой  піду  я,  гукаючи,  горобчика  шукаючи, 

буду  в  жалю  погукати,  горобчика  прокли- 
нати. Чуб.  V.  273.  2)  Громко  позвать. 

Погукнути.  См.  Погукувати. 
Погуковщнна.  ни,  ж.  Взноеь  въ  мір- 

ской  каниталъ  на  уплату  податей  за  бід- 
ныхъ  и  на  другія  благотворительный  ціли. 
Ти  б  мовчав,  бо  й  досі  не  оддав  поіуков- 
щини.  О.   1861.  VIII.    102. 

Погукування,    ня,   с    Нокрикивавья, 
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крики,  выкрики.  Хриетя  мерщій  тікає  у 

двір,  а  за-  кем  слідом  погукування  та  ви- 
гукування. Мир.  Пов.  П.  57. 

Погукувати,  вую,  вш,  одн.  в.  погув- 
н^тн,  ну\  нбш.  м.  Покрикивать,  крик- 

нуть. Сама,  як  пані,  тільки  погукує:  „А 

се  подай,  а  те  принеси!*  Св.  Л.  115.  За 
ворота  вишила,  косу  чесала,  та  на  своїх 
дружок  погукувала.  Мет.  114.  Погукують 
плугатарі,  поганяючи  воли  в  плузі.  Левиц. 

I.  76.  Годі.'—погукнула  на  ввесь  голос  свій. 
МВ.  Погукнув  він  (на  хлопця):  біжи  мер- 
гиій  та  спитайся.  Чуб.  II.  649. 

Погулянка,  кн,  ж.  1)  Гулянье.  2)  Пре- 
бьівавіе  въ  го<тяхъ.  Петрусь  за  шапку 
да  й  гагіда  на  вечорниці  на  погулянки. 
Г.  Барв.  506. 

Погуляння,  ня,  є.  1)  Гуляніе,  хожде- 
ніе  куда  либо  въ  свободное  время.  У  не- 

ділю одпрохаласъ  якось  у  батька  на  погу- 
ляння. Вийшли  ми  за  село,  на  могилу. 

МВ.  I.  85.  2)  Охота;  война.  Як  поїхав 

королевич  на  погу.хянне,  та  покинув  Мару- 
сс.гьку  на  юрюваннє-  Чуб.  V.  767.  Як  при- 

їхав Посиль  з  погу.гяння:  пані-матко,  де 
моя  Галя?  Чуб.  V.  703.  А  Мазепенко... 

зібрав  свою  ватагу,  —  гайда  в  степ!  да  й 
забушував-  Гей,  каже,  царю,  давай  на  по- 
гу.іяннє!  Петро  жахнувся:  знав,  що  ніякою 

силою  не  одоліє.  ЗОЮР.  І.  118.  3)  Пируш- 

ка,  гульба.  Узяв  вісім  п'ятаків  на  погу- 
ляння. Новомоск.  у.  Ум.  Погуляннячко. 

З  погу.іяннячка  йду,  я  нікого  не  боюся. 
МУЕ.  III.   138. 

Погуляти,  ляв.  вш,  гл.  1»  Погулять. 
Вибігла  за  город  погуляти.  Рудч.  Ск.  І. 

32  К\иче  мати  вечеряти,  галушки  про- 
стими. ,  Стривай,  мати,  погуляю,  жениш- 

ки настигли".  Чуб  V.  10.  2)  Побыть, 
пробыть.  Мет.  45.  Погуляла  дівчиною  ро- 

ків зо  три.  МВ.  І  7.  3)  Побыть  въ  гос- 
тяхъ,  иобыть  у  кого  либо.  Пустіть  мене, 

серце,  до  батька  до  вашого,  піду,  погуляю, 
а  то  будуть  гніваться:  як  же  так  можна 

не  пійти?" ...  Піш.ш;  гуляла  там,  іу.ія.ш, 
і  їла,  і  пила.  Рудч.  Ск.  І  82.  Отсюда: 

погуляй,  погуляйте  употребляется  въ  смыс- 
ле подожди,  подождите.  Погуляйте  тро- 

хи,— батько  зараз  прийде.  Борз.  у.  4)  По- 
быть, пробыть  безъ  лъла,  незанятымъ. 

Погуляв  днів  зо  три — нудно  без  роботи. 
Год/в  зо  два  погуляла  та  нива  неорана. 

5)  Поиграть.  Погуляли  в  карти.  6)  Погу- 
лять, покутить. 

ПогупцювАтн,  цюю,  елі,  ы.  Потанао- 

вать.   Ось  ну  лишень,    не    соромляйся,    по 
гупнюймо  трохи.  Ма^кев.  60. 

Погуркатш,  как»,  вш,  и.  Погремит» 
погромыхать,  постучать. 

Погуркотіти,  чу\  чвш,  гл.  1)=Погур- 
катн  Погуркотіло  і  стам  Описати.  Драг. 

64.  2)  Загреміть,  уъзжая.  Чую, — погурко- 
тів віз. 

Погурчатн,  чу\  чжш.  и.=Погурко- 
тіти 

Погустіти,  тію,  вш,  і.;.  Сгуствться. 
Погустішати,  шаю,  вш,  и.  Сделаться 

гуще.  Стала  висівки  корові  давати,  то 
погустішало  молоко.   Чернвг.  т. 

Погусти,  дУ,  дёш,  гл.  Погудіть 
Пог^тбритн,  рю,  риш,  гл.  Поговорить, 

поболтать.  Ідіть,  тітко,  посидимо,  погуто- 
римо.  Мир.  Пов.  І.   140. 

Погутькало,  ла,  с=Пугач.  А  воро- 
ни -  старі  жони  пішли  танцювати,  а 

крючигце  взяв  дручище  пішов  підганяти, 
а  сич  на  порозі  став  на  сторожі;  погуть- 

кало упеклося  (упилося!),  лягло  на  дорозі. 

Чуб.  V.   1124. 
Поґаадуватн,  д^ю,  вш,  и.  Похозяйни- чать. 

Поґвалтуватя,  тую.  вш,  гл.  1)  Пошу- 
міть, покричать.  2)  Произвести  насвліе 

(надъ  многими). 

Поґевдгатнся,  гаюся,  вшея,  гл.  1)  По- 
метаться изъ  стороны  въ  сторону.  2)  По- 

капризничать. 

Поґерґотати,  ґочу,  чеш,  и.  I)  По- 
кричать (о  гусяхъ,  индъйскихъ  птлтхахъ). 

2)  Поговорить  на  непонятномъ  узыкф. 

Пограсувати,  с^ю,  вш,  гл.  Вытоптать, 
истоптать  (во  множестве). 

Погадати,  лаю,  вш,  и.  Одолеть,  оси- 
лить. Лубен,  у.  Одна  заюоована  бджола 

може  паГулати  десяток  незагодованих. 

І^ин.  II.  322.  Се  така  наука,  що  глядіть 
лишень,  чи  всякий  учитель  погула.  О. 
1862.  І.  66. 

Подавальник,  ка,  м.^  Работннкъ,  по- 
даюшій  снопы.  Левид.  ИЙО.  II.  303. 

Подавання,  ня,  с   Подаваніе,  подача. 

Подавати,  даю,  вш,  сов.  із.  подати, 
дав,  даси,  гл.  А)  Подавать,  подать.  Як 
Бог  дасть,  то  і  в  вікно  подасть.  Ном.  .V  13. 

Будеш,  будеш  ти  .іежати,  питонки  плю- 
хати, та  нікому  тобі  буде  і  кухля  пог)а- 

ти.  Мет.  86.  Подай,  мила,  свою  білу  руч- 
ку. Мет.  261.  2)  Давать,  дать.  Він  мені 

подав  за  себе  викуп.  К.  Іов.  73.  Ламу  по- 
дам на  суд  увесь  мій  ггобит.  К.  Іов.  27. 

Він  подавав  кожному  в  руку.  Рудч.  Ск.  І. 
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67.  Подавав  серпи  їм  золотії.  АД.  І.  81. 
Подати  милостиню.  Кв.  На  церкву  подав. 
Г., Барв.  208. — до  рук.  Вручать,  вручить. — 
звістку.  Извіщать,  извістить.  Левиц.  І. 
57.  Мил.  217. — рушники.  Обычай  сватов- 

ства: принимая  иредложеніе,  перевязать 
сватовъ  особо  для  того  приготовленными 
полотенцами.  От  послався  до  неї, — вона  и 
рушники    подавала.     Рудч.     Ск.     II.     49. 
3)  Отдавать,  отдать  въ  вьіраженіяхь: — 
на    глум,    на    поталу  —  см.    глум,    потала. 
4)  Передавать,  передать,  посылать,  по- 

слать— письмо,  деньги  или  подарокъ.  Ви- 
бачайте, и^о  так  довю  листу  не  подавала. 

О.  1862.  IX.  111.  Коли  я  умру,  то  й  по- 
ховайте і  до  моєї  миленької  листи  подай- 

те. О.  1861.  ІУ.  96.  Ми  одписували  сво- 
єму солдатові  та  й  подали  йому  два  кар- 

бованці. Я  б  гостинчик  (татові)  подавала,, 
та  ніким  подать.  Мил.  182.  Подати  мбву. 
Передать  (слова).  Подали  тую  мову  один 
по  одному,  один  по  одному.  ЗОЮР.  І.  6. 
5) — голос.  Отзываться,  отозваться,  заго- 

ворить. Чи  ви  поніміли?  Подайте  хоч  го- 
лос. 6)  Казаться,  показаться.  На  лиці 

наче  б  то  чорний  подає.  Зміев.  у.  7)  По- 
дало иу.  О  больномъ:  ему  лучше.  Угор. 

Подаватися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
датися, дамся,  дасися,  іл.  1)  Подаваться, 

податься,  наклоняться,  наклониться.  Зеле- 
ненька ялиночка  на  яр  подалася.  Чуб.  V. 

122.  2)  Раздаваться,  раздаться,  расши- 
ряться, расшириться.  Ном.  №  12013.  Ши- 

рокая да  у  лиця  да  ще  й  подалася.  Чуб.  У. 
421.  3)  Отступать,  отступить,  подвигать- 

ся, подвинуться.  Перед  мечем  назад  не  по- 
дається. К.  1ов.  89.  4) — ному.  Уступать, 

уступить,  податься.  Грицъко  перший  раз 
подався  кацапові,  а  другий  раз  не  подався. 
Рудч.  Ск.  I.  201.  5)  Ослабеть,  похудеть. 
Ною  жінка  дуже  подалась,  змізерніла, 
зблідла.  Лев.  Пов.  155.  6)  Отправляться, 
отправиться.  Подалась  до  річки.  Мнж.  1. 
Пода.юхь  на  чуже  село.  Г.  Барв.  366. 
Глянув  тільки  в  хату,  та  й  подавсь  геть 
у  поле.  Зміев.  у.  Осідлали  кониченьки,  в 
степи  подалися.  Грин.  III.  591.  7) — на  по- 

тілу. См.  Потала. 
Подавити,  влю,  виш,  гл.  Передавить. 

Я  вмиг  його  одправлю  к  бісу  і  вас  пода- 
вимо як  мух.  Котл.  Ен. 

ПоДавйтися,  влюся,  вишся,  гл.  Пода- 
виться. Коли  ти  не  подивився  своїм  сло- 

вом, то  я  не  подавлюсь  тим  хлібом,  що 
од  щирою  серия  хотів  з  тобою  поділи- 
тись.  Стор.  II.  20. 

Подавник,  ка,  м.  =  Легкодушних. 

Шух.  І.  143. 
Подавно,  нар.  Довольно  давно,  дав- 

ненько. Подольск,  г.,  Кіев.  г,  Борз.  у.  Я 
прийшла  подавно.  Черниг.  у.  Він  уже  по- 

давно сказав.  Г.-Арт.  (О.   1861.  НІ.  101). 
Подала,  ли,  ж.  Замужняя  женщина, 

любезничающая  съ  парнями.  Шух.  I.  33. 
Пбдалево,  нар.  Далековато,  довольно 

далеко.  Чи  далеко  до  того  села? — Подалеко. 
Черниг.  у.  Далеко  вам  ходити? — Та  по- 

далеко. Черниг.  у. 
Подалі,  нар.  1)  Поодаль.  2)  Далт>е. 
Недаремне,  подарёмно,  нар.  Напрасно, 

даромъ.  Рк.  Левид. 
Подарйти,  рк>,  риш,  м.— Подарувати. 

То  ж  мені  пан-отець  подарив,  щоб  хоро- 
ший молодець  полюбив.  Чуб.  У.  8. 

Подаркбвнй,  а,  е.  1)  Относящейся  къ 
подарку.  2)  Служащій  подаркомъ.  Рушник 
подарковий.  Вас.   168. 

Подарок,  рку,  л.— Дарунок.  Ото  той 
купець  приносить  шкури  і  дає  князю  у 
подарок.  Рудч.  Ск.  II.  93.  Ум.  Подарочок. 
МБ.  I.  116.  Чуб.  У.  342.  Не  дивуйте, 
наші  еванечки,  що  короткії  подарочки. 

Грин.  III.  434. 
Подарря,  рй,  с.  Подарки.  Дають  мені 

подарря  жита  по  коробці.  Харьк.   у. 

Подарувати,  р^ю,  вш,  гл.  1) — кону, 
кого.  Бідному  ніхто  не  подарує.  Ном. 
№  2304.  А  поїзд  наш  подарувати  чи  буде, 
чи  немає  чим?  Алв.  26.  Батько  подарував 

йому  свою  коня.  Рудч.  Ск.  І.  96.  2)  Про- 
стить. Я  йому  цього  не  подарую,  що  він 

тоді  мене  налаяв  Подаруй  моїй  жінці 
яке  там  незвичайне  слово.  МВ.  І.  12.  Ба- 

гацько ти  мене  журила,  та  нехай  тобі 
Господь  подарує.  МВ.  І.  27. 

Подаруватися,  рувнося,  втеся,  гл. 
Простить  другъ  друга.  Вже  як  там  не 
погодимось  на  чому,  то  подаруємось.  МВ.  І.  9. 

Подаруйко,  ка,  м.  Даритель,  кто  по- 
дарки ділаегь.  Подаруйко  за  кордоном  без 

штанів  ходить.  Ком.  П.  Л»  928. 
Подарунок,  нка,  м.  Подарокъ.  Шкода 

твоїх  подарунків,  що  їй  дарував.  Лукаш. 
Благайте  його,  панотченьку,  й  словами,  й 
подарунками.  ЗОЮР.  II-  28.  Ум.  Подару- 

ночок. Чуб.  У.   170. 
Подарупько,  ка,  лі.=Подаруйко. 
Подати,  ся.  См.  Подавати,  ся. 
Податковий,  а,  е.  Податной.  Ев.  Мт. 

XXII.  Я. 
Податливий,  а,  е.  Податливый.  Дуб 

податливіший рубами,ніж  грушина.  Волч.  у. 
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Податний,  я,  е.  О  горшечной  глині: 
клини,  легко  поддающійся  при  работі. 
Шух.  І.  260. 

Податок,  тку,  м.  Податі..  Рудч.  Ск. 
II.  163.  Ой  виднть  сам  Господь  з  неба, 
на  податок  гроші  треба-  Лукаш.   139. 

Пі  дать,  ти,  аг.=Податок.  Ой  сам  же 
Бої  бачить  з  неба,  гцо  на  подать  грсішей 
треба.  Чуб.  V.  621. 

Додача,  чі,  ж.  Оброкъ.  Яків,  бачте, 
у  Киш  на  заробітках  був.  У  нас  пуска- 

ють (кріпаків),  треба  тілько  подачу  дава- 
ти, яку  там  положать.  МВ.  І.  109.  Жи- 
вуть тихо,  не  дають  подачі.  КС  1882. 

IX.  568. 
Подбати,  дбаю,  еш,  м.  Позаботиться. 

За  мене  нікому  подбати,  я  сирота-  Бо- 
годух.  у. 

ГОдвчт,  га,  м.  1)  Подвигь.  Левиц. 
Пов.  ЗО.  Він  дику,  люту  силу  воювничу 
до  подвигів  спасенних  нахиляє.  К.  Бай.  134. 
Ні  пишним  .чавзо.іеем,  ні  солодкоюлосою  хва- 

лою не  зробили  б  нашому  батькові  Тарасу 
такої  шаноби,  як  сіім  тихим  братолюб- 

ним подвюом.  К.  (О.  1862.  III.   23). 
I.  Подвигати,  гаю.  вш,  м.  Подвигать, 

потаскать  тяжеств. 

II.  Подвигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  под- 
вигнута, ну,  нега,  и.  Побуждать,  побу- 

дить, подвигнуть.  /  чий  ге  дух  уста  твої 
подвигнув?  К.  1ов.  55. 

Подвигатися,  гаюся,  ешся,  сов.  п. 
подвйгнутися,  вуся,  нешся,  гл.  Отсту- 

пать, отступить  передъ  кімь.  Не  подвиг- 
нувсь  перед  злими.  К.  Псал.  31. 

Подвйжнив,  ка,  и.  Подвижвикъ.  Г. 
Гр.  56. 

Подвижництво,  ва,  с.  Подвижничество. 
К.  ПС  85.  К.  Бай.   14,   32. 

Подвижницький,  а,  е.  Подвижническій. 
Мощам  подвижницьким  молитись.  К.  МБ. 

II.   123.  ( 
Подвійний,  а,  е.  Двойной.  Подвійне 

скло.  МВ.  (О.  1862.  III.  56).  Подвійні 
вікна. 

Подвійно,  нар-  Вдвойні. 

Подвіренько,  ка,  Ум.  оті,  подвір'я. 
Подвірній,  я,  е.  Дворовый,  домашній. 

Повела  їх  у  хату,  де  стояло  молоко,  здо- 
рочі  кошики  з  яйцями  всякої  подвірнюї 
птиці.  Левиц.  І.  483. 

Подвірочько,  ка,  с.  Ум.  огь  подвір'я. 

Подвір'я,  р'я,  г=Цідвір'я.  Чуб.  VII. 391.  Як  твоя,  доню,  доля,  то  накупить 
чоловік  і  поля3,  а  як  безди.гя,  то  продасть 
і  подвір'я.    Ном.  .V   1661.    А  гцо   ж    мені 

по  худобі,  що  все  подвір'я  заляже?  негідная 
дружиночка  молодому  світ  зав'яже.  Чуб. 
V.  31.  У  новее  подвір'е  в'їжж/ію,  на  под- 

вір'ї пана  зустрічаю.  Чуб.  V.  729.  Ум. 
Подвіоеннко.  подвірочько.  Грин.  III.  138. 

Подвір'ячко.  Чуб.  У.  245,  130.  Вийди, 
дружбонько,  на  подвіренько,  подивися  на 
сонечко.  О.   1862.  ГУ.  33. 

Подвоїти.    ДВОЮ,    ЇДІ,   14.    УДВОИТЬ. 
Подвоїтися,  двоюся,  Ітся,  гл.  1)  Ьчз- 

двоиться.  2)  Противоречить  самому  себі. 
Він  подвоївся:  раз  казав,  що  нічого  не  ба- 

чив, а  вдруге  признався,  що  бачив.  Ново- моск.  у. 

Подворець,  рця,  м.  С'Ьни.  На  подвірці. 
Въ  сіняхь,  во  дворі.  Вх.  Лем.  451. 

Подейкувати,  кую,  еш,  и-  Поговари- 
вать. ЕЗ.  V-  21.  Ну,  що  подейкують  про 

його.  Борз.  у.  Люде  подейкують,  гцо  по- 
душною не  буде.  Валк.  у.  Чи  сватають 

тебе,  дівко'} — Ні,  не  сватають,  а  тільки 
подейкують.  Кобел.  у.  Подейкува.ги  на 

Бульбу,  що  він  ніби  то  украв,  аж  воно  ви- 
явилось потім,  що  аж  он  хто.  Волч.  у. 

Подеколи,  нар.  Иногда.  Иноді  бував 

так,  гцо  усе  сонце  темніє,  а  подеколи  тіль- 
ки частина  його  буває,  темна.  Кой.  І.  45. 

Подекуди,  нар.  1)  Кое-гді.  Чувать 
подекуди  г  в  наших  сторонах.  Ном.  .V  3570. 
2)  Отчасти.  Цікавила  мене  історія  сіль- 

ською вбозства,  вбозства  подекуди  з  своєї 
волі.  Г.  Барв.  372. 

Пбдена,  ни,  ж.  Возвьішеніе  изъ  камня, 

покрытое  толстымъ  слоемъ  вітвей  и  со- 
ломы и  служащее  основаніемь  для  стога. 

Шух.  I.  166,  170. 
Поденник,  ка,  м.  Поденщикъ,  поден- 
ный рабочій.  З  поденника  викрутить  остан- 
ню краплю  поту.  Г.  Барв.   162. 
Поденниця,  ці,  ж.  Поденщица.  Чер- 

ниг.  у.  Ум   Подёнчнчка. 
Поденно,  нар.  Поденно.  Піду  я  по- 

денно робити.  МВ.  (О.  1862.  НІ.  72).  По- 
денно до  людей  хожу.  Г.  Барв.  270. 

Поденвя,  ня,  с  1)  Місто  на  току 
для  складыванья  хліба  въ  скирды.  2)  Дно 
саней  или  вообще  экипажа. 

Подёнок,  нка,  м.  1)  Потолокъ  въ  ко- 
нюшні. Вх.  Лем.  451.  2)  мн.  Подёнки.  По- 

донки, остатки.  Капусти  тг.хьки  поденки 
зосталися  в  діжці.  Лебед.  у. 

Подёнщина,  ни,  ж.  Поденщина.  Рано- 
ранісінько  схоплюся  біжу  на  поденшину. 
МВ.  (О.   1862.  Ш.  73). 

Подеревеніти,  подерев'яніти,  иію, еш,  гл.  Одеревеніть.  Як  скоро  їмость  пана 
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оком  узріла,  на  їй  тіло  подеревеніло.  Чуб. 
V.  1069.  Вона  не  заплакала,  а  тілько  вся 

подерев'яніла.  Кв. 
Подереча,  чі,  ж.  Поборы;  подать,  на- 

логи. Черниг.  г.  КС.   1882.  IX.  568. 

Подержати,  жу,  жйш,  гл.  1)  Подер- 
жать. Щось  я  маю  їй  сказати,  за  рученьку 

подержати.  Мет.  76.  2)— до  хреста.  Крес- 
тить, воспринять  отъ  купели.  Таки  своїх 

байстрят  з  десяток  у  іод  подержить  до 
хреста    Шевч.  464. 

Подерти,  ру\  реш,  гл.  1)  Порвать,  изор- 
вать. Зіма!..  хліба  нема,  чоботи  подерті, 

доведеться  вмерти.  Канев.  у.  2)  Исцара- 
пать. Як  зачав  котом  по  тілі  дерти, — 

чисто  подер  тіло.  Рудч.  Ск.  І.  173. 

Подертися,  руч5Я,  решся,  гл.  1)  По- 
рваться, изорваться.  Ой  як  лиштва  поде- 

реться, пишання  минеться.  Чуб.  2)  Исца- 
рапать друга,  друга.  Подерлися,  як  пес  з 

котом.  Чуб.  І.  2*90. Подесенщина ,  ни ,  ж.  Местность, 
страна  надъ  Десной.  Желех. 

Подесьбіч,  нар.  Одесную,  по  правую 
сторону. 

Подесятерити,  рю,  рйш,  г.і.  Повто- 
рить десять  разъ.  Употр.  въ  знач.  повто- 
рить несколько,  много  разъ.  Я  еже  гово- 

рив і  подесятерив,  щоб  хлопці  не  робили 
шкоди  в  полі.  Рк.  Левиц. 

Подешевіти,  влю,  виш,  1.1.  Проде- 
шевить. 

Подешевіти,  вію.  еш  и  подешевшати, 
шаю,  еш,  гл.  Подешевіть. 

Пбдеявий,  а,  е.  Кой  кто,  некоторый. 
Желех.  Вх.  Зн.  51. 

Пбдзвін,  вбну,  .«•  Звонъ  по  умершему. 
Не  без  того,  що  й  за  подзвін  хто  пере- 

кине. Мир    Пов.  II.  63. 
Подзвінний,  а,  є.  Отноеящіися  кь 

звону  по  умершему.  Употр.  также  какъ 
сущ.  въ  значеній:  челов^къ,  звонящій  по 
умершему.  А  подзвінному  дам  сім  мір  по- 

лотна, щоби  мені  дзвонив  цілий  тиждень 
що-дня.  Грин.  НІ.  285. 

Подзвіння,  ня,  с— Подивін. 

Подзвонити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Позво- 
нить. Ой  помер  мій  Давидко,  поховали  й 

ног  не  видко.  Редькою  подзвонила,  ріпкою 
поминала.  Чуб.  V.  797.  2)  Позвеніть.  За 
ворітечка  вийшла,  ключами  подзвонила. 
Чуб.  III.  235. 

Подзвонйтися,  ниться,  гл.  безл.  Щоб, 
бодай  подзвонйлося!  Пусть  зазвонять 
(и.-  цъ  тобой  мертвымъ) — п>  желаніе  смерти. 

Що  не  по  їх,  зараз:  „щоб  і  подзвонилось, 

щоб  і  закурилось.'"  Г.  Барв.  438. 
Подзвонювати,  нюю.  еш,  гл.  Звонить. 

Ми,  Правдичі,  усі  з^давнезних  давен  подзво- 
нюєм у  предківську  одвагу.  К.  ЦН.  159. 

Подзеленькати,  ваю,  еш,  гл.  Позви- 
кать, позвенї.ть;  позвонить. 

Под8еденчати.  чу\  чйш,  м.=Подае- леньвати. 

Подзенькати,  каю,  еш,  іл.=Подзе- 
ленькати. 

Подзвґ^н,  на,  м.  Презрительное  на- 
званіе  білорусса. 

Додзижчйти,  подэнчатн,  чу\  чйш, 

гл.  Пожужжать  (о  комарЬ,  мухі).  Подзи- 
чав  комарь  та  й  стих.  Харьк. 

Подзьббати,  баю,  еш,  гл.=По  дзюбати. 
Соловейко  на  маківці  весь  мак  подзьобав. 

Грин.  III.   129. і 
Подиюбати,  баю,  еш,  гл.  1)  Покле- 

вать. Курчатка  пшоно  геть  чисто  все 
подзюбали.  2)  Подзюбаний.  Изрытый  оспой. 
Хоча  бо  я  й  подзюбана  на  виду,  таки  ж 
бо  я  зроблена  доладу.  Чуб.  У.  1125.  Там 
така  гидка  пика  подзюбана.  Лебед.  у. 

Додзюбатися,  баюся,  ешся,  гл.  Покле- 
вать некоторое  время.  Подзюбався  горобець 

вишень  та  й  полетів.  Переносно  о  лю- 
дяхъ:  пощипать  (ягодъ).  Підіть  у  садок, 
порічків  подзюбайтеся.  Зміев.  у. 

Подзюрити,  рю,  рйш,  гл.  Полить  стру- 
ей. Он  знов  крізь  стелю  подзюрило.  О  силь- 

номъ  дождв:  полить.  А  тут  знов  подзю- 
рив дорщ.  О.   1862.  І.  59. 
Подй,  дів,  лі.  Низменный  міста,  до- 

лина. Черном.  См.  Під  1. 
Подибати,  баю,  еш,  гл.  1)  Пойти  съ 

трудомъ,  поплестись.  Подибала  стара  мати 
дочку  з  милим  розлучати.  Шевч.  397. 
2)  Встретить;  найти,  попасть.  Він  дає 
страву  яку  тілько  подибле.  ЕЗ.  V.  211. 

Подив,  ву,  м.  Поглядінье.  Для  подиву 

дівку  продають.  Ном.  Л*  8985. 
Подивйти,  влю,  виш  и  подивити- 
ся, влюся,  вишся,  іл.  Посмотріть.  Тепер 

мені  на  милою  не  можно  подивйти.  Чуб. 
V.  281.  Та  подивила  на  бистру  воду.  Гол. 

III.  12.  Ой  зійду  я  на  гощ  високу  та  по- 
дивлюсь в  долину  широку.  Чуб.  V.  359. 

Подивувания,  ня,  с  Удивленіе. 
Подивувати,  вую,  еш  и  подивува- 

тися, ву^юся,  ешся,  ід.  Удивиться.  Ніхто  й не  подивує.  ХС  VII.  423.  А  ти,  боярине, 
не  подивуй,  іди  собі  инчую  пошлюбуй.  На. 
Подивувався  Іван  такій  жадобі  сестриній. 

Рудч.  Ск.  І.  136. 
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Подимати,  нило,  вш,  ід.  Повівать. 
Буде  вітрець  подимати.  АД.  І.  64. 

Подимне,  ного,  с  Подать  отъ  дыму. 
Взяли  подимне  од  дворів.  Котл.  Ен.  IV.  58. 

Подймок,  яку,  м.  Подниманіе?  Вія- 
ніе?  Золотий  золотничок,  ного  ти  забився, 
із  міста  звалився?  чи  ти  з  подимків,  чи 
ти  з  по<)івків?  Чуб.  І.   129. 

Подйнщина,  нн,  ж.=Поднжне. 
Подйна,  ни,  ж.  Низменная  местность, 

иногда  заливаемая  водой.  Ой  вийду  я  на 
могилу  та  погляну  на  подину:  на  подині 
вогонь  юрить,  коло  вогню  турок  сидить.  Нп. 

Подирати,  раю.,  вш,  гл.  Драть,  рвать. 
Переносно:  ругать.  Як  бере,  то  свою  бать- 

ка дере,  а  як  віддава,  то  твою  подира. 
Ком.  П.  №  346. 

Подирбатн.  (баю,  вш?),  гл.  Потрясти, 
подергать.  Вх.  Лем.  451. 

Подирчати,  чу\  чйш,  гл.  Подребез- 
жать. 

Пбдих,  ху,  м.  Дьгханіе;  дуновеніе. 
К.  ХП.  .23.  Гріє  їй  своїм  подихом  руки. 
Г.  Барв.  537.  Подих  ночної  прохолоди. 
К.  МХ.  21. 

Подихати,  хаю,  вш,  гл.  Подышать. 

Подихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  подихну- 
ти, ну,  нбш,  и.  Повівать,  повіять.  Тіль- 

ки одна  труба,  та  й  та  димовая,  а  з  тиег 
труби  димно  подихає-  Чуб.  V.  342.  Наш 
вік — мов  вітерець,  гцо  стиха  подихає.  К. 
Псал.  319. 

Поднчавітн.  вівмо,  втв,  м.  Одичать 
(о  многихъ). 

Подібний,  а,  в.  1)  Подобный,  похожій. 
2)  Пригожій,  красивый.  3)  Годный. 

Подібність,  ностн,  ж.  Сходство. 
Желех. , 

Подібно,  нар.  1)  Красиво,  къ  лицу. 
Дивися,  ненько,  чи  хорошенько,  чи  •хоро- 

шенько і  подібненько.  Чуб.  III.  302.  2)  Ве- 
роятно. Що  ти,  милий,  думаєш-гадаеш, 

подібію-сь  мене  покинути  маєш.  Нп.  Ум. 
Подібненько. 

Подівати,  ваю,  вш,  гл.  Дівать  (мно- 
гое). Ой  брат  сестрицю  росплітав,  де  ж 

тії  упльоти  подівав?  Мет.  205. 
Подіватися,  ваемося,  етеся,  м.  Зада- 

ваться (во  множестве).  А  коні  не  знати 
де  подівались-  Рудч.  Ск.  І.   112. 

Подівок,  вну,  м.  ?  Быть  можеть:  під- 
вівок  -подвіваяіе,  подвіяніе?  Зо.ютий  зо- 

лотничок, чою  ти  забився,  із  міста  зва- 
лився? чи  ти  з  подимків,  чи  ти  з  подівків? 

Чуб.  І.   129. 
Подівувати,  вую,  вш,  гл.  Пожить  ді- 

ву шкой.  Г.  Барв-  105.  Вона  таки  подіву- 

вала. 
Подій,  дою,  м.  Удой,  молоко.  Дай 

нам  свою  подію  (подою?)-  Вона  (ведмеди- 
ця) їм  удоїла.  Він  узяв  те  молоко  і  по- 

їхав. Грин.  І.  158. 
Поділ,  дблу,  м.  1)  Нивмевное  місто, 

низменность.  Вас.  206.  Ой  ходила,  подру- 
женьки, з  гір  на  поділ.  Мет.  130.  Заграли 

коники  на  подолі.  КС  1883.  II  388. 

Щ-  Подоле  женской  рубахи.  Чуб.  УН.  427. 
Не  цвіла  калинонька  ік  Петру,  да  зацвіла 
калинонька  ік  Різдву — а  в  мою  свекорка  у 
коморі,  а  в  мене  молодої  у  подолі-  Нп. 
Чаще  во  мн.  ч.  подбли.  В  подолах  мереж- 

ки. Грин.  III.  136.  Тим  же  вона  мабуть 
хорда,  щог  в  подолях  лиштва.  Чуб.  V.  170. 
Ум.  Поділок,  поділочок.  О.  1861.  XI.  10. 
А  на  тії  Бондарівні  в  поділках  мережка. 
Грин.  Ш.  614.  Ой  чи  є  де  дівка  пишна, 
гцо  в  поділках  лиштва.  Чуб.  V.  165. 
•  Пбділ,  лу,  м.  1)  Разділь;  ділежь. 
Нехай  би  їм  без  поділу  усе,  гцо  ми  з  то- 

бою придбали  на  віку.  О.  1861.  УНІ. 
18.  Поділ  у  них  іде,  дак  ще  сварки  за 
землю.  2)  Разверстка,  размежеваніе.  3)  Въ 
арием.:  діленіе.  К.  Гр.  100.  Кон.  Ар.    2. 

Поділити,  ся.  См    Поділяти,  ся. 
I.  Поділля,  ля,  с.  Часть,  доставшаяся 

въ   наді  л  ъ. 
II.  Поділля,  ля,  с.  Низменная  міст- 

ность. 
І.  Поділом,  лку,  м.  Ум.  отъ  поділ. 
П.  Поділок,  лку,  м.  Наділа  По- 

ділку у  їх  по  дві  десятині.  Константиногр.  у. 
Поділбм,  нар.  По  частямъ.  Радом,    у. 
Подідшливнй,  а,  е=Подільчивнй. 
Подільчивнй,  а,  є.  Подільчивьій,  го- 

товый уступить. 
Подільчивість,  вости,  ж.  Подільчи- 

вость,  готовность  уступить. 
Поділющвй,  а,  є  =  Подільчивнй. 

Вона  у  вас  гарна:  трудяща  і  поділюща. 
Г.  Барв.  132. 

Поділити,  ляю,  вш,  сов.  в.  поділити, 
лю,  лиш,  гл.  1)  Ділить,  разділнть  между 
несколькими  или  на  нісколько  частей. 

Мнж.  103.  Батько  їх  (синів)  поділив  ха- 
зяйством та  й  умер.  Драг.  339.  Блаю- 

слови,  Боже...  коровай  поділити.  Мет.  202. 
Діли  мерщій,  а  то  ми  тебе  поділимо.  Кв. 

2)  Въ  арием.:  разділить.' Кон.  Ар.  97. 
Поділитися,  лйюся,  вшся,  сов.  п.  по- 

ділитися, люся,  лишся,  гл.  Ділиться, 
розділить  иежду  собой.  Мнж.  87.  З  ними 
щоденним    добром    поділяюсь.    К.  Дз.    230. 
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Стали  поділятися.  Чуб.  І.  132.  На  доюозі 
ізнайтли  золотою  персня  і  ніяк  ним  не  по- 

діляться. Рудч.  Ск.  І.  165.  Грішми  еони 
по&хмись.  Рудч.  Ск.  І.  192.  Ідіть  турки 
з  татарами  і  людьми  ся  поділяют.  А  її. 
І.  291.  { 

Подшство.  ва,  с.  Дворъ  съ  построй- 
ками, усадьба.  Мнж.  189. 

Подінути,— ся,  ну, — ся, — неш, — ся, 
м.=Подіти,  ся. 

Подіркуватнй,     а,    е.     Ноздреватый, 
скважистый,  пористый.  Константвногр.    у. 

Подіркур4тіти,  тію,  вш,    «л.=Додіо- 
чавітя. 

Подірчавіти,  вію,  вш,  гл.  Покрыться 
дырками.  Мир.  ХРВ.  48.  Як  часто  сороч- 

ки пергіть,  то  вони  подірчавіють  швидко. 
Оселя  подірчавіла, — вода  у  хати  лилася. 
Мир.  Пов.  І.    111. 

Подіти,  діну,  неш,  іл.  Дівать,  запря- 
тать. Що  у  едовч  діти,  да  нігде  їх  подіти. 

Мет.  241.  Або  віддай  їх  кому..-,  або  де  хоч 
подінь.  Рудч.  Ск.  П.  68. 

Подітися,  дінуся,  негася,  »л.  Дівать- 
ся, исчезнуть.  Ой  де  пішла,  де  поділася 

Марусина  мати.  Мет.  207.  Десь  ся  подів 

рум'янеиь  з  мою  личенька?  Чуб.  V.  138. 
Де  Христос  подівся? — На  небо  знявся.  Чуб. 
Ш.  350; 

Подія,  дії,  ж.  І)  Собьггіе.  Наша 
вже  веселий,  нежуюбливий.  та  й  він  за- 

клопотався тією  подієм.  МВ.  І.  38.  2)  По- 
ступокъ.  Кривоніс  добре  знов  свою  вину  і 
ввочевидьки  бачив,  ша  такою  подією  тра- 

тив віру  і  силу  у  себе  поміж  товариством. 
Стор.  МПр.  146. 

Подіяти,  дію,  ви.  ц.  1)  Сділать. 
Заморські  лікарі  нічого  не  подіють.  Чуб. 
II.  389.  2)  Сділать,  причинить  колдов- 
ствомъ.  Се  щось  йому  подіяно:  не  їсть, 

не  п'є. 
Подіятяся,  вться,  и.  безл.  Произойти, 

сділаться.  Набіжу  мерщій  додому,  чи  не 
надіялось  чою  там?  Шевч.  311.  Що  се  з 
нею  подіялося?  МВ.  І.  101.  Що  вам  оце 
такою  подіялось?  Федьк. 

Подлубати,  бач),  вш,  и.    Поковырять. 

Подлубатися,  багося,   вшся,  іл.    1)= 

Подлубати.    2)— у    голові.  Сильно    поду- мать. 
Подляв,  ва,  м.  Подлецъ.  Нін  звав 

Воздвиженською  в  вічі  подляком-туляком. 
Левип.  Пов.  13. 

Подлятяся,  дляюся,    вшся,  и.    Про- 
медлить известное  время.  • 

Шдмух,  ту,  м.  Дуновеніе.  Желех. 

Поджухатя,  хая»,  ел,  м.  Подуть. 
А  Іван  як  подмухав  своїм  духом,  до  воно  й 

прохололо.  Рудч.  Ск.  І.  95." Подніпрянець,  ндя,  м.  Житель  под- 
ніпровья.  Желех. 

Подніпояншияа,  яя.  ж.  Подніпровье. 

Подністря,  ря,  с.=Подністрянвтяяа. 
Желех. 

Подністрянщина,  ни,  ж.  Подніст- 

ровье. 
Подбба,  би,  ж-  1 )  Образь,  *видъ,  на- 

ружность. Виходь,  наша  пані  молода,  аби- 
сьме  виділи,  што  в  тя  за  подоба:  ци-сь 
така,  як    била,  ци-сь  ся  перемінила.    Гол. 
IV.  441.  Що  в  салдата  за  подоба,  за  пле- 

чима вся  худоба.  Чуб.  V.  970.  Дуже  гарна 
дівчина,  такої  подоби  і  не  бачили  у  нас. 
Стор.  МПр.  27.  2)  Сходство,  подобіе. 
3)  Употребляется  какъ  нарвчіе  или  безл. 
глаголь  преимущественно  съ  отрипдніень 
вь  значеній:  прилично,  слъдуетъ;  нравится. 
Г.  Барв.  420.  Чи  подоба  так  робити?  Чи 

подоба  ж  се,  бабуню?  МВ.  (О.'  1862.  ПІ. 37).  Не  подоба  зірці  так  рано  зіходити, 
не  подоба  дівці  до  козака    виходити.    Чуб. 
V.  311.  Не  подоба,  діду,  тобі  таке  роби- 

ти. Зміев.  у.  Не  подоба  твоя,  не  подобнії 
^ічи  викладати  коня,  до  коханя  бічи.  Гол. 
Ш  317.  4)  До  подбби.  Нравится.  Ой,  дів- 

чино, то-сь  ми  до  подоби.  Гол.  4)  У  подб- 
бі  стати.  Понравиться.  У  подобі  стаи  їй 
навий  піп.  Г.  Барв.  149.  Ум.  Подббонька. 
Як  милою  не  любити,  коли  подобонька: 
сам  білявий,  вус  чорнявий,  як  у  соко- 

лонька. Гол. 

Подобання,  ня,  г.=Уподоба.  Ходив 
по  ярмарку  і  до  свою  подобанг  коней  не 
найшов.   Гн.  І.   189. 

Подббати,  баю,  вш,  гл.  1)  Він  подобав. 
Ему  понравилось.  Ой  ти,  Авраме,  старий 
чоловіче,  подобав  есь  собі  жити  в  небі  віч- 

не. Чуб.  Отця  і  матку  налаяла,  вона  їх 
налаяла  і  не  подобала.  Макс.  2)  Идти, 
приличествовать  Так  подоба,  як  сліпому 
дзеркало.  Ном.  3)  Походить,  быть  похо- 

жи мъ.  На  що  таке  подобае  земля:  чи  на 
скриню,  чи  на  коржа?  Ком.  І.  9. 

Подбоатися,  баюся,  вшся,  гл.  Нра- 
виться, понравиться.  От  подобалась  бога- 

тирові  одна  ікона.  Рудч.  Ск.  II.   145. 
Подобенство,  ва,  є.  =  Подоба  3.  Чи 

подобенство,  брате,  тебе  рубати?  ЗОЮР.  І. 
Чи  подобенство,  мій  брате,  щоб  я  своє 
добро  турегше  на  шляху  покидав?  АД.  І. 
114.  Не  подобенство  также:  не  возможно. 
Привіз   до  двора    на  тік  і  вивернув,    бо  не 
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подобенгтво  було  скинути  порядно  в  стоіи 
за  один  день.  Гн.  II.   167. 

Подобень,  бня,  м.  Краеивый  человікь. 
Убери  пень,  буде  подобень.    Нок.  №  11171. 

Подббитися,  блюса,  бишся,  м.  Упо- 
добляться. Приложиться  той  до  скотини, 

подобаться  той  безсловесним.  К.  Бсал.  116. 
Подобігатн,  гаємо,  в*е,  м.  Добіжать 

(о  многихъ). 
Подббннй,  а,  є  =  Подібний.  Хоць  я 

щрна  і  подобна,  до  роботи  не  способна. 
Грин.  III.  215.  їй,  дівчино,  ти  подобна, 
не  здавайся  на  підмову,  будеш  добра.  Чуб. 
V.  355.  Пречистенський  манастирь,  по- 
добний,  як  на  Охвонський  юрі.  Стор.  МПр. 
166. 

Подобно,  нар.  1)=Подібно.  Що  ти, 
малый,  шдаш-думаєш,  подобно-сь  ти  мене 
покинути  маєш.  Чуб.  V.  194.  Чогось  во- 

диця каламутиться, — подобно  хвиля  збила; 
чогось  дівчина  смутні  невесела, — подобно 
мати  била.  Чуб.  У.  215.  2)  Слідуеть, 
должно,  приличествуетъ.  Такій  мазниці 
канхвети  їсти  не  подобно.  Зміев.  у. 

Подббонька,  би,  ж.    Ум.  оть  подоба. 

Подобріти,  рію,  вш,  і.і.  Сделаться 
добріє.  О.  1861.  XI.  Св.  67.  Ох,  орендар 
подобрів,  взяв  жінку  з  собою,  тепер  мене 
оставив  з  дітьми  сиротою.   Чуб.  V.   1089. 

Подобрішати,  шаю,  вш,  м.  =  По- 
добріти. 

Подобувати,  ваю,  еш,  і.».  Добыть  (во 
множестві).  Подобували  юроди. 

Недоважувати,  жую,  еш,  гл.  Дове- 
сить (во  множестве). 

Недоварювати,  рюю,  еш,  м.  Доварить 
многое. 

Недоварюватися,  рювмося,  етеся,  гл. 
Довариться  (во  множестве). 

Подовбати,  баю,  еш,  м.    Поковырять. 
Подовбатися,  Оаюся,  ешся,  гл.  Поко- 

вырять; покопаться.  Подовбавсь  ще  раз  у 
кишені,  тяїне  карбованця.  О.  1861.  X.  23. 

Подовершувати,  шую,  еш,  ід.  Довер- 
шить, доложить  верхи  (во  иножестві). 

Подбвж,  нар. =Подовш.  Пішла  бідна 

вдова  подовж  улоньксю.  КС.  1884.  І.  '62. 
Подовжити,  жу\  жйш,  м.  Удлинить. 
Подбвжннй,  а,  в  и  подовжній,  я,  в. 

Продольный.  Вас.  149. — невід.  Такой  не- 
водт,  въ  которомъ  его  составныя  части, 
отдельные  куски  сіти,  пришиваются  по 
своей  ширині  и  боліє  глубоко  погружа- 

ются въ  воду.  Вас.   186. 
Подовжуватися,  дуємося,  етеся,  гл. 

Узнать,  раанідать  (о  многихъ). 

Подовбджувати,  джую,  еш,  гл.=По- 

доводити. Подовбдяти,  джу,  диш,  и.  Довеств 
(многое,  многихъ).  До  добра  нічого  не  т- 
доводили.  К.  (О.   1861.  II.  229). 

Подоволбчувати,  чую,  еш,  гл.  Окон- 
чить бороновать  послі  посіва  (во  многнхъ 

містахь). 

Подбвш,  нар.  Вдоль.  Летить  сова  по- 
довш  села.  Мил.  63.  Тоді  вчи,  як  упоперек 
на  лавці  лежить,  а  як  подовш  ляже,  тс 
тоді  вже  його  трудно  вчитгг.  Ном. 

Подбвшати,  шаю,  еш,  гл.  Удлиниться, 
сділаться  длинніе 

Подовшйтя,  шу\  шйш.  гл.=Подов- 
жити.  Покоротити  можна,  а  подоешитгі 
«же  ні.  Ніжин,  у. 

Подоганяти,  няю,  еш.  и.  Догнать 

(мкогвхъ). 
Подогледжуватися,  датуємося,  етеся, 

и.  Досмотріться  (о  многихъ).  Сокотухи 
наші  до  всього  подогледжувалгісь.  Г.  Барв.  16. 

Под огодбву вати,  вую,  еш,  гл.  Вскор- 
мить (многихъ). 

Подогравати,  граємо,  етё,  гл.  Окон- 
чить играть  (о  многихъ). 

Пододавати,  даю,  еш,  гл.  Окончить 
прибавлять  (во  множестві). 

Недодержувати,  жую,  еш,  гл.  Додер- 
жать (многихъ). 

Пододйбуватя,  дйбуемо,  е?е,  гл.  Дойти 
сь  трудомъ  (о  маогихъ). 

Подод/музатнся,  д/нуємося,  етеся, 
гл.  Додуматься  (о  многихъ). 

Нодожартбвуммися,  вуемося,  етеся, 
г.».  Дошутиться  (о  многихъ). 

Подоживати,  ваено,  еге,    гл.    Дожить 
(о    МНОГИХЪ). 

Подожинати,  наю.  еш,  г.і.  Дожать 

(многое). 
Подозйолитк.  лю,  лиш,  г.і.  Дозволить, 

позволить.  Посилає  спитатгі  короля:  чи 
подозволить  він  йому  поторгувати  у  його 
королівстві.  Чуб.  II.  389. 

Подозволятм  ляю,  еш,  гл.  Дозволить 
(многимъ). 

Подозыаватися,  иаембся,  етеся,  гл. 
Дознаться  (о  многихъ). 

Подоїдати,  даю,  еш,  гл.  Доість 
(многое). 

Подоїздйти,  димб,  дкте,  гл.  Доіхать 
(о  многихъ).  Подогзди.\и  всі  до  яру  та  й 
поставали:  повен  води — не  переїдеш.  Харьк. 

Подоїти,  дою,  їш,  гл.  Подоять.  Іди, 

корови  дій,  гцо  від  батька  нагнала. — Я  ті 
подою,  що  в  тебе  застала.  Чуб. 
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Подбк,  дка,  .и.  1)  Ум.  отъ  під.  2)  Въ 
мельнип*:  возвьипеніе,  гд*  находятся  жер- 

нова. Шух.  I.   112. 
Подокблювати,  люю.  еш,  г.і.  Доколоть 

(многихъ). 
Подокопувати,  пую,  еш,  и.  Докопать 

(во  множеств*). 
Подокбчувати.  чую,  еш,  гл.  Докатить 

(во  множеств*). 
Лодокбшувати,  шую,  еш,  и.  Доко- 

сить (во  множестве). 
Подокраювати.  юю,  еш,  гл.  Докроить 

(вс  множеств*). 

Недокручувати,  чую,  еш,  гл.  Докру- 
тить (во  множеств!)). 

По  докупляти,  ляю,  еш,  гл.=Подо- 
куповувати. 

Подокупбвувати,  вую,  еш,  гл.  Доку- 
пить (во  множеств*). 

Подокурювати,  рюю,  еш,  гл.  Доку- 
рить (во  множеств*). 

Подолаэити.  лазимо,  энте,  гл.  До- 
л*зть  (о  многихъ). 

Подолёжуватнся,  жуємося,  етеся,  гл. 
Долежаться  (о  многихъ).  Подолежувалися, 
що  вже  сонечко  під  обід  підбилося.    Харьк. 

Подоливати,  ваю,  еш,  гл.  Долить  (во 
множеств*).  Подоливай  глечики,  щоб  повні 

були. 
Подолітати,  таено,  ете,  гл.  Долетіть 

(о  многихъ). 

Подоліти,  лію,  еш,  гл.  Одолеть.  Не- 
має нікого,  щоб  нас  поболіли.  Макс.  Подо- 

літи свое  горе.  Г.  Барв.  394. 
Подолбвлювати,  люю,  еш,  гл.  Доло- 

вить (многихъ). 
Подблок,  лка,  м.  1)  Юбка  изъ  холста. 

Угор.  Ой  ти  руський,  а  я  полька,  не  до- 
сягай ми  до  подолка,  бо  в  подолку  три  та- 

ляри,  що  чи  хлопці  надавали.  Чуб.  V. 
1163.  2)=Поділок.  Чаще  мн.  Поделки.  КС. 
1893.  У.  283. 

Подслуплювати.  люю,  еш,  и.  Долу- 
пить  (во  множеств*). 

Подблушка,  ки,  ж.  Часть  оконной 
рамы:  продольный  брусокъ.  Вас.   149. 

Подолущувати,  щую,  еш,  гл.  Окон- 
чить шелушить  (во  множеств*). 

Подолй а,  кв.  .«.--Подолянин.  Желех. 
Подолянин,  на,  м.  Житель  Подолья. 

Наші  подоляне  церков  збудували,  не  так 
збудували,  як  намальовали.  Чуб.  III.  215. 

Подолянка,  кн,  ж.  Жительница  По- 
долья. Ой  не  жаль  мені  дівки  подолянки, 

но  жаль  мені    червоної   кггтагїки.    Чуб.  V. 

1199.  Ум.  Подоляночка.  Три  подоляночки— 
всі  три  сестроньки.   АД.  І.  87. 

Подолячка,  ки,  ж.  =?  Подолянка. 
Желех. 

Подомазувати,  зую,  еш,  гл.  Домазать, 
окончить  мазлть  (многое). 

Подомальбвувати,  вую,  еш,  гл.  Окон- 
чить писать  красками  (многое).  Що  по- 

роспочинав,  усе  подомальовував. 
Подомелювати,  люю,  еш,  гл.  Домо- 

лоть (во  множеств*). 
Подомивати,  ваю,  еш,  гл.  Домыть  (во 

множеств*). 

Подонннати,  наю,  еш,  гл.  Окончить 
мять  (во  множеств*). 

Подомишлятнся,  ляемося,  етеся,  и.— 
По домі  ркову ватися . 

Подоміркбвуватися,  вуеиося,  етеся, 
гл.  Додуматься  (о  многихъ). 

Недомірювати,  рюю,  еш,  и.  Домі- 
рять (во  множеств*). 

Подокурбвувати,  вую,  еш,  гл.  Докон- 
чить кладку  каменныхъ  ст*нъ,  зданій  (во 

множеств*). 

Подонйаувати,  зую,  еш,  гл.  Донизать 
(во  множеств*). 

Подонйшпорюватис  ',  рюемося,  етеся, 
гл.  Доискаться,  докопаться. 

Подонбсити,  нбшу,  сиш,  гл.  Донести 
(во  множеств*). 

Подонюху  ватися,  хуемося,  зтеся,  гл. 
Донюхаться  (о  многихъ). 

Подобрювати,  рюю,  еш,  гл.  Допахать 
(во  множеств*).  Що  бум  недооране  в  його, 
все  подоорював- 

Недопалювати,  люю,  еш,  гл.  Окон- 
чить жечь  (во  множеств*). 

Подопивати,  ваю,  еш,  гл.  Допить  (во 
множеств*). 

Подопиватися,  ваемося,  етеся,  гл. 
Допиться  до  чего  (о  мвогихъ).  Бач,  до 
чого  подопивались.  К.  ЦН.  218. 

Подопнратн,  раю,  еш,  иг.  Донести, 
дотащить  съ  трудомъ  (во  множеств*). 

Подописувати,  сую,  еш,  гл.  Дописать 
(во  множеств*). 

Подопйтуватися,  туюся,  ешся,  гл. 
Разузнать  разспросами  (многое,  о  многихъ). 

Подопихатнся,  хаенося,  етеся,  гл. 
Добраться,  дойти  (о  многихъ). 

Недопікати,  каю,  еш,  гл.  Окончить 
печь  (во  множеств*). 

Недоплачувати,  чую,  еш,  и.  Допла- 
тить (во  множеств*). 

Подопливати,  ваяно,  ете,  гл.  Доплыть 
(о  многихъ). 
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Подоплітати,  таю,  вш,  гл.  Доплести 
(во  множеств*). 

Подоповвати,  аавмо,  втв,  ».».  Доползти 
(о  многихъ). 

Подоповнйти,  нйю,  еш,  гл.  Дополнить 
(во  множеств*). 

Подопроваджуватн,  джую.  еш,  м. 
Довести  (во  множеств*). 

Подопрядати,  даю,  еш,  и.  Допрясть 
(во  множеств*). 

Подоптатн,  пчу,  чеш>  и.  Потоптать. 

Ой  Ганнусю  душенько,  що  шавлія  подопта- 
на?  Коні  ся  розбрика.ш,  шавлію  подоптали. 
Чуб.  V.  64. 

ПодорнвАти,  ваю,  вш,  и.  То-же,  что 
и  дорвати,  но  во  множеств*. 

Подорізувати,  аую,  вш,  и.  Дорізать, 
(во  множ.). 

ПодороблАтн,  лАю,  вш,  и.  Додвлать, 
окончить  (во  множеств*). 

Подорожйтн,  жу,  жнш,  м.=Подоро- житися. 

Подорожитися,  жуся,  жйшся,  и.  За- 
просить или  взять  дорого.  Ще  добре,  то 

не  подорожились  юрілкою. 

Подорожник,  ка,  м.  1)  Раст.  а)  Р1ап- 
Іа^о  таіог  Ь.  ЗЮЗО.  I.  131.  б)  Ріапіаво 
Іапсеоіаіа  Ь.  О.  1861.  I.  206.  в)  Р1ап1а§о 

теола.  Шух.  I.  22.  г)  Роїуспепшт  апеп- 
8е.  Вх.  Пч.  I.  12.  г)  Роїудопит  ауісиїаге. 
Лв.  100.  2)  Дорожныя  записки,  записки 

путешествующего.  О.   1861.  VIII.  92. 

Подорожній,  я,  е.  1)  Дорожный;  путе- 
шествующій,  странствующій.  Що  й  у  мене 
борщ  не  порожній:  кипів  же  там  жук 
подорожній.  Грин.  Щ,  132.  Подорожня 
торбина  в  мене  на  плечах.  Г.  Барв.  176. 
Подорожня  сукня.  К.  ЧР.  53.  Пишу  про 
свої  подорожні  вражіння.  Г.  Барв.  31. 

Я  з  подорожньою  товаришкою  своею  увій- 
шла «  хату.  Г.  Барв.  31.  Подорожній  жи- 
віт підкрепити.  Чуб.  V.  1171.  Набож- 

ний— як  жид  подорожній.  Ном.  Л»  172. 
Ігумене,  ну  мене,  бо  я  подорожня!  Ном. 
#  2528.  Подорбжня  снрйня.  Чемоданъ. 
НВолын.  у.  2)  Путешественникъ.  Подо- 

рожні Сули  якісь  смутні.  Ніхто  б  не  ска- 
зав, що  вони  їдуть  у  гості  до  веселого  па- 

на Череваня.  К.  ЧР.  4.  Теманськії  і  сав- 
ські  подорожні  надіялись  на  любе  водопій ло. 
К.  Іов.    14 

Подорожчати,  чаю,  еш,  гл.  Вздоро- жать. 

Подорбжчивна,  ни,  ж.  Плата  за  про- 
*здъ    по  дорог*.  Родъ    денежной    повин- 

ности,   уплачиваемой   кр*постнымн    помі- 

щику. Чуб.  VII.  517. 
ПодоростАти,  таено,  вте,  и.  Дорасти 

(о  многихъ). 

Подосаджувати,  джую,  вш,  гл.  Окон
- 

чить садить,  посадить  до  конца  (во  мно- 
жеств*). Подосаджую  іще  в  кожному  ряді 

по  три  іруьики. 

Под  освідчуватися,  чуємося,  втеся, гл.  Уб*диться  (о  многихъ). 

Подосйджуватнся,  джувмося,  втеся, 

и.  Досидеть  (о  многихъ).  Де  це  ви  сиди- 
те? Подосиджувались,  що  вже  й  вечір. 

ПодоснлАтн,  лаю,  вш,  гл.  Дослать  (во 
множеств*). 

Подосихатн,  хаемо,  еге,  гл.  Досох- 
нуть (во  множеств*). 

ПодосівАти,  ваю,  еш,  гл.  Дос*ять  (во множеств*). 

ПодоскАкуватн,  кувло,  втв,  гл.  То- 
же, что  и  доскакати,  но  во  множеств*. 

ПодоскромАджуватн,  джую,  вш,  гл. 

Доскресть  (во  множеств*).  Подоскрома- 
джуйте  гивидекнко  свої  буряки  та  будем 
обідати. 

Подосліджувати,  джую,  еш,  и.  Из- сл*доваті.  (во  множеств*). 

Подослужуватв,  жуемо,  вте,  м.  До- 
служить (о  многихъ).  Подослужували  свою 

та  й  пішли  додому. 

Подосолювати,  люю,  еш,  и.  Досолить 

(многое).  Уся  страва  не  солона, — подосо- люй усе. 

Пбдост,  нар. =Под остатком.  Гн.  II.  45. 
Подоставати,  таю,  вш,  и.  Достать 

(многое).  Ото  подоставали  усього,  начали 
обід  варить.  Рудч.  Ск    I.  24. 

Подоставатися,  таембся.  етёся,  гл. 

1)  Достаться  (во  множеств*).  Він  собі  доб- 

ру частку  вхопив,  а  нам  аби  що  подоста- 
валося. 2)  Добраться  (о  многихъ).  Вже  не 

скоро,  один  по  одному,  подоставалися  і  ми 
в  Полтаву. 

Недостатком,  нар.  Достаточно,  вдоволь. 
Всього  мав  подостатком.   Гн.  II.  59. 

Подостаток,  тку,  м.  Достатокь.  Не 
кланяємся  за  гріш,  ні  за  хліб  нікому,  бо 
маємо  подостаток  і  їсти,  і  пити.  Лукаш. 
140. 

Подостачати,  чаю,  еш,  м.  Доставить 
(многое).  Нічого  в  їх  не  було,  а  це  вже 
він  подостачав  усе.  Харьк. 

ПодостнгАти,  гаємо,  вте,  м.  Дозріть, 
досн*ть  (во  множеств*). 

Подостругувати,  гую,  еш,  м.  Достро- гать (во  множеств*). 
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Подос^кувати.  кую,  вш,  гл.  Досучить 
(во  множеств*). 

Подотісувати,  сую,  вш,  і.і.  Дотесать 
(во  множеств*). 

Подотлівати,  вавко,  ете,  гл.  То-же, 
что  и  дотліти,  но  во  множеств*). 

Подотбпдювати,  дюю,  вш,  гл  Дото- 
пить (во  множеств*).  Подотоплюїї  же 

швидче  груби  та  позачиняй  гарненько. 
Подоточувати,  чую,  вш,  гл.  Приба- 

вить къ  чему,  приставить,  пришить  еще 
кусокъ  (во  множеств*).  Що  в  голуба  та 
сизая  голова,  а  в  голубки  позолочувана,  чор- 

ним шовком  подоточувана.  Мет.  26. 
Подихнути,  неко,  ноте,  гл.  Издох- 

нуть (о  многихъ).  Коли  прилетіло  дві  во- 
роні та  зачали  клювать  та  і'і  подохли. 

Рудч.  Ск.  II.  181. 
Подохбджувати,  джувмо,  втв,  г  г.= 

Подоходити. 
Подохбдити,  димо,  дитв,  гл.  1)  Дойти. 

2)  Дойти,  достичь,  добиться  Люде  з  розу- 
мот  та  з  мовою,  а  потім  те  з  запомогою 
письменства,  подоходили  до  кращих  поряд- 

ків. Дещо.  3)  Узнать,  додуматься.  Як  же 
се,  спитаєте,  подоходили,  що  залізо  або 
мідь  добре  пропускають  тепло?  Дещо.  4) — 
розуму.  Вырасти  и  сд*латься    разумными. 

Подочитувати,  тую,  вш,  гл.  Дочитать 
{во  множеств*).  Я  подочитував  уже  всі 
твої  книги. 

Подочісувати,  сую,  вш,  гл.  Дочесать 
(многихъ). 

Подочісуватися,  суемося,  етеся,  м. 
Дочесаться,  окончить  причесываться  (о  мно- 
гихъ). 

Подошбв,  швй,'  ж.  Снарядъ  для  ловли 
рыбы  (плетеный  изъ  прутьевъ)  Вх  Пч. 
П.  24. 

Под  ошукуватися,  куюся,  ешся.  и. 
Доискаться  (многаго). 

Пбдра,  ри,  ж.  Насість  для  куръ. 
Ольгой,  у.  2)=Підра  1.  Вх.  Зн.  51. 

Подражнити,  ню,  ниш,  гл.  Подраз- 
нить. 

Подражнитися,  нйюся,  ешся,  гл.  Драз- 
ниться. 

Подратувати,  тую,  вш,  гл.  Подразнить. 
А  поклонивсь  ному  .ютим,  щоб  подрату- 

вать маляра.  Кв. 

Подрати,  деру\  реш,  м.— -Подерти. 
Хоч  чорт  лапті  подрав,  та  докупгі  зі- 

брав.  Ном.  .V  ІЮ23. 

Подратися,  дерися,  решся,  и,  1)  = 
Подертися.  Пошарпався,  увесь  подрався, 

на  тім'г  начесав  аж  струп.  Котл.  Ен.  І.  9. 

2)  Пол*зть,  покарабкаться;  потянуться. 
Пан  Підпольськиїі  подрався  на  дуба.  Стор 
МПр.  107.  Одно  дерево  стовбом  подралось 
догори.  Стор.  МПр.  65. 

Подревніти,  нію,  вш,  іл.  Одеревеніть. 
Од  морозу  огудина  подревніла.  Лебед.   у. 

Подригати,  гаю,  вш,  гл.  Подергать, 
поболтать  ногами. 

Подрйґувати,  ґую,  вш,  гл.  Дергать 
судорожно  ногами.  Вх.  Зн.  51. 

Подригає,  са,  м.  Въ  внраас.:  з  подри- 
ґусоч  (уклонитися).  Сильно  разшаркнув- 
шись  (поклониться).  Вклонивсь  хлопеиь  та 
и^е  з  таким  подригусом,  аж  долівку  здер. 
Св.  Л.  250. 

Подрйдзати, .  дзаю,  вш,  подрйаати, 

ваю,  вш,  г.і.=Подрипати.  Подризав  (п'я- 
лий)  ..  до  господи.  Грин.  II.  333. 

Подряпати,  паю,  вш,  гл.  Пойти  (грубое 
внраженіе ).  Подрипала  пішки,  не  взяв  таки 
на  санчата. 

Пбдріб,  робу,  м.  Потроха.  Иногда  лишь 
во  мн.ч  ч.  подроби.  Вх.  Пч.  I.  15.  Вона 
свинний  подріб  продає,  а  сало  з  цілою  ка- 

бана держить.  На  базарі  купила  подробу. 

Лубен,  у. 
Подрібйти,  блю,  биш,  гд.=Подроби- 

ти.  Лнгель  і  сказав:  возьми  ж  їх  та  по- 
дріби  та  и  закопай  у  яму.  Рудч.  Ск.  I.  34. 

Подрібнити,  бню,  нйш,  гл.  Раздро- 
бить, разд*лить  на  малыя  части.  Як  і  їсти 

ту  рибу,г  що  ти  її  так  подрібнила? 
Подрібннця,  ці,  ж.  Подробность.  Все 

роскажіть  мені,  з  чого  і  як  скоїлось  ваше, 
лихо,  нехай  я  усю  подрібниию  втямлю- 
МВ.  (КС.   1902.  V    150). 

Подрібніти,  нію,  вш,  гл.  Сд*латься 

меньше,  мельче.        " 
Подрібці,  ців,  м.  мн.  ==  Подріб.  Вх. 

Пч:  І.  15. 
Подріжнйтися,  нйюся.  ешся,  гл. — 

кону.  Подражать  кому.  Вх.  Лем.  452. 

Подробити,  блю,  биш,  гл.  -Подріб- 
нити. Сала  кус  самий  любіший  зараз 

подробим.  Мкр.  Н.   16. 
Подрббиця,  ці,  ж.  1)  Мелочь.  Що 

там  у  його  купуватгг:  самі  сірники  та 
сіль,  та  така  всяка  подробиця-  Н*жин.  у. 
Подробицею.  По  мелочамъ;  въ  розницу. 
Коли  гуртом  не  продають,  то  подробицею 

(горілку).  2)  Подробность.  Прохаєте  опо- 
вістити вам  исякц  пригоду  у  подробиці. 

МВ.  НІ.  51. 

Подрочйти,  чу\  чиш,  и.^=Подрату- 
вати. 

Пбдруга,  ги,    ж.    Подруга.    Було   то 
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таких  три  жінки  і  талі  були  подруги, 
що  одна  од  другої  нікуди  не  піое.  Рудч. 
Ск.  І.  165.  Ум.  Подружка,  подружекька, 
лодружечна. 

Подругувати,  гую,  вш,  г.».  Дружить, 
быть  подругами.  Ото  моя  дочка  з  йою 
дочкою  подруїувала.  Лебед.  у.  Я  з  Пріською 
давно  вже  не  подругую. 

Подруженька  подружечка,  кн,  ж. 
Ум.  оть  подруга. 

Подружжя,  жя,  с.  1)  Супружество, 
бракъ.  Од  сього  подружжя  народився  Єре- 
мія.  Стор.  МП.  63.  2)  Мужъ,  жеаа;  пара 
(супружеская).  Ста.ш  сини  до  розуму  &охо- 
жати,  стали  ст  молоде  подружжя  мати. 
Мет.  345.  Ми,  бачите,  шукаємо  для  на- 

шої дівчини  подружжя.  Стор.  Ум  Подруж- 
жячко. Не  травиця  нот  спутала,  не  ро- 

сиця очі  вибила.  Спутало  .непе  замуж- 
жячко,  невірне  моє  подружжячко.  Нп.  (Г. 
Барв.  417). 

Подружнна,  ни,  ж.  Подруга.  Чи  ба- 
чила, подружино,  .мою  чорнобрівия?  Мил  70. 

Подружити,  жу,  жиш,  і.і.  Поженить. 
Уже  бідна  вдова...  синів  подружим.  КС. 
1834.  І.  31.  Взяли  їх  поблагословили  та  й 
подружили,  та  таке  весілля  справили,  що 
увесь  мир  смикали.  Рудч.  Ск.  П.  114. 

Подружитися,  жуся.  жишся,  іл  Выйти 
закужъ,  жениться.  Ясна  зіронька  закоти- 

лася, ой  я,  молода,  зажурилася,  а  що  од 
роду  да  й  одбилася,  да  на  чужині  подру- 

жилася. Чуб.  V.  747. 
П6 дружка,  кн,  ж.    Ум.  оть  подруга. 
Подружниця,  ці,  ж.  Подруга.  Була 

в  удови  дочка  Маруся,  наша  подружниця. 
МВ  II.  82.  Ти  мені  не  щира  подружниця. 
МВ.  II.  103. 

По-друвьки,  нар.  По  дружески. 
Подрукувати,  кую,  вш,  м.  Напеча- 

тать (но  множестве). 
Подруцкати,  каш,  вш,  гл.  Раздробить, 

растереть.  Вх.  Леи.  452. 
Пбдря,  рі,  ж.  1)  Чердакъ  подъ  кров- 

лей Угор.  См.  Підра.  2)  Полка.  Шух.  I. 
214,   199. 

Подряпати,  паю,  вш,  и.  Поцарапать. 
А  він  у  кущах  ноги  покалічив,  тіло  подря- 

пане. Рудч.  Ск.  И.  160. 
Подряпатися,  даюся,  вшей,  м.  По- 

царапаться. Так  він  у  терен,  думає:  там 
хоть  подряпається.  Рудч.  Ск.  I.  54. 

Подубіте,  бівно  в*е,  і...  1)  Окоче- 

неть. Руки  подубіли.  '-;  Замерзнуть,  уме- 
реть, замерзвувъ.  Діти  ж  голі...  подубіли 

на  морозі.  Мнж.   112. 

Подуонутн,  неио.  нвтв,  гл.=Поду- 
бітн.  КС.  1882.  IX.  568. 

Шдув,  ву,  л.=Ноднух.  Меле*. 
Нодуванити,  ню,  ниш,  и.  Лодт.лвть. 

Між  собою  пооуванили. 

Подуваннтнся,  нюся.  нншея,  гл.  По- 
делиться. 

Подувати,  вадо,  вш,  сов.  в.  подути, 

дму\  дмеш,  гл.  Дуть,  подуть.  Вітре  буй- 
ний, Аквилоне,  подми  чарами,  крилатий. 

К.  Дз.  222.  Знав  би  собі  міхом  подувати 
та  залізо  кувати.  КС  1882.  X.  19. 

Подувчитися,  чуся,  чишся,  ід.  Вздуть- 
ся. Подувчилися  сливки  од  хробачків.  Вх. 

Лем.  452. 
Подута,  ги,  ж.  Победа.  Встречено  у 

Кулиша.  Льону  димуючого  не  потушить, 
доки  не  доведе  суоу  до  подуги.  Єв.  Мт. 
XII.  20. 

Подудрюва*и,  рюю,  вш,  г.».  Ворчать, 
брюзжать.  Вх.  Уг.  260. 

Подужати.  Си.  Подужувати- 

Подужу,  нар.  Сильно.  Він  у  огні  опа- 
лювавсь, присмажувавсь,  горів  повелику  й 

помаленьку,  подужу  й  полегеньку,  поки  аж 
опинивсь  на  свіжому  міапечку.  МВ.  НІ.  50. 

Подужувати,  жую,  вш,  сов.  в.  йоду- 
вати, иаю,  вш,  гл.  1)  Осиливать,  осилить, 

одолевать,  одолеть.  Він  був  самий  плохий 
і  нікого  не  подужав.  Рудч.  Ск.  І.  21.  На- 

силу десять  чоловіка  його  подужали.  Стер. 
МПр.  84.  2)  Быть  въ  силахъ,  смочь.  Як 
то  ми  вдвох  подужали  вкласти  в  копи 
стільки  горілки?  Левнц.  і.  155.  Багато 
дуже,  дак  я  не  подужав  забрать  усіх.  Чу6. 
П.  506. 

Подужчати,  чаю,  вш,  гл.  Сделаться 
сильнее,  здоровье.  От  як  зачала  та  ко- 

нячка гризти  траву,  то  й  трошки  подуж- 

чала. Рудч.  Ск.'  II.  16.  Слабим,  щоб  по- 
дужчали, давав  пить  по  маленькому  кух- 

лику горілки.  Стор.  МПр.    165. 

Подування,  ня,  с.  Мысли,  помышле- 
нія.  Знав  аушитку  мисель  г  подумання  ша- 

тана. Гн.  ї.  9. 

Подумати,  нам»,  вш,  г.».  1)  Іюдуиать; 
поразмыслить  Ой  вийду  я  до  Дунаю,  ста- 

ну, подумаю;  стану,  подумаю,  що  долі  не 
маю.  Чуб.  V.  214.  Хиба  ти  подумала, 
що  я  украв?  Рудч.  Ск.  II.  25.  2)  Задумать. 
Подумай  жениться — то  й  діток  копиця. 
Нон.  3)— на  кого.  Заподозрить  кого.  На 
Ангпося  ніхто  й  не  подумав.  Св.  Л.    183. 

Подумняний,  а,  е.  Под/манный.  Со- 
няшниці... і  подумняні,  і  по  масляні,  пога- 

дані.  Кои.  П.  стр.  114. 
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ПодУнути.    ну,    неш,    гл.  —  Подути. 
Сонце  приіріло,  вітер  подунув.  Рудч.  Ск. 
І.  87. 

Подупельник,  иа,  м.  1)  Лакомка,  ба- 
ловень. Лохв.  у.  2)  Довелась.  (К.  П. 

Михальч.). 
Подурити,  рю,  риш,  гл.  Лиш  най 

хоть  подурить,  що  мня  любить...  я  повірю. 
Федьк.  II.,  87. 

Подуріти,  рівно,  вте,  гл.  Сойти  съ 
ума  (о  многихъ).  Бодай  тії  подуріли,  що 
нас  розлучили.  Мет.  70. 

Подурманнтнся,  нюся,  нншси,  гл. 
Прикинуться  дуракомъ.  Два  розумних,  а 
третій  називався  Ясат-дурень, — значить, 
він  був  собі  лииарь,  да  вже  так  подурма- 
нивсь.  Рудч-і  Ск.  II.  71. 

Подурнішати,  таю,  -вш,  гл.  Поглу- 
пъть,  сдЬлаться  глупее.  Желех. 

ПодУся,  сі,  ж.  Ласк,  отъ  подушна. 
Ходи  до  Марусі  на  білі  подусі.  Чуб.  V.  11. 
Спатусі  на  білії  подусі  (говорится  ребен- 

ку, укладывая  его  спать). 
Подати,  дну\  дмеш,  гл.  Подуть.  Жи- 

веш як  у  решеті:  відки  вітер  под.не,  то 
повні  хати.  Ном.  №  10284. 

Податися,      дмемося,      дметеся,      гл. 
1)  Надуться,    напыжиться    (о    многихъ;. 
2)  Надуться,  разсердиться  (о  многихъ). 
Ой  уже  ж  наші  та  вороженьки  та  усі 
подулися.  Гол.  і.  256.  3)  Иотускнъть,  за- 

туманиться. Зорі  подулися. 
ПодУха,  хи,  ж.  Духота.  Желех.  Вх. 

Зн.  51. 
ПодУхати,  хаю,  вш,  и.  Подуть.  За 

другим  разом  ножик  топлять  у  миску,  по- 
тім ложку  веретено  і  гребінку.  Послі  по- 

духають  на  миску  і  кажуть:...  Чуб.  I.  114. 
Подушёньство,  ва  с  Богослуженіе  по 

умершемъ,  панихида.  Вх.  Лем.  452. 
Подушечка,   ки,  ж.  Ум.  отъ  подушка. 
Подушити,  шу\  шиш,  1)  Задушить 

(многихъ).  Ховайтесь,  казала  лисичка,  бо 
він  же  прийде  та  й  подушить  нас.  Рудч. 
Ск.  I.  24.  2)  Надавить.  Воздух  подушить 
і  вижене  воду  з  лівера.  Дещо. 

Пбдушка,  ки,  ж.  1)  Подушка.  Вона 
взяла  та  під  ту  подушку,  що  він  спить, 
і  підкинула  змієвою  зуба.  Рудч.  Ск.  І.  129. 
2)  Коконъ  муравья.  Комашки,  комашки, 
ховайте  подушки,  бо  татаре  йдуть.  Ном. 
X  339.  Ум.  Пбдушечна.  Ірин.  III.  273. 

ПодУшне,  ного,  с  Подушная  подать. 

Оттаке  здоров'я,  а  подушне  дай.  Ном. 
Лі  970.  Бачать  люде  і  Бої  з  неба,  на  по- 

душне грошей  треба.  Чуб.  У.  621. 

ПодУшник,  ва,  м.  Сборщикъ  податей. 
Г.  Барв.  411.  Зароблю  грошей,  то  бать- 
кові-мапщн  запоможу  в  їх  старощах,  а 
то  подушники  уже,  може,  там  і  вікна  по- 

видирали. Г.  Барв.  242. 

Подущнна,  нн,  ж.  Подушка,  не  осо- 
бенно хорошая  подушка.  ЕЗ.  У.   93. 

Подюґати,  гаю,  вш,  гл.  Поковырять, 
потыкать.  Бог  узяв  і  сотворив  Адама  з 
глини  і  десп  там  до  чогось  припер.  Али 

він  (чорт),  пек  му,  прибіг,  увидів  і  подю- 
ґав  пальиьом.  І  днесь  черес  тото  на  чоло- 
віці  віспа.  Гн.  І.  6. 

Подяка,  ви,  ж.  Благодарность.  Ном. 
№   461 Ь 

Подякування,  ни,  с  Благодареніе. 

Подякувати,  кую,  вш,  гл.  Поблагода- 
рить. АД.  І.  14.  От  вовк  виліз,  поїв,  по- 

дякував і  побіг.  Рудч.  Ск.  І.  177.  Подякую 
йому  за  хліб,  за  сіль.  МВ.  І.   139. 

Подячний,  а,  е.  Благодарственный. 
Не  вмів  бідаха  вимовити  подячною  слова, 
бо  змалечку  кому  й  за  що  приходилось 
йому  дякувати.  Г.  Барв.  28.  Заробила  Ма- 

руся пироги,  хоч  не  пшенишні,  да  яшні — 
свому  родові  подячні.  Мет.  233. 

Поезійка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  поевія    2. 

Поезія,  вії.  ж.  1)  Поззія.  (Квітка) 
постеріг  і  переняв  поезію  щоденної  сільської 
мови,  як  Шевченко  поезію  народиш  пісні. 
К.  (Хата  X.).  Народня  поезія.  К  (Хата  X.). 
2)  Стихотвореніе.  Въ  этомъ  значеній  имъ- 
етъ  мн.  ч.:  Поезиї  Ю.  Г.  Федьковича 
(Колом.  1867).  Въ  этомъ  значеній  ум. 
поезійка.  Желех.  Иногда  и  въ  ед.  ч.  въ 

знач,  стихотворенія,  позтическія  произве- 
денія.  Огненная  поезія  Шевченка.  К.  Оп. 

119.  Упала  мені  в  руки  поезія  якоюсь  па- 
на Щоюлева.  Зрадів  я,  її  прочитавши... 

Не  багато  тих  пісень,  да  чистий  же  мед, 
а  не  перга  словесна.  К.  Хата  2. 

Поёна,  ни,  ж.  Поэма.  Шевч.  214. 
Ум.  Поёмна.  Желех. 

Поет,  та,  м.  Позть.  Чою  стоїть  Шев- 
ченко яко  поет  народній.  К.  Оп.   115. 

Поетизування,  ня,  г.  Опозтизирова- 
ніе.  Желех. 

Поетизувати,  аую,  вш,  гл.  Опоэтизи- 
ровать. Левиц.  Пов.   316. 

Поетичний,  а,  є,  поетичній,  я,  в. 

Позтическій.  Слухало  все,  що  живо,  їх  но- 
вих поетичніх  творів.  К.  (Хата,  XV).  По- 

етичні сльози  над  Марусиною  юрною  і 

смутною  долею.  К.  (Хата  XVIII).  Поетич- 
ня  мова.  К.  (Хата,  XX).  Талант  поетич- 

ній. К.  (О.   1862.  III.  53.  Брали  поетичні 
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фарби...  з  тою,  гцо  бачили  перед  собою. 
Левиц.  Світогл.   11. 

Поетичність,  ностн,  ж.  Позтическія 
свойства,  поэтическое.  К.  ХП.  23.  Левиц. 
Пов.  268. 

Поетів,  това.  ве.  Принадлежащій  по- 
эту. Душа  поетова  святая.  Шевч.    561. 

Поетка,  ки,  ж.  Поэтесса.  Желех. 
Поедйні,  нар.  Наедині.  Що  ж  він 

заходивсь  корити  нас  при  всіх:  лучче  б 
він  казав  нам  поедйні,  ніж  страмити 
тик.   Павлогр.  у. 

Поєдинок,  нка,  м.  1)  Хозяинь.  имі- 
ющій  только  одну  пару  воловъ.  КС.  1901. 
III.  143.  2)  род.  под.:  поєдинку.  Поединокъ. 
Запорожці,  скоро  було  заспоряшь,  зараз  на 
поединок  на  пістолети.  ЗОЮР.  I.  302.  По- 

ганський царь  .гетит  вже  кілканайцять 
миль  до  мене  на  поединок.  Драг.  316. 

Повдннцем,  нар.  Поодиночке. 
Поєднання,    ня,    с.     1)    При  мирен  іе. 

2)  Договоръ,  соглашеніе.  Повернувсь  додо- 
му і  почав  підводити  своїх  двох  грошови- 
тих знайомих  (на  гуртові  гроші  торгу- 

вати)... Порадились  сябри  проміж  себе  і 
згодились  на  таке  поєднання.  Чуб.  II.  664. 

Поєднати,  наю,  еш,  гл.  1)  Соединить. 
В  неволі,  в  самоті  немає,  нема  з  ким  сер- 

ця подішть.  Шевч.  584.  2)  Примирить. 
Поєднає  з  недолею  і  з  людьми.  Шевч.  338. 
3)  Договорить,  нанять.  Гак  він  то  позвав 
Кузьму  Трохимовича  та  й  поєднав  його, 
щоб  списав  йому  са.гдата.  Кв. 

Поєднатися,  наюся.  ешся,  г.%.  1)  По- 
дружиться, сойтись,  соединиться.  Зібралися: 

старий,  малий,  убогий,  багатий,  поєдна- 
лись,— дожидають  великого  свята.  Шевч. 

150.  2)  Условиться,  договориться.  Шевч. 
104. 

Поевуїтити,  Ічу,  тиш,  іл.  Сділать  по- 
добнымъ  іезуиту.  Поєзуїченс  шляхетство. 

К.  ЦН.  240'. Пожадання,  ня,  с  Пожеланіе,  же- 
ланіе. 

Пожаданий,  а,  е.  Желанный. 
Пожадати,  даю,  еш,  гл.  Сильно  поже- 

лать. 

Пожадатися,  вться.  гл.  безл.  Поже- 

латься. Ходи*  (чумакувати),  коли  йому  по- 
жадається, не  поспішаючить.   МІ!.  II.    75. 

Пожадливий,  а,  е.  :5авиетлиный, 
жадный. 

Пожадливість,  вости,  ж.  Вожделініе, 
похоть,  жадность.  Левч.   38. 

Пожакувати,  к^ю,  еш.  гл.  Разорить, 
разграбить,  расхитить.  Не  може-  ніхто  ху- 

доби сильною  пожакувати.  6в.  Мр.  III.  27. 
Пожакувати  всі  крамні  комори.  К.  ПС. 
102. 

Пожалити,  лю,  лиш,  гл.  Пожалить, 
изжалить.  Як  би  на  кропиву  не  мороз,  во- 

на б  всіх  людей  пожалила.  Ном.  №    3825. 
Пожалити,  лю,  лиш,  о.  Пожалить. 

Пожаль  мене,  милий  Боже,  гцо  я  моло- 
денька. Чуб.  V.  831. 

Пожалитися,  люся,  лишся,  м.  1)  Сжа- 
литься надъ  кт>мъ;  пожаліть  кого.  Ой  по- 

жалься, милий  Боже,  дівчннонькгг  молодої. 
Мет.  260.  2)  Пожаліть  чего.  Пожа.гься, 
Боже,    собаці  білою  хліба.  Ном.Д&  10780. 

Пожаліти,  лію,  еш,  гл.  Пожаліть. 
Він  пожалів  мене  вбить,  да  й  одвіз  в  ліс. 

Рудч.  Ск.  І.  25. 
Пожалкувати,  кую,  еш,  гл.  Пожаліть. 

Коли  б  то  він  схаменувся  та  покинув  так 

робити...  та  пожалкував  би  моїх  слізо- 
чок. Кв. 

Пожал  куватися,  куюся,  ешся,  иг. 
Пожаловаться.  Панночка  пожалкува.хась  на 
тебе  старий.  МВ.  (О.    1862.  НІ.  43). 

Пожалувати,  лую,  еш,  и.  1)  При- 
ласкать, привітливо  обойтись.  Побить, 

то  й  аби  хто  знаг'гдеться,  от  инше  діло 
пожалувать.  Ном.  №  4072.  Вона  ж  .непе 
пожалує,  як  свою  дитину.  Чуб.  V.  455. 
Пожалуй  же,  Марусенько,  молодицю,  вк.ю- 
нися,  і  пошануй.  МВ.  І.  17.  2)  Пожаліть. 
Жале  пожалуєш,  велике  втеряєш.  Чуб-  І. 
293.  Пічою  не  пожа.%ую,  усе  віддам,  гцо  в 
мене  є.  Шевч.  301.  Як  припа.ю  до  ли- 
иіенька, — куті,  мамо,  женишенька!  Не  по- 

жалуй копи  грошей,  щоб  чорнявий  та  хо- 

роший. Нн. 
Пожар,  ру\  м.  Ножаръ.  Викресали  вогню 

із  ружини  да  й  пустили  пожар  по  до- 
лині. Чуб.  V.  850.  На  пожар  спускати.  Сжи- 
гать. А  галеру  на  пожар  спускали.  АД.  І. 

219.  Въ  п^няхъ  иногда  въ  значеній  выж- 
женнаго  міста:  Біжить  -  підбігає,  чорний 
пожар  під  білі  ноги  підгортає.  АД.  І.  114. 
Ум.  Пожарець,  пожаречон.  Л  взяв  же  його 
(бранця)  по  пужарові, — чорний  пужа}>ець 
ніженьки  коле.  АД.  І  24.  Да  повів  же 
його  да  пожаречком.   АД.  І.  26. 

Пожарина,  ни,  ж.  Пожарище.  Ой  так 
на  чужині,  як  на  пожарині  ніхто  не  при- 
юрнс  а  в  лихій  гсмУині.    Чуб.  У.   323. 

Пожарище,  ща,  г.=Ложарина  Поли- 
лися ріки  крови,  пожар  погасили,  а  нім- 
чики пожарище  й  сиріт  поділили.  Шевч.  237. 

Пожарка,  ки,  ж.  Пожарная  машина. 
Лохи.  V. 
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Пожаваий,  а,  е.  Пожарный.  Так  само, 
як  смоки,   роб.іяпгь  пожарні    труби.    Ком. 
II.  75. 

Пожарня,  ні,  ж.  Домъ,  гдЬ  поме- 
щается пожарная  команда.  Лебед.  у. 

Пожартувати,  ту»,  вш,  гл.  Пошутить. 
До  всякою  привітна  й  ласкава,  і  загово- 

рить, і  засміється,  і  пожартує.  МВ-  І. 
33.  Ой  ти,  мужиче  -  невірниченьку,  да  не 
віриш  моєму  білому  личеньку,  що  не  вільно 
стати,  пожартувати,  молодого  жовніра 
поцілувати.  Нп.  З  панянками  пожартуєм. 
Шевч.   158. 

Пожата.  См.  Пожинати. 
Пожахати,  ха*о,  вш,  и.  Попугать. 
Пожахачка,  ви,  ж.  Трусиха.  Тільки 

часом  Галя  пожахнеться  й  пошептом  пи- 
тає: що  ж  як  кава  прийде? — Не  прийде, — 

одказують  їй  усі.  —  А  як  вовк  присуне? 
шепче  знов  Галя.  —  О  пожахачко!  МВ. 
Ш.  68. 

Пожахатися,  иуси,  нёшся,  гл.  Испу- 
гаться-    Часом     Галя    пожахнеться.    МВ. 

III.  68. 

Пожбурити,  рю,  ркш,  гл.=ЇЇошпу- 
рити.  Желех. 

Пожваздти,  кан>,  аш,  м.  Пожевать. 
Пождати,  ждУ,  ждеш,  гл.  Обождать, 

подождать.  Пожди,  небого!  ще  козак  за 
мною  їде.  Г.  Барв.  380.  А  пожди  но! 
НВолын.  у.  Чи  зараз,  чи  пождавши  пої- 

деш? НВолын.  у. 

Пожевріти,  ріа>,  ви,  и.  Потліть  не- 
которое время  (о  горящих*  угляхъ). 

Пожёга,  ги,  ж.— Пожежа  Щог  В. 
32.  Жевка  на  пожезі  не.  було.  О.  1862. 
УПІ.   10. 

Пожёд,  жду\  м.  Процента.  Угор. 
Пожежа,  жі,  ж.  Пожаръ.  Як  пчоли 

сняться,  то  буде  пожежа.  Чуб.  I.  90. 
Уже  хати  братів  хуторянців  в  пожежі 
палали.  Мет.  436. 

Пожежний,  а,  є.  1)  Пожарный.  2)  Стра- 
ховой. Тут  би  саме  їхать  по  нову  хату, 

по  дерево  на  іілуню  та  ставить,  поки  гце 
на  годині,  даа  коли  ж  нема  й  чутки  за 
тії  пожежні  гроші.  Васильк.  у.  3)  По- 

жежна справа  Пожарная  команда.  По  ве- 
ликих юродах  до  там  ч  пожежна  справа. 

Васильк.   у. 
Пожемчужйти,  жу,  жяш,  гл.  Покрыть 

жемчугомъ.  Голубонько  мій,  коли  б  же  ти 
жив,  я  6  твої  крила  позолотила,  я  б  твої 

пір'я  пожемчужила.  Чуб.  V.  346. 
Поженити,  шо,  виш,  гл.  Поженить. 

Старий  поженив  усгх  санів-  Ірин.  II.  343. 

От  царівні  він  так  уподобався,    що  й  по- 
женили їх.  Рудч.  Ск.  II.  13. 

Поженитися,  никоей,  теся,  гл.  Же- 
ниться (о  многихъ);  вступить  въ  бракъ. 

Ну,  тепер  ми  всі  поженились,— як  би  нам 
шуряка  оженить.  Рудч.  Ск.  І.  86.  От  по- 

женились вони  собі  (дівка  й  партбокъ). 
Чуб.  II.  546.    . 

Поженихатися,  хаюся,  вшея,  гл.  По- 
ухаживать. Чуб.  V.  109.  Подивись,  оглянься, 

який  же  я  вдався!  Хиба  даси  півталіра, 
щоб  поженихався.  Нп. 

Пожёрач,  ча,  м.  Обжора. 

Пожерёбитися,  бимося,  теся,  гл.  Оже- 
ребиться (о  многихь). 

Пожёрти.  См.  Пожирати. 
Пожива,  ви,  ж-  1)  Пища.  Хиба  се 

ти  даєш  поживу  леву  і  левенят  годуєш  у 

пустині?  К.  Іов.  87.  2)  Пожива.  Літ  з  де- 
сять був  у  нас  суддею  Глива...  Да,  знаєш, 

захотів  на  лакомай  кусок,  в  Полтаву  пе- 
рейшов: там,  кажуть,  є  пожива.  Греб.  385. 

Поживання,  ня,  с  1)  Житье.  Нехай 

мае  в  чужій  землі  добре  поживання.  Котл. 
МЧ.  426.  Дуже  бідно  живуть.  Я  далекий 
їх  родич  і  знаю  їх  бідне  поживання.  Котл. 
НП.  389.  2)  Потребленіе.  На,  кажу,  бра- 
тіку  мій!  нехай  тобі  на  добре  поживання 
будуть  (гроші).  МВ.  І.  31. 

Поживати,  ваво,  вш,  сов.  в.  пожити, 

живу,  ваш,  гл.  1)  Жить,  поживать,  по- 
жить. Та  буду  без  отця  й  без  матері  по- 

живати. Чуб.  V.  646.  Я  ще  хочу  на  сві- 
ті пожити.  Мет.  95.  2)  ість,  съесть. 

Стали  ми  хліба-соли  поживати.  АД.  І- 
181.  Дай,  Боже,  пожити  з  жінкою  і  з 
дітками  на  тарілочці.  Мнж.  80.  3)  По- 

треблять, потребить,  пользовать,  восполь- 
зоваться. Скупий  складає,  а  щедрий  пожи- 

ває. Ном  №  4669.  Поживе  добро  чеа 
Шевч  Краще...  чесно  заробляти  й  пожш 
ти.  Мир.  ХРВ.  349.  Узяв  моє  власне  та  й 
не  віддає, — Бог  із  ним — хай  собі  пожива. 
Новомоск.  у.  Як  умру,  дак  худобу  поживе 
чорт  знає  хто.  Борз.  у.  4)  Пожити  смер- 

ті». Умереть.  Гам*  ж  бо  я  Рузю  люблю, 

хоч  смерти  по:ікию.  Чуб.  V.  143.  З  г'юго 
рук  пожила  смерти.  Св.  Л.  323. 

Поживитися.  См.  Поживлятися. 

Поживлшня,  ья,  с.  Пища.  Узяти  яко- 
гось покорму,  поживління.  Гн.  І.   88. 
Поживляти,  ляк»,  вш,  гл.  Питать. 

Молитвами  душу  поживляти.  К.  Гр.  Кв.  1 1 . 
Поживлятися,  лаюся,  вшея,  сов.  в. 

поживитися,  влнюя,  ьншся,  гл.  Пожив- 
ляться,   поживиться;  пропитываться,    про- 
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питаться.  Пожививсь,  як  собака  мухою. 
Ном.  Л»  4763.  Бджола  шукає,  де  б  їй  по- 

живитися. Радомысл.  у. 
Поживність,  ности,  ж.  Пропитаніе, 

кормь.  Оса  не  має  тепер  поживности. 
Радом,  у. 

Поживок,  вву,  м.  =  Поживність. 
Щось  мало  поживку  з  сієї  мухи.  Левиц. 
І.   147. 

Пожчд  йтися,  джуся,  дишся,  г.і.=По- 
жядовіти. 

Пожядовіти,  вію,  вш.  гл.  Ожидовнть- 
сл,  усвоить  себі  еврейскія  замашки  и  пр. 
К.  (Желех.). 

Пожилець,  льця,  м.  Жилець,  посто- 
ялець. Мнж.  189.  Оттакий  пожилець 

наш!  шість  місяців  прожив  та  й  копійки 
не  дав.  Харьк.  г. 

Пожилиця,  ці,  пожиличка,  ви,  ж. 
Жилица,  квартирантка.  Мнж.  189. 

Пожинати,  наю,  вш,  сов.  в.  пожати, 
жну,  жнеш,  гл.  Пожинать,  пожать.  Хто 
сіяв  зло,  той  пожинав  скорботу.  К.  Іов. 
10.  Взяли  мене  да  й  пожали,  у  снопики 

пов'яза-ш.  Чуб.  V.  538. 
Пожинатоньвн,  гл.  Ум.  оть  пожинати. 

Широке  поле,  жито  густев...  Чим  же  тое 
пожинатойки?  Чуб.  У.  385. 

Пожирати,  раю,  вш,  сов.  в.  пожерти, 
жеру,  жереш,  гл.  Пожирать,  пожрать.  На- 

летім птаство  небесне  і  пожерло  його. 
Ев.  Мр.  IV.  4.  Жерцем  пожиратк.  Тайно 

гонять,  явно  б'ють,  підкладають  сіті,  не- 
навидять, гонять,  б'ють,  жерцем  пожира- 

ють. Чуб.  V.  448.  Также:  поглощать,  по- 
глотить. Щоб  тебе  сира  земля  пожерла. 

Ном.  Л?  3792.  Друге  (судно)  дунайське  гір- 
м  пожерло.  АД.  І.  188.  Аже  тепер  прав- 

да, право\і  вже  померла,  а  щира  неправда 
увесь  світ  пожерла.  О.  1861.  X.  95. — 
бном,  очима.  Смотръть  во  веб  глаза,  не 
сводить  глазъ  съ  кого.  Вона  вже  й  оком 
своїм  нас  пожерла.  МБ.  (О.  1862.  III.  59). 
Вона  їх  очима  так  і  пожерла  обох.  V. 
Барв.   152. 

Пожирення,  ня,  с.  Пожиравье,  по- 
жранье.  Грии.  II.  350.  Переказує  якийсь 
змій  гщіеві,  тії  пін  або  три  вози  золота 
дав,    або    старшу    дочку    на    пожирення. 
І  ріа.  1.  153. 

Пожирувати,  рую,  вш,  м.  Побало- 
ваться, пошалить. 

Пожити.  См.  Поживати. 
Пожиткування,  ня,  с  Пользованіе. 
Пожиткувати,  кую,  вш,  гл.  Пользо- 

ваться. 

Пожйтно,  нар.  Выгодно,  доходно. 
Пожиток,  тву,  1)  Пропитаніе.  Дасть 

Бог  день — дасть  і  пожиток.  Ном.  Л»  79. 
2)  Житье,  достатки.  За  цьою  пана  у  нас 
стали  погані  пожитки.  Харьк.  у.  3)  Иму- 

щество. Ой  беріте  ж  воли  й  мажі  і  ввесь 
мій  пожиток-  К.  Досв.  83.  4)  Прибыль, 
польза,  выгода.  Чимало  чого  учені  вишдали 
на  пожиток  усім  людям.  Ком.  Н.  91. 

Пожвтбчний,  а,  е.  Полезный.  Замуіж- 
ний  хліб  добрий,  да  не  пожиточний. 

Чуб.  II.   121. Пожиточно,  нар.  Полезно. 
Пожиття,  ти,  с.  Прожитье,  прожитокъ. 

Ставало  на  пожиття  його.  Мир.  ХРВ. 
359.  Пиття— пожиття.  Ном.  .V    11668. 

Пожичатн,  чаю,  вш,  гл.=Поаичати. 
Поки  я  була  в  свою  отця,  у  своєї  .мату- 

сеньки,— не  пожичала  лусточки  хліба,  ні 
юисечки  солі;  а  тепер  пожичу  і  оддати 
мушу,  ізвінчавшись  із  сим  товаришем,  про- 

падати мушу.  Чуб.   V.    124. 
Пожлуктати,  таю,  вш,  гл.  Выпить 

(во  множеств*). 
Пожмакати,  ваю,  вш,  гл.  Скомкать 

(во  множеств*). 
Пожбввлий,  а,  є.  Пожєлгбвшій.  І  лис- 
тя пожовкле  вітри  рознесли.  Шевч.  121. 
Пожбввнути,  вну,  неш,  ід.  Пожел- 

тить. Пожовк.га,  не  хттеш.  Гліб.  Пожов- 
кло матері  у  віччу.  Мир.  ХРВ.   17. 
Пожовтити,  вчу\  тйш,  гл.  Пожелтить. 

Пожовтіти,  тію,  вш,  і.і  Пожовк- 

нути Пожовтявий,  а,  е.  Желтоватый.  Вх. 
Лем    452. 

їїожбга,  ги,  ж. =Пожега—  пожежа. 
Племена,  гио  одчахнулись  під  час  татар- 

ської пожош.  Стор.  МІІр.  93.  Після  швед- 
ської пожоги...  був  військовим  осаулом  оцей 

самий  Дорош.  Стор.  II.  55! 
Пожолобитися,  блюся,  бишся,  гл. 

Покоробиться. 
Пожувати,  жую,  ёш,  и.  Пожевать, 

изжевать. 

Пожурйти,  рю,  риш,  гл.  Опечалить 
(многихъ).  Росказала  про  своє  юре  та  й 
пожурила  тим  нас  усіх.  Полт. 

Пожуритися,  рюся,  ришся,  гл.  1)  По- 
грустить. Заспіває  та  й  згадає,  що  він  си- 

ротина, пожуришся,  посумує,  сидячи  під 
тином.  Шевч.  7.  Треба  б  було  похмелить- 

ся, по  худобі  пожуриться.  Чуб.  V.  1012 
2)  Опечалиться  (о  многихъ).  Пожурилися 
всі, — такі  сумні  сидять.  Харьк.  Пожури 
лись  наші  чумаченьки.  Рудч.    Чп.   91. 
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Пев,  нар.  1)=Дов8.  Один  .москаль  на- 
глядів якось  гарну  молодичку  та  все  біт 

поз  двір,  все  біга,  щоб  як  небудь  зачепить 
її.  Рудч.  Ск.  II.  164.  2)  Возл*.  МУЕ.  І. 
124.  Поз  молоду  з  лівою  боку  сідає  стар- 

ша дружка.  МУЕ.  1.   124.  (Полт.  г.). 
Поза,  пред.  За.  Поза  гаєм,  гаєм,  гаєм 

зелененьким  там  дівчина  брала  льон  дріб- 
ненький. Чуб.  У.  447.  Скрізь  і  перед  нами 

і  поза  нами  бреніють  жіночі  чіпки,  чо.ю- 
вічі  шапки,  дівочі  квітчані  волошками  го- 

лови. Г.  Барв.  148.  Поза  очі.  За  глаза. 
Се  не  поза  очі  люде  кажуть,  а  в  вічі.  Г. 
Барв.  426. 

Позабейвуватвся,  куємося,  втеся, 
\і.=Позабовтуватися.  Спасибі  тому  ца- 

реві, що  г(еГ(  міст  вжтроїв:  як  ми  довго- 
полії люде,  та  б  ми  позабейку вались  тут. 

Чуб.  II.  256. 
Позабивати,  ваю,  еш,  их.  1)  Убить 

(многихъ).  Се  ті  самі  харцизи,  що  пана 
Щуку  і  патера  позабивали.  Стор.  МПр. 
123.  На  той  світ  позабивали  (різками) 
сердешних.  Мир.  ХРВ.  267.  2)  Вбить,  за- 

бить (во  множеств*).  Позабивай  тут 
скрізь  коляки. 

Позабігати.  гаємо,  ете.  (.4.  Забіжать 
(о  многихъ).  Кинувши  рідний  край,  поза- 
бігали  у  Московщину.  Стор.  МПр.  92. 

Позабірати,  раю,  еш,  ».».  Забрать  (мно- 
гое). Усе  позабігні.ш,  а  синій  камінеиь,  що 

батько  звелів  купити,  я  й  не  взяла  в  Ва- 
силя. Кв.  В  с.іоЗоді  позабірають  усе.  ЗОЮР. 

І.   ПО. 

Позаббвтувати.  тую,  еш,  г.».  Забрыз- 
гать края  илатья  грязью,  замочить  края 

платья.  Бач,  як  позабовтували  спідниці. 
Позаббвтуватяся,  туемося,  втеся,  м. 

Позабовтувалгіся,  по  росі  ходивши- 
Позаборбнюватн,  нюю.  еш,  и.  Запре- 

тить (во  множестве). 

Позабрйз  ыкувати.  кую,  еш,  гл.  За- 
брызгать (многое).  Жупани  позабризьку- 

валп  в  грязі;  у  байраці-  К.  ЧР.  93. 
Позабріхуватнея.  хуемося.  втеся,  г. 

Завраться  (о  мпогихъ).  Позабріхува.икь 
уже  ви  так,   гцо  далі  нікуди. 

Позаброджувати,  джую,  еш,  г.!.— По- 
аабовтувати. 

Позаброджувати,  джую,  еш,  гл.  За- 
грязнить I  многое). 

Позабувати,  ваю,  еш,  гл.  Забыть  (мно- 
гое). Позабувала  усе  те,  гцо  думала  звечо- 

ра і  вночі.  Кн. 
Позабуватися,  ваемося,  етеся.  гл. 

1)  Забыть  (о  многихъ).  Солов'ї  співать  по- 

забувались. Мил.  93.  А  ми  всі  позабували- 
ся, гцо  нам  ще  й  на  хутір  заходити, 

та  и  проминули  його-  Харьк.  у.  2)  Безл. 
Быть  забытымъ  (о  многомъ).  Усе  вже  по- 
забувалося. 

Позабудовувати,  вую,  еш,  гл.  Застро- 
ить (во  множеств*).  Обггдва  двори  позабу- довував. , 

Позаваблюватн,  люю,  еш,  гл.  Зама- 
нить (многихъ). 

Позавалювати,  люю,  еш,  гл.  Обру- 
шить (во  множеств*). 

Позавалюватися,  люемося,  етеся,  гл. 

Обрушиться  (во  множеств*). 
ІЗозаварювати,  рюю,  еш,  гл.  Заварить 

(многое). 

Позавгорідно,  нар.  1) — іти.  Идти  за 
огородами,  а  не  улицей,  идти  окольнымъ 
путемъ.  2) — казати.  Говорить  не  прямо. 
Ви  ніколи  мені  щиро  не  кажете,  а  завжди 

манівцями*,  позавгорідно-  Ніжин,  у. 
Позавдавати,  даю,  ёш,  гл.  То-же,  что 

и  завдати,  но  о  многихъ  или  о  многомъ: 
Я  вас  у  Сібір  позавдаю.  Г.  Барв.  311. 

Позавертати,  таю,  еш,  гл.  Воротить 
(многихъ).  Як  їх  турки  -  яниченьки  із-за 
могили  напали...  коні  з  добиччу  назад  у 
город  у  Турещину  позавертали.  ЗОЮР. 
I.  42. 

Позавертатися,  таемося.  етеся,  и. 
Воротиться  (о  многих)  Доїхали  до  річки, 
аж  уже  й  місток  вода  знесла,  ніяк  пере- 

їхати, так  ми  й  позаверталися  додому. 

Харьк.  г. Позавершуватн,  шую,  еш,  гл-  Закон- 
чить крыши,  кладку  стоговъ  и  пр. 

Позавивати,  ваю,  еш,  гл.  I)  Обмо- 
тать, обвить  (многихъ.  многое).  Пусти  ж 

мене,  мати,  в  той  сад  погуляти,  свого  ми- 
ленького кости  позбіратг*,  на  тихім  Ду- 

наю переполоскать,  в  шовкову  хустину  по- 
завивати. Чуб.  V.  245.  2)  Завить.  Я  б 

свої  кучері  та  позавива.ш.  Чуб.  V.  100. 
Місяць  дощовий  буде,  бо  як  народився,  то 
ріжки  униз  спустгів;  а  як  такий,  що  так 
і  позавгівае  ріжки  вгору,  то  не  буде  догцу. 

Грин.  І.   12. 
Позавидіти.  джу,  днш,  гл  .^Позави- 

дувати. Желех. 
Позавидувати,  дую,  еш,  гл.  Позави- 

довать. Всі  вибігають  проти  тебе,  щоб 
хоть  подивитись  на  тебе  та  позавидувати 
на  твою  красу.  Кв. 

Позависати,  саю,  еш,  іл.  Быть  завъ- 
шеннымъ  многимъ.  Досі  тая  доріженька 
терном    заросла,     терном    заросла,    пгиом 
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припала,  червоною  та  калиною  позавглсала. 
Чуб.  V.  753. 

Довавнстувати,  тую,  вш,  м.— нащо= 
Позавидувати.  Позавгютг/вав  на  пшени- 

ченьку. Гол.  II-  86. 
Позавірчувати,  чую,  еш,  гл.  Обмотать 

замотать  (во  множестве).  Жінки  позавірчу- 
вані хустками  чи  намітками.  Левиц.  І. 

330. 
Позавічний,  а,  е.  Заглазный,  заочный. 

Ном.  Я  10497. 

Позавічно,  нар.  Заглазно,  заочно.  Я 
не  була  при  тому,  як  се  діялось.  Це  ста- 

нови.) записав  позавічно. 

Поа&вкіратн,  равно,  втв,  гл.  Замереть 
(о  многихъ).  Не  можна  мішати  яйця  під 
квочкою,  бо  кі/рчата  в  них  позивмі рають. 

Ез    V.  254.  ' Позаводити,  джу,  днш,  и.  і)  Завести 
(многихъ).  Сини  позаводять  коней  у  ліс. 
Драг.  147.  2)  Завести,  устроить  (во  мно- 

жестве). Позаводив...  роскіш.  Левиц.  І. 
222.  В  декотрих  селах  попи  і  пани  поза- 

водили школи.  О.  1862.  Н.  52. 

ПОВИВОДИТИСЯ.      ДИМОСЯ.     ДИТЄСЯ,      гл. 

Завестись  (во  множеств*).  У  нас  в  обох 
хатах  цвіркуни  позаводилися. 

Позавбзнти.  вожу,  виш,  гл.  І)  Завезти 
(многое).  Як  станем  їхати  в  город,  то  й 
почнуть  баби:  завези  моїй  дочці  сорочку! 
завези  моєму  синові  чоботи!  та  як  почнеш 
завозити  пш  й  прогаєшся,  поки  всім  поза- 

возиш. Харьк.  2)  Уїхать,  не  возвративь 
занятаго.  Позичиш  кому  ірошей,  чи  й  так 
чого  попросе,  а  тоді  й  поїде  і  не  віддасть. 
Отак  чимало  вже  нашою  позавозили. 
Харьк.  у. 

Позавойовувати,  вую,  еш,  м.  Завое- 
вать (во  множеств*).  Позавойовував  собі  і 

городів  і  земсіь.  ЗОЮР.  І.   115. 

Позаворожувати,  жую,  еш,  и.  Заво- 
рожить (многихъ). 

Позавтрьожу,  нар.  Послезавтра. 
Позавуш,  нар.  За  ухомъ.  Як  та.\апнс 

йою  позавуш.  Гн.  І.  164.  Схопив  ту  пл*:ику 
та  так  і  пустив  в  Орисю  та  й  попав  її 
позавуш.  Св.  Л.  313. 

Позавчбра,  нар.  Третьяго  дня.  Ні!  лучче 

я  зав'яжуся  хусткою  попросту,  як  поза- 
вчора. Левиц    І.   196. 

Позавчорашній,  я,  є.  Третьягодняшній. 
Позав  йзуватн,  эую,  вш,  гл.  Завязать 

(во  множеств*).  Назад  руки  (новобранцям) 

позав'язували.  Чуб.  V.  995. 
Позав'язуватися,  зуемося,  етеся,  гл. 

в 

Повязаться  (о  многихъ).   Усі  дівчата  наші 

новими  хустками  позов' язу вались. 
Позагадувати,  дую,  еш,  ».♦.  1)  Загадать 

(во  множеств*).  2)  Приказать  (многимъ). 
Позагальжбвуватн,  вую,  еш,  м.  За- 

тормозить (во  мвожеств*). 
Позаганяти,  няю,  вш,  иг.  Загнать 

(многихъ).  Вона  б  нашу  худобоньку  та 
позаганяла.  Чуб.  V.  726. 

Позагарбуватн,  бую,  вш,  гл.  Загра- 
бастать (многое). 

Позагартовувати,  вую,  еш,  гл.  Зака- 
лить (во  множеств*). 

Позагачувати,  чую,  вш,  и.  Запрудить 
(многое),  сделать  плотины. 

Позагашувати,  шую,  вш,  гл.  Погасить, 
""потушить  (во  множеств*). 

Позагиджувати,  джую,  вш,  м.  Запа- 
костить (во  множеств*). 

Позагйлювати,  люго,  вш,  и.  Забро- 
сить мячи,  ударяя  палкою. 

Позагинати,  наю,  вш.  гл.  Загнуть  (во 
множеств*). 

Позагівляти,  лйешо,  ете,  гл.  Заго- 
ріться (о  многихъ). 

Позагівлйтнся,  лаємося,  етеся,  гл,— 
Позагівляти. 

Позагладжуватя,  джую,  еш,  гл.  1)  За- 
гладить (во  множеств*).  2)  Уничтожить 

(во  множеств*).  Йому  карі  очі  позаглажу- 
вані.  АД.  І.  81. 

Позаглушувати,  шую,  еш,  гл.  Заглу- 
шить (во  множеств*). 

Позагнуэдуватн.  дую,  еш,  м.  Зануз- 
дать (многихъ). 

Позаголювати,  дюю,  еш,  и.  Обва- 
жить, поднявъ  платье  (о  многихъ). 

Позаголюватися,  люежося,  етеся,  и. 
Обнажиться,  поднявъ  платье  (о  многихъ). 

Позагбнитн,  ню,  ниш,  гл.  Загнать 

(многихъ).  Позносили  з  возів,  а  воли  поза- 
гонили у  далекі  лиїхи.  Рудч.  Ск.  П.  146. 

Позагороджувати,  джую,  вш,  м.  За- 
городить (многое). 

Позагортати,  таю,  вш,  и.  Завернуть 
(во  множеств*).  Взяла  діти,  позагортала. 

Драг.  411. Позагострювати,  рюю,  вш,  гл.  За- 
острить (во  множеств*). 

Позагоювати,  гоюю,  вш,  гл.  Заживить, 
залічить  (раны). 

Позагоюватися,  гбювжося,  етвся,  и. 
Зажить  (о  ранахъ). 

Позагризати,  заю,  еш,  и.  Загрызть 
(многихъ).  Ваші  собаки  еже  скоро  позагри- 

зають наших.  Богодух.  у. 
9 
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Позагрібати,  баю,  вш,  гл.  Загресть 
(во  множеств*). 

Поз&громаджушти,  джую,  вш,  гл.= 
Позагрібати. 

Позагрузати,  з&вмо,  втв,  гл.  Завязнуть, 
увязнуть  (о  многихъ).  Корови  біля  річки 
позагрузали.  Харьк.  у. 

Позагублювати,  люю,  вш,  м.  Поте- 
рять (во  множеств*). 

Позагусатн,  саємо,  вте,  гл.  Сгуститься 
(о  многомъ). 

Повід,  нар.  Позади.  Пливе  позад  завзя- 
тий Гамалія.  Шевч.  61. 

Поиаддя,  дя,  < \=Поаадь. 
Позадянати,  наю,  вш,  іл.  Вставить 

дно  (во  многомъ).  Бондарь  позадинае  ба- 
рильця. Волч.  у. 

Позадирати,  раю,  вш,  гл.  Задрать, 
поднять  вверхъ  (во  множ).  Позадирали 
ноги- 

Попа  дівати,  ваю,  вш,  гл.  Діть  (во 
множ.).  Ой  чому  ж  ти,  летінику,  та  и 
не  співаєш?  Де  ти  свої  співаночки  та  й 
позадіваєш?  Шух.  І.  201. 

Позад  яйця,  ці,  ж.  Задняя  половина 
запаски.  Аф.  428.  См.  Задниця. 

Позадовольняти,  наю,  вш,  гл.  Удов- 
летворить (многихъ). 

Позадріпувати,  пую,  вш,  і.і.=Поза- 
бовтувати.  1  де  ви  ходили,  що  так  спід- 

ниці позадріпували?  Богодух.  у. 
Позадріпуватися,  нуемося,  втеея, 

«л.=Поаабовтуватися.  Бачите,  як  поза- 
дріпувалися? Усісіньку  дорогу  дощ  мочив. 

Богодух.   у. 
Позаду,  нар.  Сзади,  позади.  Позаду  зо- 

ставайся. 

ПозадУ  блювати,  люю,  вш,  гл.  Обна- 
жить, поднявъ  вверхъ  платье  (во  мно- 

жеств*). 

Повадуватн,  ваю,  сш,  гл.  Завіять,  за- 
нести (во  множеств*).  Позадувало  снігом. 

Вх.  Лем.  452. 
Поендумувати,  мую,  вш,  гл.  Задумать 

(во  множеств*). 
Позадумуватися,  муемося,  втеся,  гл. 

Задуматься  (о  многихъ). 
ПоаадУрювати,  рюю,  вш,  гл.  Заб.-;ть 

голову,  одурить  (многихъ). 
Позг.дугаувати,  шую,  вш,  ід.  Заду- 

шить (многихъ). 
Повадь,  ді,  »е.=Послід  1.  Вх.  Зн.  51. 
Позажигатися,  ґавмося,  втеся,  ід. 

То-же,  что  и  зажигатися,  но  о  многихъ. 
Ячмені  позажиіалися.  Мил.   93. 

Позаживати,  наемо,  вте,  гл.  Начать 
жать  (о  многихъ). 

Позажурювати,  рюю,  вш,  гл-  Опеча- 
лить (многихъ). 

Позажурюватися,  рювмося,  втеся,  гл. 
Опечалиться  (о  многихъ).  Дівчата  поза- 

журювались. Г.  Барв.  111. 
Поваздрити,  дрю,  рнш,  гл.  Позавидо- 

вать. 
Позавивати,  ваю,  вш,  гл.  Зазвать  (мно- 

гихъ). 
Повазичати,  чаю,  вш,  гл.  Занять  (во 

множеств*,  о  многихъ). 
Позазімбзуватн,  вуемо,  вте,  гл.  Зази- 

мовать (о  многихъ). 
Позавнавати,  знавмб,  вте,  гл.  Испы- 

тать, изв*дать  (о  многихъ). 
Позазнаватися,  знавмбся,  втеся,  и. 

Познакомиться  (со  многими,  о  многихъ). 

Позазнічний,  а,  е-=По8анчорашиій. 
Вх.  Зн.  65. 

Позазночі,  мар.=Позавчора.  Вх.Зн.  65. 
Позаїдати,  даю,  вш,  гл.  1)  За*сть  (во 

множеств*).  2)  По*сть  (во  множеств*). 
Москалики-соколики,  позаїдали  ви  наші  во- 

лики. Ном.  Л?  801.  3)  За*сть,  погубить 

(многихъ). 
Позаїзджатн,  джавмо,  вте,  гл.  За*з- 

дить  (многихъ).  А  вже  мої  коні,  коні  во- 
ронії позаїзджали.  Чуб.  V.  1025. 

Позаіржавлюватн,  лювмо,  вте,  гл. 
Заржавіть  (во  мпожестві). 

Позаймати,  маю,  вш,  гл.  1)  Занять; 

покрыть  (во  множеств*).  Позаймали  по- 
статі хто  на  своїй  ниві,  а  хто  й  на  чу- 

жому полі  за  копу.  Г.  Барв.  147.  Річко  ж 
моя  бистрая,  позаймала  всі  луги.  Чуб.  V. 
321.  2)  Загнать  скотъ  (во  множеств*). 
Усі  воли  позаймали,  кривою  лишили.  Рудч. 
Чп    95. 

Позайоложувати,  жую,  вш,  гл.  Заса- 
лять (во  множеств*).  Позайоложуемо  було 

собі  і  носи,  і  руки.  Сим.  232. 
Позакаджати,  джаю,  вш,  гл.  Пока- 

дить. Світлоньки  повимітай  і  в  покоях 
позакаджай.  АД.  1-  297. 

Повакаламучувати,  чую,  вш,  гл.  За- 
мутить (во  множеств*). 

Позакандзюблювати,  люю,  вш,  гл.  За- 
гнуть крючкомъ  (во  множеств*). 

Позакандзюблюватнся,  лювнося,  вте- 
ся, ід.  Загнуться  крючкомъ  (о  многихъ). 
Иозакапувати,  пую,  вш,  гл.  Закапать 

что  (во  множеств*). 

Позакарлючувати,  чую,  вш,  гл.  За- 
гнуть (во  множеств*). 
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Поаавардючуватыся,  чуємося,  втеся, 
і».  Загнуться  (во  множеств*). 

Позакачуватя,  чую,  еш,  гл.  Засучить 
(во  множеств*).  Позакочувавши  рукава  в 
сорочці.  Кв. 

Позаквічувати,  чую,  еш,  гл.  Убрать 
цветами  (во  множеств*).  Коси  позапліту- 
вані  і  жовтими  гвоздиками  та  барвінком 
позакві чувані.  Кв. 

Позаквічуватнся,  чуємося,  етеся,  гл. 
Украситься  пвітами  (о  многихъ). 

Поэакидати,  даю,  еш,  м.  Забросить, 
закинуть  (во  множеств*).  В  мене  в  багато 
чобіт,  що  я  позакидав  нагору.  Рудч.  Ск. 
І.  213.  Персні  позакидали  в  воду.  К.  XII. 
27.  Позакидали  голови,  насгиу  на  їх  дер- 

жались шапки.  Левиц.  І.   15. 

Позакидати,  паємо,  еге,  гл.  Закипіть 
(о  многомъ).  Уже  всі  чавуни  позакипали. 
Харьк. 

Позакладати,  даю,  еш.  гл.  1)  Зало- 
жить (во  множеств*).  Похожая  в  блиску- 
чому довгому  каптані,  позак.хадавши  назад 

рухи.  Левиц.  _І.  103.  2)  Позакладало.  За- 
ложило уши.  їй  позакладало.  Они  оглохли. 

Гліб. 
Позаклеювати,  влеюю,  еш,  іл.  Закле- 
ить (во  множеств*).  Вікна  великі,  та  за- 

.іяпані  і  позаклеювані  папером.  Г.  Барв.  ЗІ. 
Позакликати,  ваю,  еш,  а.  Зазвать; 

иозвать  (многихъ). 
Позаклинати,  наю,  єш,  гл.  Заклясть 

(во  множеств*).  (Скарби)  поклали  і  поза- 
клинали.  Драг.  78. 

Поаакльовувати,  вую,  еш,  гл.  Закле- 
вать (многихъ). 

Позаклякати,  каьмо,  ете,  гл.  Оц*пе- 
н*ті,  отъ  холода  (о  многихъ). 

Позаковувати,  вую,  еш,  и.  Заковать 
(многихъ).  Білі  ніжки  позаковували.  Чуб. 
V.  <Ж>. 

Позаколисувати,  сую,  еш,  г.».  Зака- 
чать (многпхъ). 

Позаколихувати,  хую,  еш,  гл.— По- 
ааколисувати. 

Позаколювати,  люю,  еш,  гл.  Заколоть 
(многихъ). 

Позакопйлювати.  люемо,  ете,  и. — 
губи.  То-же,  что  и  закопилити  губи,  но  о 
многихъ. 

Позакопувати,  пую,  еш,  и.  Закопать 
(многое,    многихъ).    Біля  замку    позакопу- 

(броню).  Стор.  МЦр.     1  10.    Я   знаю, 
«торожські  скарби  позакопувані.  КС. 

[.   32. 

Позакбчувати,  чую,  еш,  гл.  Отворо- 
тить, засучить  (во  множеств*). 

Позакбчуватися,  чуємося,  єтеся.  гл. 
Закатиться  (во  множеств*).  Зрачки  позако- 

чувались йому  під  лоб.  Стер.  МПр.  21. 
Позакохуватися,  хуемося,  етеся,  и. 

Влюбиться  (о  многихъ). 
Позакрадатися,  даємося,  етеся.  гл. 

Закрасться,  прокрасться  (о  многихъ).  Ні- 
хто и  не  вгледів,  як  вони  позакрадалися 

в  садок. 

Позакрапувати,  пую.  еш,  гл.— Поза- 
вапувати. 

Позакрашувати,  шую,  еш,  <л.  Укра- 
сить (многое). 

Позакривати,  ваю,  еш,  гл.  Закрыть 
(во  множеств*). 

Позаврівавлювати.  люю,  еш,  иг.  Окро- 
вавить (во  множеств*). 

Дозакруглювати,  люю,  еш,  Округлить 
(во  множеств*). 

Позакручувати,  чую,  еш,  гл.  Закру- 
тить (во  множеств*).  Позакручували  уси. 

ЗОЮР.  I.   102. 

Позакуповувати,  вую,  еш,  гл.  Заку- 
пить (во  множеств*).  Позакуповували  усі 

ярмаркові  будови.  О.   1861.  ЇХ.  180. 
Позакурювати,  рюю,  еш,  гл.  1)  Заку- 

рить (0  многихъ).  Позакурювали  люльки. 
2)  Закоптить  (во  множеств*).  3)  Запылить 
(во  множеств*).  Одежу  позакурювали  в  до- 

розі. 

Позакутувати,  тую,  еш,  и.  Закутать 
(во  множеств*). 

Позакутувати,  шуемо,  ете,  гл.  Заку- 
сить  (О   МНОГИХЪ). 

Поза  лагоджу  вати,  джую,  еш.  и. 
1)  Почини гь  (во  множеств*).  2)  Уладить 
(во  множеств*). 

Позалазити,  айво,  зяте,  гл.  Зал*зть 
(о  многихъ). 

Позалаилюватв,  люемо.  ете,  іл.  За- 
ломил, (о   многихъ). 

Позалатувати,  тую,  еш,  гл.  Нало- жить заплаты. 

Поаалаштбвувати,  вую,  еш,  гл.  Зад*- 
л.'.ть,  ночинпть,  исправить  і  во  множеств*). 

Позалежуватися,  жуємося,  етеся,  гл. 
Залежаться  <о  мношхъ). 

Позаливати,  ваю,  еш,  гл.  Залить  (но 
множеств*).  На  Великдень  водами  позаливи. 
Мвл.  183.  Позаливала  вода  лут,  сінокоси. 
Левин.  I.  127.  Громада  була  озвалась,  то 
багашнрь  зараз  Й2  горілкою  роти  позаливав. 
Г.  Барв    174. 

Позаливатися,  ваемося,  етеся,  іл.  За- 
9-
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литься  (о  многихъ).  Чому  люде  не  позали- 
ваються кров'ю,  он  ті,  що  під  сподом  зем- 

лі жш-уть9  Ком    І.  13. 
Позализувати,  вую,  вш,  гл.   Зализать 

(ВО    МН.  Ж< ~ГТІіІ). 
Швали^ати,  паемо,  вте,  гл.  Облип- 

нуть (о  кношхъ). 
Позаличковувати,  вую,  вш,  ід.  При- 

крыть плохое  лучшимъ  (ио  множ.). 
Поваліслюватя,  плюю,  вш,  гл.  За- 

клеить, заліпить  (во  множестві). 
П  !4&літа*я,  таено,  вте,  и.  Залетіть 

(о  кногщъ 
Амллиіпеь,     нар.  =  Позаторік.     Вх. 

Зн.  за 
Подалбмлювати,  люю,  вш,  м.=Поза- 

даилюватн 
П  .^а л ом-тю витися,  лювнося,  втвся, 

ід.  Залсм<.іі>ся    ьо  маожеетоі). 

Пзаалэсвбчув&ти,  чую,  еш,  іл.  Заще- 
котаті.  (маогихъ). 

Поаалуглювати,  люю,  еш,  гл.  Залу- 
дить (ВО   МчОЖ-    ІьІ) 

Ш.аалу  .аги,  чаю,  еш.  ід.  1)  Завербо- 
ват  (многихъ).  2)  Загнать  (многихъ  до- 
Ма-'іьніг  жяяотвыхъ). 

й  ,аил  ,чоь}  ̂ аті»,  вую,  еш,  м.  За- 
паять («і    МН<  КЄЄТВІ). 

Іоаа-я  *тц,  га*шо,  еге,  і*.  То-же,  что 
в  ьаляг.ч,  по  о  мыо'.нхъ  или  о  многомъ. 
Ви  всі  місця  позалягали, — мені  й  ляіти 

ніде.  Як  прийде  моя  ссм'я,  то  вони  й  під 
лавкачц  позалягають.  Чуб.-  II.  382.  Твої 
зяті  на  нас  позалягали  (устроїв,  засаду). 
К.  ЦН.  191. 

Позаляпувати,  кую,  еш,  ід.  Запугать 
(многихъ).  Позалякував  дітей  так,,  що  й 
духу  йою  бояться.  Х^рьк.  у- 

П  їваляк у  зать  я.  куинооя,  втьоя,  гл. 
НаП};аТ}ХЯ    (О   ММиІМХЗі).    Іиі  СЯ   ПОЗОЛЯКу- 
ва..и  що  навіть,  ьден  на  другою  і  не  поди- 

виться   Чуб.  II.  оЧіо. 
Повьляї' ,  вати  пую,  еш,  м.  Забрыз- 

гать (о  жпшслЯвЬ).  Лин'ячий  куліш  чисто 
т,м,.яічьм:  їм  <лі.  Драг.  >І40. 

Позализуватися  ну  ,мося.  етеся,  гл. 

Забрыл.'ат-хл  (о  мноін..:..  Хе  це  тик  гря- 
зею  по^и  ми/валися?  Харьь.  у. 

Поааиаьувьтв,  вую.  еш,  гл.  Замазать 
(во  мы  ж 

Лов.  м.  льэв.  вати,  вую,  еш,  и.  Закра- 
сить  (ЪС   МН'Ж>СТВІ>. 

ПоиВмаин/вати,  нюю,  еш,  гл.  Заманить 

(мв  ти 
Лоааиьраати,  аавмо,  вте,  гл.  Замерз- 

нуть (о  многихъ,   о  многомь).    У  пигрібг  і 

квас,  і  капуста,  г  огірки — усе  позамерзало. 
Васильк.  у. 

Позамикати,  ваю,  еш,  гл.  1)  Запереть 
(во  множеств*).  Позамикали  і  церкву,  і 
цвинтарь,  і  зійшли  на  кладвище.  Кв.  Як 

у  церквах  та  в  коморах  замки  замика- 
ються, так  щоб  нашим  ворогам  зуби  і  губи 

позамикало.  Драг.  38.  2)  Заключить,  запе- 
реть (многихъ).  Позамикали  всіх  парубків 

у  холодну.  Харьв.  3)  Преградить  (многимъ). 
Позамикатися,  віюся,  ешся,  гл.  1)= 

Позамикати.  Дівка  позамикалась  і  лягла 
сметь.  Грин.  І.  199.  2)  Запереться  (о  мно- 

гихъ). А  люде  біднії  в  селі,  неначе  злякані 
ягнята,  позамикались  у  хатах.  Шевч.  544. 

Позаяйкувати,  кую,  еш,  м.=Еоаа- 
микдтн.  У  мене  ворота  позамикувані. Мил.  57.  ( 

Позамінювати,  нюю,  еш,  гл.  Замінить, 

провівать. Позояірати,  равно,  вте,  гл.  Замереть 

(о  многихъ). 
Позамітати,  таю,  вш,  гл.  Замести  (во 

множеств*).  Ой  коли  б  мені  та,  Господи, 

ранесенько  встати,  ой  щоб  тії  два  слідоч- 
ки иш  »  позамітати.  Чуб-  V.  63. 
Позамічати,  чаю,  еш,  гл.  Замітить, 

примітить  (во  множеств*). 

Позамішувати,  шую,  еш,  м.  Замі- 
шать (во  множестві). 

ПозамлізАти,  ваено,  вте,  гл.  Ослабіть, 
изнуриться  (о  многихъ). 

Позамовкати,  вавко,  вте,  гл.  Замолк- 
нуть (о  многихъ). 

Поааиовляти,  ляю,  еш,  гл.  Загово- 
рить (болізни  во  множестві). 

Позамокати,  ківмо,  вте,  гл.  Замок- 
нуть (во  множестві). 

Позамордовувати,  вую,  еш,  гл.  Заму- чить (многихъ). 

Позаворожувати,  жую,  еш,  ід.  Замо- 
розі: г;,  (мвогяхъ). 

Яоаамор6чув<*ти,  чую,  еш,  гл.  Замо- 
рочить, одурить  (многихъ). 

Яозамбрювати,  рюю,  еш,  г.».  Заморить ІМВИ!  АИЪ). 

Позмотувати,  тую,  еш,  гл.  Замотать 
(многихъ).  Позамотував  руки  у  вірьовки. 
Стор.  Шір.    133. 

Лозам  5чу  вати,  чую,  еш,  и.  Замочить 
(ВО   МН(  ж.    тві). 

Штамби.,  влтн,  щую,  еш,  гл.  Замос- 
тить; п  прь.  і.  (ВО  ма.Лсстьі). 

Яо.амуяюватв,  люю,  еш,  гл.  Занести 
иломь  чвс  ма;>жестиі).  І  була  б  трава, 
та  позамулювало.  Канев.  у. 
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Позамулюватися,  лкжмося,  втвся,  гл. 

1)  Быть  занесенвымъ  иломъ  (во  множест- 
ве).   Над  річкою    городи    позамулювались. 

2)  Натереть  себ*  шею  ярмомъ  (о  волахъ). 
Воли  позамулювались,  до  треба...  волам 
шиї  парить,  щоб  погоїлись.  Рудч.  Ск.  I. 
171. 

Позамазувати,  вую,  вш,  гл.  Замус- 
лить, испачкать  (многихъ).  А  діти,  як 

опудала,  позамурзувані  ходять.  Г.  Барв. 
285. 

Повам^рвуватися,  эуенося,  втеся,  гл. 
Замуслиться,  запачкаться  (о  многвхъ).  Ой 
як  же  ви  позамурзу валися,  діточки!  Харьк. 

Позамурбвуватв,  вую,  вш  и.  1)  За- 
делать камнемъ,  кврпвчемъ  (во  множест- 

ве Де  були  вікна, — позамуровував.  2)  За- 
сипать снътомъ;  покрыть  окна  слоемъ  сні- 

га  в  льда.  Мир.  ХРВ.  57.  Мороз  вікна  по- 
замуровував. Сим.  232.  Деякі  хати  зовсім 

позаносило,  позамуровувало.  Мир.  Пов.  І. 
112. 

Позамочувати,  чую,  вш,  м.  Замучить 

измучить  (многвхъ).  Вони  обидва  такі  ка- 
тюги: жінок  своїх  чисто  позамучували. 

Харьк.  у. 
Позамочуватися,  чуємося,  втеся,  іл. 

Замучиться,  измучиться  (о  многихъ).  По- 
замучуетесь,  танцюючи.  Драг.  343. 

Позаневолюватв,  люю,  вп,  м.  Ли- 
шать свободы  (многихъ). 

Пошведббвуватя,  вуя»,  вш,  гл.  Оста- 
вить безъ  вввманія  (многихъ),  пренебречь 

(многимъ).  Старосвітські  звичаї  позанед- 
бовутли.  К;  (О.  1861.  VI.  ЗІ). 

ПоаанедУжуватв,  жуємо,  еге,  гл.  За- 
боліть (о  многихъ). 

Пояанехаюватн,  хімію,  вш,  м.=По- 
ваввдбовуватн. 

Пованічаяй,  а,  е.  Позавчерашни.  Вх. 
(Желех.). 

Повиносити,  шу,  сиш,  м.  То-же,  что 
и  занести,  но  во  множеств*. 

Поаанбчувати,  чую,  вш,  гл.  Замітить, 
еділать  замітки,  записать  (по  множеств*). 
Позбграв  докупи,  гцо  позакочувано  у  себе 
в  итаргалах.  Ном.  Передм.  II. 

Позан^жуватнся,  жу внося,  втвся,  гл. 
Заскучать,  затосковать  (о  многихъ).  Дай 
їм  по  коню,  нехай  проїздяться,  бо  вони 
яолоог,  позан » жувались.  Чуб.  II.  257. 

Позануздувати,  дую,  сш,  гл.  Зануз- 
дать (многихъ).  Позануздуй  обох  коней. 

Харьк. 

Поаабрюватн,  рюю,  вш,  гл.  Запахать 
(во  множеств*). 

Поваохбчуватн,  чую,  вш,  гл.  При- 
влечь къ  чему,  поощрить  (многихъ). 

Позападати,  давно,  вте,  гл.  Впасть, 
запасть  (о  многвхъ).  Глибоко  позападали 
у  лоб  його  очі.  Стор.  МПр.   129. 

Позапаковувати,  вую,  вш,  гл.  Упако- 
вать (во  множеств*). 

Позапалювати,  люю,  вш,  гл.  Зажечь, 

поджечь  (во  множеств*).  Свічі  позапалю- 
вані. Грин.  III.  147. 

Позапарюватв,  рюю,  вш,  гл.  Запарить 
(во  множеств*). 

Позапаскуджувати,  джую,  вш,  иг. 
Загадить  (во  множеств*). 

Позапечатувати,  тую,  вш,  гл.  Запеча- 
тать (во  множеств*). 

ПэзапввАти,  веемо,  вте,  о.  Запить 

(о  многвхъ).  Позапивали  причастя.  Бого- 

дух.  у. Позапилювати,  люю,  вш,  гл.  Запы- 
лить (во  множеств*),  іюні  в  їх  потомлені, 

одежа  й  тороки  позапилювані.  К.  ЧР.   3. 
Позапинати,  нею,  вш,  гл.  1)  Завісить, 

затянуть  (напр.  тканью — во  множеств*). 
Нічим  ні  позапинати  дірок,  ні  позатика- 

ти. Г.  Барв.  20,  21.  2)  Застегнуть;  ско- 
лоть (во  множеств*). 

Позаписувати,  сую,  еш,  м.  Записать 
(во  множеств*).  Все,  гцо  йо.иу  трапилося 
позаписувати  на  селі.  Леввц.  Пов.  237. 
Всіх  позаписував.  Драг.  141. 

Позаписуватися,  сувнося,  втвся,  гл. 
Записаться  (о  многихъ). 

Позапйтувати,  тую,  вш,  гл.  Спросить 
(многихъ). 

Позапихати,  хаю,  вш,  и.  Запахнуть, 

засунуть  (во  множеств*).  Позапихав  злидні 
в   боклаг.   Драг.  414. 

Позапізнюватися,  нювиося,  втвся,  и. 

Опоздать,  запоздать  (о  многвхъ). 

Позапікати,  каю,  вш,  гл.  Залечь  (во 
множеств*). 

Позапікатися,  каємося,  втеся,  и.  За- 

печься (во  множеств*).  Як  саджіют  квоч- 
ку... нічо  під  том  ніс  не  годит  сі  печи  в 

тій.  хаті,  бо  би  сі  Пл..  чіпали  кургта  в 
яйиьох.  ЕЗ.  У.  82. 

Позапіратн,  раю,  еш,  м.  Запереть  (во 
множеств*). 

Позаплакувати,  кую,  еш,  гл.  Запла- 
кать что  (во  множеств*).  Чорні  кудрі  по- 

зачісувані, чорні  очі  позаплакувані.  Чуб- V.  995. 

Позаплакуватвся,  куємося,  втеся, 
гл.  Быть  заплаканвымъ  (о  многихъ);  быть 
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смоченным*  отъ  дождя  (объ  окнахъ).  По- 
заплакувалисъ  вікна.  Харьк. 

Позапліскуватя,  кую,  еш,  гл.  При- 
бить поверхность  почвы  дождемъ  (во  мно- 

жестве). До>/ц  позап.<  існували  землю.  Зміев.  у. 
Позаплітувати,  туго,  еш,  гл.  Заплесть 

(.по  множестве)  Коси  у  дрібушки  позаплі- 
тувані.   Зміев.  у. 

Позаплішувати,  шую,  еш,  г  і.  Тоже, 
что  и  заплішити,  но  во  множеств*. 

Позаплоджупати,  джую,  еш,  гл.  Рас- 
плодить, развести  (во  множеств*). 

Позаплбджуватися,  джуеиося,  етеся, 
гл.  Расплодиться,  завестись  (во  множеств*). 

Позаплутувати,  тую,  еш,  га.  Запутать 
(во  множеств*). 

Позаплутуватися,  тужмося,  етеся,  гл. 
Запутаться  (по  множеств*). 

Позапльовувати,  вую,  еш,  гл.  Запле- 
вать (по  множеств*).  Позапльовував  їм  очі 

та  й  пішов.  Харьк.  у. 
Позаплющувати,  щую,  еш,  гл.  За- 

крыть, зажмурить  (глаза — преимуществен- 
но о  ыногихъ).  Не  дивіться,  позаплющуй- 
те очі,  а  я  скажу,  як  можна  буде  ди- 

виться. Харьк.  у. 
Позапляилюватя,  люю,  еш,  м.  За- 

пятнать (во  множеств*). 
Позаповзати,  заємо,  ете,  и.  Заползти 

(о  многихъ). 
Позаповідати,  даю,  еш,  гл.  1)  Дого- 

ворить (во  множеств*).  Жидів  з  горілками 
позаповикге  аж  з  Лижниці.  Федьк.  2)= 
Позаказувати.  Вх.  Уг.  260. 

Позапоганювати,  нюю,  еш,  гл.  Зага- 
дить, осквернить  (во  множеств*). 

Поааполісвувати,  вую,  еш,  гл.  За- 
мыть, полоща  (ко  множеств*).  Побіжи, 

дочко,  на  річку,  позаполгекуй  сорочки  Се- 
менкови.  Славяносерб.  у. 

Позаправляти,  ляю,  еш,  гл.  То-же, 
что  п  заправити,  но  во  множеств*. 

Позапрацьовувати.  вуеио,  сте,  гл.  За- 
работать  (о  многихъ). 

Позапроваджувати,  джую,  еш,  г.».  То- 
же, что  и  запровадити,  но  во  множеств*. 

Куди  всі  ножі  .позапроваджував?  Ні  одного 
не  знайду.  Когодух.  у. 

Позапродувати,  дую,  еш,  іл.  Запро- 
дать, продать  (по  множеств*). 

Позапрошувати,  шую,  еш,  гл.  При- 
гласить (многихъ).  Гляди  ж,  стари,  щоб 

бумі  що  рта  й  пити,  бо  я  на  храм  ба- 
гато людей  позапрошував. 

Позапрягати,  гаю,  еш,  гл.  Запрячь 
(во  множеств*).  Ло.ги  позапрягають.  Грин. 

III.  50.  Мої  коні  воронії  да  позапрягані 
стоять.  Чуб.  V.  534. 

Позапрядати,  давно,  вте,  и-  Зарабо- 
тать прядея'емъ  (о  многихъ). 

Позапускати,  ваю,  еш,  гл.  То-же,  что 
и  запускати,  но  во  множеств*. 

Позапухати,  хаемо,  ете,  гл.  Запухнуть 
(о  многомъ).  1  доки  ви  спатимете?  Лже 
аж  позапухали  од  спання.  Харьк.  у. 

Позаралювати,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  заралити,  но  во  многихъ  м*стахъ. 

Позарандбвуватв,  вую,  еш,  гл.  За- 
арендовать (во  множеств*).  Позарандову- 

вали  всі  козацькі  ріки.  К.  Кр.   16. 
Позарани,  нар.  Посл*завтра.  Позарани 

буде.не  мати  съвато  Спаса-  Вх.  Лем.  452. 
Позаржавлювати,  влюено,  ете,  и.= 

Поваіржавлюватв. 
Позаривати,  ваю,  еш,  гл.  Зарыть  (во 

множеств*).  Як  у  нас  корови  погинули, 
так  не  дозволили  к  шкури  поздирати,  так 
і  позаривали.  Славяносерб.  у. 

Позарівнювати:;  вюю,  еш,  гл  Зарав- 
нять  (во  многихъ  нЬстахъ).  Заміси  глини 
та  позарівнюй  ямки  и  долівці.  Черни  г.  у. 

Позаріватися,  каємося,  етеся,  гл. 
Дать  зарокъ  (о  многихъ).  Це  ті  йдуть, 
що  ппшрікалися    горілку  пити.  Вогод.  у. 

Позаробляти,  ляю,  еш,  гл.  Зад*лать 
(во  множеств*). 

Поза  роджу  вати,  джую,  еш,  гл.  Уро- 
дить (во  множеств*). 

Позаростати,  таено,  ете,  гл.  Зарости 
(во  множеств*).  Позаростали  стежки  і 
доріжки  травою  зеленою.  Мет.  56. 

Позарошувати,  шую,  еш,  гл.  Замочить 
росой  (во  множеств*). 

Позарошуватися,  шуенося,  етеся,  гл. 
Замочиться  росой  (о  многихъ).  Позарогиу- 
валися  наші  хлопці,  аж  тече  з  їх.  Харьк. 

Позарубувати,  бую,  еш,  гл.  Зарубить 
(во  множеств*). 

Позарубувати,  чую,  еш,  гл.  Обручить 

(многихъ). 
Позасаджувати,  джую,  еш.  гл.  Заса- 

дить (во  множеств*). 
Позасватувати,  тую,  еш,  гл.  Посва- 

тать (многихъ). 

Позасвідчувати,  чую,  еш,  гл.  Засви- 
дітельствовать  (во  множеств*). 

Позасвічувати,  чую,  еш,  гл.  Зажечь 
(во  множеств*).  Св.  Л.  XII.  85.  На  селі 
вже  світло  позасвічувано.  Ком.  І.  4. 

Позасвічуватися,  чуенося,  етеся,  и. 
Зажечься  (во  миожестп*).  Сами  свічі  по- 

засвічувалися. Ни. 
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Позасаджуватися,  джуємося,  етеся, 
и  .=Позаснджуватяся. 

Позасаджуватися,  джувнося,  втвся, 
м.  Засидиться  (о  многахъ).  Не  по  своїй 
волі  позасаджувалися  (дівчата).  О.  1861. 
XI.   100. 

Позасилати,  лаю,  вш,  м.  1)  Заслать 
(во  множестве).  2)  Сослать  (многихъ).  Десь 
у  Сібір  їх  позасилали  за  те,  що  церкву 
обікра.\и.  Харьк.   у.  . 

Позасинати,  навмо,  8те,  м.  Заснуть 
(о  многихъ).  Позасинали  ченці,  а  Томський 
не  спить.  О.  1861.  VIII.  30. 

Позасинювати,  нюю,  вш,  и.  Слиш- 
комъ  насинить  бълъе  Позасинювала  со- 

рочки, аж  глянути  гидко.  Васильк.  у. 
Позасипати,  паю,  вш,  м.  1)  Засыпать 

(во  множеств*).  2)  Заснуть  (о  многихъ). 
Діточки  позасипають.  Чуб.  V.  795. 

Позасипатися,  паємося,  втвся,  іл. 
Заспаться  .  (о  многихъ;.  Довю  протирали 
очі...  дуже  таки  позасипались.  Стор.  МПр» 
117. 

Позасипляти,  лаємо,  етв,  и.-=Поза- 
сяпати  2.  Бідні  діти,  де  сиділи,  там  і 
позасипляли,  вечері  дожидаючи.  Харьк.  у. 

Позаснпувати,  пую,  вш,  гл.  Позаси- 
нати 1.  У  мене  ворота  позамикувані,  жов- 

тим піском  позасипувані.  Мил.  57. 
Позасихати,  хавмо,  втв,  гл.  Засохнуть 

(о  многихъ).  У  крови  волосся  позасихало. 
Макс. 

Позасівати,  ваю,  вш,  •_*.  Заевять  (во 
множеств*).  Чорнії  роллі  позасівають. 
Грин.  III.  50.  Огі  дівчино  та  Марусечко, 
позасівай  свої  стежечки  то  рутою,  то 
м'ятою.  Мет.  228. 

Позасідати  даємо,  етв,  гл.  Занять 
місто,  с*въ  (о  многихъ).  Ходи  до  хати 

та  що  з'їдж!  Війшов  до  хати,  позасідали. 
Драг.  412.  Вже  до  обіду  позасідали.  Драг. 
353. 

Позасікати,  каю,  вш,  м.  Зас*чг  (мно- 
гихъ). 

Позасіювати,  сіюю,  вш,  м.=Поза- 
сівати. 

Позаскакувати,  куємо,  еге,  іл.  То-же, 
что  и  засьочмтй,  но  о  многихъ. 

Позаскалювати,  люю.  вш,  и.  Зано- 
зить (во  множеств*). 

Позасклеплювати,  люю,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  засклепити  1—4,  но  во  множеств*. 

Позаскорбджувктн,  джую,  вш,  гл.  За- 
бороновать во  многихъ  мъстахъ. 

Позаслинювати,  нюю,  вш,  гл.  Заслю- 
нить (во  множеств*). 

Позаслинюватися,  нювмося.  втвся, 
и.  Заслюниться  (о  многихъ). 

Позаслон*ятя,  няю,  вш,  гл.  Заслонить, 
закрыть,  завісить  во  нногихъ  м*стахъ. 
Робили  вони,  позаслонявши  вікна  од  двору. 
Левиц.  I.    188. 

Позаслужбовий,  а,  е.  Внеслужебный. 

Желех. 
Позаслужуватн,  жуємо,  еге,  и.  За- 

служить, заработать  (о  многихъ).  Чи  поба- 
хато  ж  ви  в  Кигві  позаслужували?  Кіев.  у. 

Позаслухуватяся,  хуемося,  етеся,  гл. 

Заслушаться  (о  многихъ). 
Позасмажуй"  ги,  жую,  вш,  гл.  1)  За- 

жарить (во  множеств*).  Гусей  зо  трое 

треба  буде  засмажити. — Позасмажуємо! 
2)  Заправить  масломъ,  изжареннымъ  съ 
лукомъ  (многое). 

Позасмальцьовувати,  вую,  вш,  гл.  За- 
салить (во  множеств*).  Ау,  та  й  поза- 

сма.ш(ъовував  ти  обидва  рукава!  Полт. 
Позасмалювати,  люю,  вш,  гл.  Обжечь, 

опалить  (во  множеств*).  Йде  чоловік  з  де- 
сяток пішо  без  ратищ  і  без  усього,  а  тілько 

колки  позасмалювали  та  й  ідуть.  ЗОЮР. 
І.  253. 

Позасяерджуватися,  джувнося,  втв- 
ся, іл.  Протухнуть,  испортиться  (во  мно- 

жеств*). Налапали  тілько  перепелиць,  що 
сі  їм  позасмерджували.    Гн.  І.  33. 

Позасийкуватн,  кую,  вш,  и.  Задер- 
гать (многихъ). 

Позасмічувати,  чую,  вш,  іл.  Засорить 
(во  множеств*). 

Позасмолювати,  люю,  вш,  її.  Засмо- 
лить (во  множеств*).  Мабуть  дороге  дуже 

вино,  що  пляшки  позасмолювані.  Кіев.  у. 

Позасмучувати,  чую,  вш,  іл.  Опеча- 
лить (многихъ).  Усіх  ти,  синку,  позасму- 

чував, отак  недобре  живучи.  Харьк.  у. 
Позасмучуватися,  чуємося,  втвся,  гл. 

Опечалиться  (о  многихъ).  Усі  товариші 
його  позасмучувалися,  як  почули  про  йою 
лихо. 

Позасновувати,  вую,  вш,  іл.  1)  Осно- 
вать (во  множеств*).  2)  Заткать  (паутиной 

во  многихъ  мъстахъ).  Павутиною  павуки 
позасновували.  Г.  Барв.  285. 

Позасолбджуватн.  джую,  вш,  іл.  Под- 
сластить (во  множеств*). 

Позасоромлюватися,  лювмося,  втвся, 
гл.  Застыдиться  (о  многихъ).  Позасоромлю- 

валися наші  дівчата. 

Позаспокоювати,  кбюю,  вш,  и.  Успо- 
коить (многихъ).  На  превелику  силу  то 

тим,  то  сим  позаспокоював  їх.  Богодух.  у. 
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Позаспокоюватися—  Позатруювати. 

Позаспокоюватися,  кбюемося,  ствся, 
гл.  Успокоиться  (о  многихъ). 

Позаставати,  стаю,  6ш,  гл.  Застать 
(многихъ).  Усіх  дома  позаставав,  тільки 
дядька  Петра  не  було,  так  я  тітці  Ма- 

рині сказав.  Славяносерб.  т. 
Позаставляти,  лаю,  еш,  м.  1)  Заста- 

вить (во  множеств*).  2)  Заложить  (во  мно- 
жеств*). Яка  була  одежинка,  всю  позастав- 

ляв шинкареві.  Кіев.  у. 
Понастановляти,  ляю,  еш,  гл.— По- 

заставляти. Пропив  і  худобу  всю,  позаста- 
новляв,  що  можна  було.  О.   1862.  VI.  29. 

Позастелювати,  люю,  еш  и  позастй- 
луватн,  лую,  еш,  м.  Застлать  (во  мно- 

жеств*). Всі  столи  вам  позастелювані. 
Грин.  III.  147.  Тесовії  столи  позастилу- 
вані.  Грин.  III.   142. 

Позастібати,  баю,  еш,  гл.  Застегнуть 
(во  множеств*).  Дала  їм  усім  білі  сорочки 
і  новими  стьонжками  позастібала.  Чуб. 
II.  405. 

Позастбювані.  Застоявшіеся.  Ой  прий- 
шов до  нової  стоянки,  а  вже  його  ворон- 

коні  позастоювані   Гол.  І.  116. 

Позастромлювати,  люю,  еш,  м.  Во- 
ткнуть (во  множеств*). 

Позастругувати,  гую,  еш,  гл.  Застро- 
гать (во  множеств*). 

Позастрявати,  ряенб,  еге,  м.  Застря- 
нуть (во  множеств*).  Иродову  іреблю  про- 
рвала вода  і  вози  там  позастрявали.  О. 

1862.  І.  34. 
Позасувати,  ваю,  еш,  м.  Засунуть, 

задвинуть,  впихнуть  (во  множеств*).  Бульбу 
садили  так:  ішов  з  колом,  робив  тим  ко- 

лом ямки,  в  ямки  кидав  бульбу  та  й  ко- 
лом позасував  і  вже. 
Позасаджувати,  джую,  еш,  ;.*.  Засу- 

дить, осудить  (многихъ).  Куди  ж  їх  позс- 
аджували?— Аж  у  Сібір.  Васальк.  у. 

Позасукувати,  вую,  еш,  гл.  Засучить 
(во  множеств*).  Позасукували  по  локоть 
рукава.  К.  (ЗОЮР.  II.  205). 

Позасушувати,  шую,  еш,  /.;.  Засушить 
(во  множеств*).  Нащо  ти  так  пироги 

позасушувала?  Пироги  добрі,  як  м'якенькі, 
а  то  засушила,  аж  торохтять.  Богод.  у. 

Позатаскувати,  кую,  еш,  и.  Зата- 
щить, затянуть  (во  множеств*). 

Позатаювати,  таюю,  еш,  гл.  Утаить 
(во  множеств*). 

Позатверджувати ,  джую ,  еш,  гл. 
Утвердить  (во  множеств*). 

Позатикати,  ваю,  еш,  ы.  1)  Заткнуть 
(во  множеств*).  Уші  наче  позатикані.  Сим. 

235.  2)  Вотквуть,  водрузить  (во  множеств*). 
Позатикав  прапорі.  К.  ЦН.  309. 

Позатйкуватися,  куюся,  ешея,  гл. 
Утыкать,  украсить  себ*  голову  цв*тами. 
Бувало,  поза  шикуємося  квітками.  Богод.  у. 

Позатйллю,  нар.  Сзади.  А  ма.\ода  Ма- 
русенька позатиллю  йде.  Гол.  I.  54. 

Позатирати,  раю,  еш,  гл.  Затереть  (во 
множеств*).  Позатирай  оте,  що  понали- 

вала- Кіев.  у.  # 
Позатихати,  хаемо,  ете,  м.  Затихнуть 

(о  многихъ).  В  людських  хатах  все  було 
позитихае,  все  посне.  Левиц.  І.  116. 

Позатікати,  каехо,  ете,  гл.  Затечь  (но 
множеств*).  Погане  стіжки  складені,  по- 

затікали. Харьк.  у. 

Позатісувати,  сую,  еш,  м.  Затесать 
(во  множеств*).  Уже  кілля  позатісував. 

Черниг. Позатліватися,  ваємося,  етеся,  гл. 
Затл*ться  (во  множеств*).  Положила  дров 
у  піч,  иіоб  на  завтра  висохли,  а  вони  по- 
затлівалися. 

Поаатовкуватн,  кую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  затовкти,  но  о  многихъ.  Чи  страву 
вже  позатовкувпла?  Харьк.  у. 

Позатбмлювати,  люю,  еш,  гл.  Исто- 
мить, изнурить  (многихъ). 

Позатопляти,  ляю  еш,  гл.  і)  Зато- 
пить водою  (во  множеств*).  Не  клади  гнізда 

у  вершині  Дністра:  у  вершині  Дністра 
вода  прибуває,  вона  тобі  жалю  понаробляє, 
вона  твої  дітки  позатопляє.  Чуб.  V.  876. 
2)  Затопить  (печи). 

Позатоптувати,  тую,  еш,  гл.  Затоп- 
тать (во  множеств*). 

Позаторік,  нар.  Въ  позапрошломъ  году. 
Твою  долю,  моя  доню,  позаторік  знала. 

Шевч. 
Позаторішній,  я,  в.  Позапрошлогод- 

ній.  Позаторішню  весну  його  лихий  поніс 
чогось  за  Десну.  Греб.  383. 

Позатсчувати,  чую  еш,  гл.  Закатнть, 
завезти  (экипажи  куда).  Вози  у  возівню 
позаточував. 

Позатримувати,  кую,  еш,  и.  Задер- 
жать (во  множеств*). 

Позатрушувати,  шую,  еш,  и.  Засы- 
пать ч*мъ  во  многихъ  м*стахъ).  Бач,  як 

злили  долівку*.  Шзапцп/шуй  піском  або  по- 
пілом.  Богодух.  у. 

Позатруювати,  р^юю,  еш,  гл.  Зара- 
зить (многихъ).  Ми  не  знали,  що  в  їх  ко- 

роста,  та  й  давали  їм  цебра,  так  вони  й 

нас  позатруювали:  нч  всіх  чисто*  короста напала.  Черниг.   у. 
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Позатягати,  гаю,  зш,  и.  1)  Затянуть 
(во  множестве).  Люльки  позапинають  та 
купами  ходять  кругом  дівчат.  Кв.  2)  Очі 
позатягало.  Глаза  ввалились.  Левиц.  Пов.100. 

Позауш,  и— Позавуш.  Желех. 

Поаахарчбвуватн,  вую,  вш,  м.  Замо- 
рять голодомь,  плохим*  кормомъ  (многихъ). 

йшли  наші  корови  по  руках,  зробились 
такі  позахарчовувані.  Г.  Барв.  54. 

Позахлюпувати,  пую,  вш,  іл.  Забрыз- 
гать (во  множестве).  Де  це  ви  так  сорочки 

позахлюпували?  Богодух.  у. 
Позахлюпуватися,  пуемося,  ятеоя, 

іл.  Забрызгаться  (о  многихъ).  Як  підемо 

по  воду  та  як  почнемо  одна  на  одну  хлю- 
пати, позахлюпуємось  так,  гцо  аж  тече. 

Богодух.  у. 
Позахлявати,  ваемо,  вте,  гл.  Отощать, 

ослабіть  (о  нногихъ).  Позахлявали  так, 
що  не  можуть  одтяти  до  його  гласу.  Грин. 
ІП.  349. 

Позахбвуватя,  вую,  вш,  гл.  Запрятать 
(во  множестве).  Так  позаховує,  гцо  вже 
ніхто  без  неї  не  знайде.  Черниг.  у. 

Позахбднтн,  дано,  дятв,  іл.  То-же, 
что  и  зайти,  но  о  многихъ  или  о  многомъ. 

Еозаки  після  побиванок  під  Кумейками,  на 

Говтві  і  Старині  позаходили  до  якою  ча- 
су в  Московщину.  Стор.  Міір.  60.  Так 

плакали  за  ним  батько  і  мати,  що  тро- 
хи в  голову  не  позаходили.  Чуб.  І.  250. 

Поаахбднтися,  дамося,  днтеся,  іл. 

То-же,  что  и  звитися,  но  о  многихъ  или 
о  многомъ.  Также:  поссориться  (о  многихъ). 
На  другий  день  щось  сі  позаходили,  а  він 
побив  і  жінку.  Гн.  II.   113. 

Позахолоджувати,  джую,  вш,  м.  За- 
студить (во  мпожєствЄ). 

Поаахолбнюватн,  нювао,  вте,  ід.  Про- 
стыть, остыть  (во  множестве).  Позахоло- 

нювала  страва.  Константияогр.  у. 
Позахоплювати,  люю,  вш,  м.  Захва- 

тить (во  множестве).  Де  краща  земля,  то 
багачі  позахоплювали.  Харьв.  у. 

Позацвітати,  таено,  вте,  м.  1)  За- 
цвЄсть  (во  множестве).  Сади  позацвіта- 

ють. Мил.  207.  2)  ЗаплЄсневЄть  (во  мно- 
жестве). У  його  меди  позацвітали.  Чуб. 

V.  735. 

Позацвітатнся,  таемося,  втвся,  ы.= 
Позацвітати.  На  полині  паляниці  позацві- 
мались.  Чуб.  V.    1171. 

По&ацвітуватн,  туемо,  вте,  м.=По- 
мцвітати.  Ой  прийшов  до  своей  пивниці, 
а  вже  ж  вина,  пива  позацвітувані.  Гол, 
І.  116. 

Поаацілбвувати,  вую,  вш,  м.  Заце- 
ловать (многихъ). 

Позацьковувати,  вую,  вш,  гл.  Затра- 
вить собаками  (многихъ).  Двое  цуценяток 

було,  так  же  сусідські  діти  своїми  собака- 
ми позацьковували.  Богодух.  у. 

Позачаровувати,  вую,  вш,  м.  Очаро- 
вать, зачаровать  (многихъ). 

Поначинювати,  нюю,  вш,  повачнна- 
тм,  няю,  вш,  ».».  Затворить  (во  множест- 

ве). Царські  врата  позачинювані.  Грин. 
III.  147.  Позачиняйте  віконниці.  Ком.  II. 

83.  Воротечка  позачиняні.  Мил.  Св.  33. 
Позачитуватися,  тувмося,  втеся,  гл. 

Зачитаться  (о  многихъ). 

Позачіплювати,  люю,  вш,  іл.  Заці- 
пить (зо  множестве). 

Позачісувати,  сую,  вш,  гл.  Зачесать 
(во  множестве).  Чорні  кудрі  позачісувані. 

Чуб.  V.  995. 
Позачісуватися,  сувиося,  втеся,  м. 

Зачесаться  (о  многихъ).  Дивись,  як  гарно 
всі  дівчата  позачісувались,  а  ти  патлата. 
Харьк.  у. 

Позашивати,  заю,  вш,  гл.  Зашить  (во 
множестве).  Позашивай  роспірки  в  сорочці. 
Богодух.  у. 

Позашиватися,  даємося,  втеся,  м. 
Зашиться  (во  множ.). 

Поаашнльбвуватн,  вую,  вш,  м.  Заде- 
лать шалевками  во  многихъ  местахъ. 

Позашибргуватн,  гую,  вш,  гл.  Затя- 
нуть (петли  и  пр.  во  множестве). 

Позашпилювати,  люю,  «ш,  м.  Ско- 
лоть, заколоть,  заштнлить  (во  множестве). 

Позащіпувати,  пую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  защіпнути,  но  во  множестве.  У  нас 
двері  позагціпувані.  Мял.  104. 

Позбавити,  вдю,  виш,  гл.  Лишить. 
Най  ся  багач  не  хвалить,  гцо  мя  Гандзі 

позбавить.  Чуб.  V.  39.  Бодай  ти,  мати, 
в  світі  не  жила,  що  ти  Ганнусі  життя 
позбавила.  Чуб.  V.  54. 

Позбавитися,  віюся,  вишся,  гл.  Ли- 
шиться. 

Повбавляти,  лаю,  вш,  гл.  1)  Умерт- 
вить (многихъ).  Баштко  позбавляв  Буня- 

ка  таким  способом  людей.  Драг.  204. 
2)  Лишить  многихъ. 

Позбивати,  ваго,  вш,  м.  Тоже,  что  и 
збити,  но  о  многихъ  или  о  многомъ.  Ба- 

ран роги  позбиваз.  Мнж.  6.  Всіх  нехай  із 
глудзу  позбиває.  К.  Дз.  44. 

Позбиватися,  вавшюя,  втеся,  гл.  Сбить- 
ся, спутаться  (о  волосагь).  А  як  пішла 

до  свекрухи,  то  й  набралась   муки:   позби- 
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вались  мої  кудрі  в  горох'яні  струки.  Грин. 
ПІ.  ЗО  І. 

Повбирати,  раю,  вш,   м.— Повбіратя. 
Пезбнткувати,  кую,  еш,  гл.  Плохо 

поступать  съ  к*мъ,  обидвть  кого;  повре- 
дить что.  Позбиткував  худобу.  Вх.  Зн.  51. 

Позбиткуватися,  куюся,  є  пі  ся,  гл. — 
з  кбго.  Обидіть  кого. 

Повбігати,  гаємо,  втэ,  гл.  Сб*жать 

(о  многихъ).  З  двора  й  собаки  наші  позбі- 
гали. Г.  Барв.  54. 

Позбігатися,  гаємося,  етеся,  м.  Сб*- 
жаться  (о  многихъ).  Діти  з  цілою  села 
позбігалися.  Чуб.  От  хлопці  позбігались. 

ЗОЮР.  І.  76.  " Позбіратн,  раю,  еш,  гл.  Собрать  (во 

множеств*).  Шатнувся  миттю  сам  із  ха- 
тгі  своїх  троянців  позбірати.  Котл.  Ен. 
І.  ЗО.  0м  роспустив  вівці,  та  не  позбіраю. 
Мет.  108. 

Псзбіратися.  равкося,  етеся,  гл.  Со- 
браться (о  многихъ).  Ще  не  всі  солдати 

позбірались.  Кв. 

Позбовтувати,  тую,  еш,  м.  Взбол- 
тать (во  множеств*). 

Позбувати,  вАю,  еш,  гл.  Сбыть  (во 

множеств*).  Подушки  і  рядна,  усе  позбу- 
вала за  царство  небесне  Марусі  і  за  душу 

свою  й  Наумову.  Кв. 

Повбуджатн,  джаю,  вш  и  позбуджу- 
вати, джую,  еш,  гл.  Разбудить  (многихъ). 

Позбуджатися,  джаеиося,  етеся  и 
позбуджуватися,  джуекося,  етеся  м. 
Проснуться  (о  многихъ).  Позбуждалися, 
п&тповали.   Гн.  I.   162. 

Позбудовувати,  вую,  еш,  гл.  Построить 
(во  множеств*). 

Повбужати,  жаю,  еш,  и.=Повбуд- 

жати.  Ранніх  солов'їв  позбх'джала.  Чуб. 
V.  588. 

Позбутися,  будуоя,  дешся,  гл.  1)  Из- 
бавиться. Позбутись  лиха.  Рк.  Левиц. 

2)  Потерять.  /  молодогців  своїх,  краси  своєї, 
всшо  позбулася.  Г.  Барв.  276. 

Позвати,  зву,  ввеш,  гл.  Позвать.  Та 
позвала  дівчинонька  козаченька  в  юсті. 

Мет.  90. 

Повверхбвний,  а,  е.  Поверхностный. 

Позверхбвно,  нар.  Поверхностно. 

Позвивати,  ваю,  еш,  гл.  Свить  (во 
множеств*). 

Позвикати,  каежо,  ете,  гл.  Привык- 
нуть (о  многвхъ).  Чи  вже  позвикали  ваші 

дівчата  в  городі  жити?  Кіев.  у. 
Позвисати,  савмо.  ете,   гл.   Св*ситься 

(во  множеств*).  Заснув  п'яний  на  возі,  нот 
аж  до  колеса  позвисали    Черниг.  у. 

Позвичайнішати,  шаю,  еш,  гл.  Сде- 
латься в*жлив*е,  улучшиться  по  своєму 

поведенію.  Був  розбишака  на  все  село,  а 

в  руках  подержано  його  —  позвичайнішав, 
став  м'який,  хоть  в  ухо  бгай.  Конот.  у. 

Поэвшчувати,  чую,  еш,  гл.  Пов*н- 
чать  (многихъ), 

Позвірчувати,  чую,  еш,  м.  То-же, 
что  и  звірчувати,  но  во  множеств*. 

Позвіювати,  віюю,  еш,  і,;.  Сввять, 

сдуть  (во  множеств*).  Із  шпилів  сніг  по- 
звіювало так,  що  гола  земля.  Славяносерб.  у. 

Позвбдити,  джу,  диш,  ід.  То-же,  что 
и  звести,  но  о  многвхъ  или  многомъ.  За- 

ходилась тоді  смерть  біля  песиюловхйв... 
чисто  їх  позводила  з  світу.  Драг.  2.  Усе 
наше  добро  позводив.  V.  Барв.  473.  Зажие 
собі  Іван  спокійнегіько,  позводивши  своїх  во- 

рогів. Чуб.  II.  568. 
Позводитися,  димося,  дитеся,  гк.  То- 
же, что  и  звестися,  но  о  многихъ  или  мно- 

гомъ. Позводилося  панів  багато, — панувати 
ні  з  чого.  Зміев.  у. 

Поввбзити,  жу,  виш,  и.  Свезти  (во 
множеств*).  Позвозили  люде  пішки  до  того 

млина  молоти.  Харьк. 
Позвблити.  См.  Повводяти. 

Позвблитнся,  люся,  лишся,  і.і.  Испро- 
сить, получить  позволеніе.  Хлопці  молодії, 

може  погуляти  которому  хочеться,  до  дів- 
чат кортить, — нехай  же  піде  котрий  без 

відома,  то  не  позволиться  у  Палія,  то 

вже  й  не  вернеться-  Драг.  204. 

Позволити,  лйю,  еш,  сов.  в.  позвб- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Позволять,  позволить. 

Я  люблю  дівчину  та  й  мгіслю  її  взяти; 
не  позволяють  вороженьки,  те  й  рідная 

мати.  Чуб.  У.   137. 

Позворушузатн,  тую,  еш,  гл.  Сдви- 
нуть, расшевелить,  всколыхнуть  (во  мно- жеств*). 

Позважувати,  жую,  еш,  гл.  Съузить 
(во  множеств*).  Усім  би  добре  пошито, 

тільки  рукава  широкі — треба  позвужува- 
ти.  Кіеп.  у. 

Позв  язуватн,  зую,  еш,  и.  Связать 

(во  множеств*). 

Позв'язуватися,  эувяося.  етеся,  гл. 
Связаться  (о  многихъ).  Всі  костгг  мертві 

позв'язувались  сухими  жи.игми.  Левиц.  I.  81. 
Позгадувати,  дую,  еш,  гл.  Вспомнить 

(многихъ,  о  многомъ).  Боже,  яке  давне  ми 
сьогодні  позгадували.  Харьк.  у. 
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Позганяти,  ній»,  еш,  «л.  Согнать  (мно- 
гихъ). Позганяй  граків.  Драг.  413. 

Повгасатт  савмо,  вте,  и.  Погаснуть, 
потухнуть  (во  множеств*). 

Повтинати,  наю,  вш,  и.  Согнуть  (во 
множеств*). 

Позгнивати,  вавмо,  «те,  и.=Погнитн. 

Повгнущатися,  щаюся,  вшся,  гл.  По- 
гнушаться. Не  позгнущайтесъ  вислухать 

нас.  Кя. 

По8г6джуватися,  джуемося,  втеся, 
ы.  Согласиться  (о  многихъ). 

Поагодбвувати,  £ую.  вш,  и.  Вскор- 
мить (многихъ).  Діток  позгодовували  і  ху- 
доби придбали    Г.  Барв.  8. 

Поэгблюватн,  дюю,  вш,  гл.  Сбрить 

(о  мвогихъ).  Наші  старі  позголювали  бо- 
роди та  й  думають,  що  помолодчали. 

Позгонити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Согнать 
съ  и*ста  (многвхъ);  согнать  въ  одно  місто. 
Уже  й  овеиь  позгонгші.  Мир.  ХРВ.  39. 
2)  Ваогнать  (многихъ).  Позгонив  воли  на 

юру. 
Позгортати,  таю,  вш,  гл.  Свернуть 

(во  множеств*).  Позгортай  одежу  та  по- 
ховай у  скриню.  Кіев.  у. 

Повгортатнся,  таемося,  втеся,  гл.  Свер- 
нуться (во  множеств*). 

Позгрібати,  баю,  вш,  и.  Сгресть  (во 
множеств*).  Позгрібай  солому.  Харьк.  у. 

Поягрібуватн,  бую,  вш,  м.=Поагрі- 
бати.  Усе  позмітувино,  позгрібувано,  чи 
кізяк,  чи  трісочка.  Г.  Барв.  193. 

Позгромаджувати,  джую,  вш,  и.= 
Позгрібати. 

Позгублювати,  яюю,  ев»,  и  Расте- 
рять. 

Поздавати,  даю,  вш,  гл.  Сдать  (во 
множеств*).  Поздавали  хлопців  у  некрути. 
Богодух.  у. 

Поздавлювати,  дюю,  вш.  и.  Сдаввть 
(во  множеств*). 

Поздаровуватн,  вую,  вш,  гл.  Нада- 
рить. Поздаровували  люде  погорільцям  уся- 

кою хліба  чимало.  Волч.  у. 
Поздвигати,  гаю,  вш.  м.  Сдвинуть 

(во  множеств*).  Таке  каміння,  що  насилу 
з  місця  поздвигали.  Славяносерб.  у. 

Поздержуватн,  жую,  еш,  м.  Удер- 
жать, сдержать  (многихъ). 

Поздирати,  раю,  еш,  гл.  Содрать  (во 
множеств*).  /  який  то  дурень  поздирав 
кору  з  дерева.  Черниг.  у. 

Поздиратися,  раюся,  вшся,  м.  Со- 
драться. 

Повдихати,  хаемо,  вте,  гл.  Издохнуть 

("о  многихъ).  Воли  поздихать.  Чуб.  V.  26. 
Поздірря,  ря,  с  Костри  ка.  Будемо 

тздір'я  трясти,  на  ручники  прясти.  Гол. 
IV.  380. 

Поздіймати,  маю,  вш,  гл.  То- же,  что 
и  зняти,  но  о  многихъ  или  многомъ. 

Ноздм^хувати,  хую,  вш,  гл.  Сдуть 
(•о  множеств*). 

Поздоровити.  См.  Поздоровляти, 
Поздоровитися,  ВІЮСЯ,  вншея,  М.= 

Поздоровкатися.  Увійшов,  не  поздоровився, 
не  привітався.  Ез.  V.  184. 

Поздбвясний,  а,  е=Подовжнвй.  По  до- 

розі від  Теплика  до  Кам'янок  есть  попе- 
речний яр  і  поздовжний  видолинок.  Св.  Л. 

306. 

Поздоровіти,  вію,  еш,  і.*.  Сделаться 
здоровымъ,  выздоров*ть.  Бив  .иене  чо.ховік, 
кости  поломив,  а  я  ляиа,  полежала,  вста- 

ла, ззіла,  вола,  кабана...  г  допіро  поздоро- 
віла. Чуб.  V.  1140.  Жінка  попова  поздоро- 
віла. Драг.  63. 

Поздоровішати,  шаю,  еш,  ід.=Поадо- 
ровшяти.  Спасибі  невістці,  я  за  нею  по- 

здоровішала. Кіев    у. 
Поэдорбвкятн,  каю,  вш,  и.  Пожелать 

здоровья  при  прив*тствіи,  вьіпиванів  вод- 
ив и  пр.  Вх.  Зн.  21. 
.Повдорбвватиея,  каюся,  вшся,  гл. 

Поздороваться.  Васильк.  у. 
Поздоровлення,  ня,  с.  Поздравление. 

Поздоров  л  атн  ляю,  еш,  сов.  в.  по- 
здоровити, влю,  вйш,  «д.  1)  Давать,  дать 

здоровья  (употребляется  преимущ.  въ  сов. 

в.).  Десь  мій  миліш  чорнобривий  та  в  сте- 

пу ночує.  Як  в  степу  при  дорозі, — поздо- 
ров же  його,  Боже!  Чуб-  V.  15.  2)  По- 

здравлять, поздравить.  Чом  ти...  не  поздо- 
ровиш його?  Адже  бачиш,  він  заручився. 

Котл.  НП-  386.  Кішку  Самійла  поздоров- 
ляли. АД.  І.  219.  Поздоровити  днем.  При 

встріч*  поздравить  съ  настоя  щнмъ  днемъ. 

.ЗОЮР.  I.  48. 
Поздоровшати,  шаю,  вш,  и.  Сділать- 

ся  здоровіє.  Г.  Барв.  13.  Він  мені  каже 
не  істли  того  й  того,  а  я  на  злість  на- 

їмся та  поздоровшаю.  Левиц    І.   136. 

Повдренв,  ня,  с.  Видъ,  вид*ніе.  З  то- 
го веселою  поздрені  і  пахущою  повітри 

так  заспокоївся.  Гн.  II.  77. 

Поздувати,  ваю,  еш,  и.  Сдуть  (во 
множеств*).  Будем  дути  так,  щоб  всі  гори 
і  ліса  поздувать,  щоб  скрізь  рівно  було. 

Чуб.  II.   15. 
Поздумувати,  жую,  еш,  и.  Вспомнить 
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(многое).  Спьав  здумувати  та  писати,  що 
в  його  дома  є.  Усе,  усе  поздумував.  Чуб. 
П.  18. 

Повд^рюватн,  рюю,  еш,  м.  Обмануть, 
одурачить  (многнхъ). 

Позеленити,  ню,  ннш,  ід.  Сділать 

зеленымъ.  Не  жди  весни — святої  долі!  Во- 
на не  зійде  вже  ніколи  садочок  твій  позе- 

ленить. Шевч.  654. 

Поаеденйтиоя,  нюся,  няшся,  гл.  Окра- 
ситься въ  зеленый  цвіть.  На  траві  позе- 

лениться полотно-  Міус.  окр. 
Повеленітн,  нію,  еш,  гл.  Позеленіть. 
Позеленуватий,  а.  е.  Зеленоватый, 

не  вполві  зрільїй.  Яблука  ще  позелену 
ваті.  Харьк 

Поаенннй,  а,  е.  Горизонтальный.  Желех. 
Поземно,  нар.  Горизонтально.  Херс.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Позернити,  ню,  нйш,  гл.  Д\  гь  круп- 
ное зерно  хлібу.  Як  би  Господь  позернив 

просо!  Зміев.  у. 

Позерни тнся,  нюся,  нйшся,  гл.  Уро- 
дить съ  хороши ыъ  зерномъ.  Добре  ж,  як 

позерниться  добре  гречка.  Кролев.  у. 

Повживати,  вавмо,  вте.  гл.  Прожить 
(о  многихъ).  Ми  з  бабою  вік  позживали- 
Лебед.  у. 

Позжинати,  на»,  вш,  іл.  Сжать  (во 

многихъ  містахь).  Як  вже  \ет  усе  позжи- 

нають, то  лишіют  трохи  „на  оборіг"',  аби 
горобці  ззіли.  ЕЗ.  V.  86. 

Позвивати,  ваш,  еш,  гл.  Созвать  (о  мно- 
гихъ). Ой  на  то  ж  я  вас  усіх  поззивав, 

щоб  медом-вином  усіх  поштував.  Чуб.  V. 
449. 

Повзувати,  ваю,  еш,  гл.  Снять  обувь 
(во  множестві). 

Еознвава,  ей,  об.  Сутяга.  Ну  й  пози- 
вака  ж  він!  Лохв.  у. 

Повивальник,  ка,  м.  Истецъ,  тяжу- 
шійся,  ведучий  ироцессь.  Полт. 

Позивання,  ня,  с  Прввлеченіе  къ  су- 
ду, судебный  процессь. 
Позивати,  ваю,  еш,  гл.  Привлекать 

къ  судебной  ответственности,  предъявлять 

искъ  къ  кому,  судиться  съ  кінь.  Позива- 
єте мене  і  в  рокоче  свято  на...  суд.  К.  Кр. 

87.  Ой  пішов  міщанин  міщаночку  пози- 

вати, присудили  старі  люде  добре  попро- 
хати. Чуб.  У.  1075. 

Позиватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Судять- 
ся, предъявлять  искъ  къ  кому.  Првлуц.  у. 

Повіка,  кн,  ж.  1)  Заемъ,  кредить. 

Дайте,  будьте  ласкаві,  в  позику,  чи  то  на 

обробіток  хоч  з  в'язку.  Грин.  II.  208.  Коня 

у  позику  не  давай.  2)  Долгь.  Батька  й 

матір  у  такі  позики  втопив,  що  й  ушей 
не  видно.  Г.  Барв.  506. 

Позирати,  раю,  еш,  сов.  в.  повирну4 
тн,  ну\  неш,  гл.  Смотріть,  посмотріть, 

глянуть.  Да  полядаю,  да  позираю  да  на 

ту  чорну  хмару.  Мет.  85.  Позирнувши  на 
них  гнівно,  рече  чоловікові.  Ев.  Мр    III.  5. 

Псзнчайло,  ла,  м.  Заимодавецъ,  кре- 

дитора ростовщвкъ.  К.  (Желех). 
Позичати,  чаю,  еш,  сов.  в.  позичити, 

чу,  чиш,  гл.  1) — у  кбго.  Занимать,  занять, 

брать,  взять  въ  долгь.  Ой  піду  я  до  сусі- 
да воза  позичати-  Мет.  12.  2) — кому. 

Одолжать,  одолжить  кому,  давать,  дать 
въ  долгь.  Одна  бере  і  другим  позичає,  а 

друга  не  бере  й  другим  не  дає.  Ком.  II.  50. 
Пбаичка.  ви,  .ж\=Поаика.  Позичка 

босоніж  ходить.  Ном.  №  10618.  Заспівав 

би — був  голосок,  та  позички  ззіли.  Шевч. 
Позіпати,  паю,  еш,  гл.  Погорланить. 

Позіпай  довше,  то  я  тобі  затулю  рота! 

Повір,  збру,  м.  1)  Видь.  Ось  візьміть 
оцю  диню;  позір  гарний  у  неї.  Волч.  у. 

2)  На  позір.  На  взгллдь.  Так  як  на  по- 
зір, то  це  масло  наче  таке  саме,  як  і  те. 

Пирят.  у.  І  на  позір  нема.  Совсімь  ніть. 
/  на  позір  немає  кавунів,  а  сіяв  густо. 

Волч.  у.  3) — дати  Обратить  вниманіе,  на- 
блюдать, присматривать.  Вх.  Лем.  452. 

Повірва,  ви,  ж.  Вниманіе,  наблюде- 
ніе.  Позірну  мати -Позір  дати.  Вх.  Лем. 452. 

Позіскакувати,  куємо,  еге,  и.  Соско- 
чить (о  многихъ).  Слуги  позіскакували  з 

постелі.  Левиц.  І.  518. 
Позіхати,  хаю,  еш,  іл.  1)  Зівать. 

Протирав  очі,  позіхав,  хрестячи  рот  за 
кожним  разом  Левиц.  ?)  О  вітрі:  дуть 

по  временамъ.  Утомилась  Заверюха,  де-де 
позіхає.  Шевч. 

Позіхатися,  хаеться,  гл.  безл.  Зівать- 

ся.  Ляжмо  спати...  вже  й  мені  часто  по- 
зіхається.  Г.  Барв.  78. 

Пб8Іхи,  хів,  м.  му.  Зівота.  Позіхи 
напали.  Черк.  у. 

Повіхбднтися,  дамося,  дитеся,  гл. 
Сойтись.  А  тим  час  •  позіходилось  народу 
вже  чимало-  Кв. 

Повіц^нов,  нка,  м.  Родъ  заплаты  изъ 
куска  овчины  съ  шерстью,  прикріоляемьій 
кожевниками  въ  омъ  місті,  гді  на  вы- 
дільїваемой  овг4НІ  находится  лысина. 

МУЕ.  I.  75. 
Повідати,  даю,  вш,  и.  1)  Сьість 

(верхній    сдой,    вершокъ    у   растенія)  (во 
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множестві).  Вона  в  нас  як  кішка:  сме- 

танку з  глечиків  поз'їдає,  вершечки  поспи- 
ває. Харьк.  у.  Корова  еехочила  у  садок  і 

поз'їдала  щепи  молоденькі.  Харьк.  у.  2)  Разъ- 
ість.  Кайдани  руки -нош  поз'їдали.  АД. 
І.  94. 

Поз'їзджати,  джаемо,  вте,  гл.  Сьіхать, 
уіхать  (о  многихъ).  Рули  річки  -  повси- 

хали, були  кращі — поз'їзджали.  Чуб.  V.  540. 
Поз'ївджатнся,  джаемося.  етеся,  іл. 

Съехаться  (о  многихъ).  Та  поз'їзджались 
та  панн  та  стали  сумувати.  АД.  П.  65 

Позсаджувати,  докую,  вш,  м.  Испор- 
тить іздой.  Вже  ж  твої  ворон-коні  та 

поз'їзджувані.  Гол.  І.  116. 
Повлазити,  зимо,  энтв,  и.  1)  Сдізть 

(о  многнхъ).  Декотрі  позлазили  вниз.  Ле- 
ввц.  І.  90.  Брати  позлазили  з  дуба.  Драг. 
340.  2)  Взлізть  (о  многихъ).  Хлопці  по- 

злазили на  дерева.  Позлазим  на  дуба  та 
переночуєм.  Драг.  340. 

Позламувати,  кую,  вш,  гл.  Сломать 
(во  множестве).  Якась  недобра  дуъиа  ви- 

шеньки мені  позламувала.  Богодух.  у. 
Поалегати.  Са.  Позлягати. 
Позлежуватися,  жуємося,  етеся,  іл. 

Слежатьсл  (о  многомъ).  У  йою  жупани 
та  позлежувалися.  Чуб.  V.  735. 

Позливати,  ваю,  еш,  гл.  Слить  (во 
множестві).  Позливала  недоїдки  в  миску  і 
дає  мені  їсти.  Богодух.  у. 

Поэлйгувати,  гую,  вш,  и.  То-же,  что 
■  злигати,  но  о  многвхъ. 

Позлидніти,  нію,  еш,  іл.  Обідніть. 
Черном. 

Позлизувати,  зуто,  еш,  м.  Слизать 
(во  множестве).  Сонечко  позлизує  сніг  де 
з  яких  юрбиків  на  піску.  Кв. 

Позлит  ка,  ви,  ж.— Ожеледиця  Вх. 
Лей.  452 

Позліплювати  люю,  еш,  м.  Сліпить 
(во  множеств*). 

Позліплюватися,  люемося,  етеся,  м. 
СхЬпвться,  склеиться  (во  множеств*).  Тісно 
посажала  паляниці,  бач,  як  позліплювались. 
Богодух.  у. 

Повлітати,  тавио,  вте,  гл.  1)  Слетіть. 
Кури  позлітали  з  сідала.  2)  Взлетіть. 
Глянь,  півні  позлітали  аж  на  хату  та  й 
там  б'ються. 

Позлітатися,  таемося,  етеся,  гл.  Сле- 
теться (о  многихъ).  Чорти...  позлітались 

увечері.  Мнж.   127. 
Позлітка,  кн,  ас.  1)  Позумепть.  Уман. 

у.  См.  Ломотна.  2)  Сусальное  золото.  Грнн. 
Ш.   507. 

Позлбте,  тм,  ж.=Поаолота. 
П<гл6*ецк  тця,  м.  Мишура,  сусаль- 
ное золото.  Гч    Позлітка.  Вх.  Лем.  452. 
ПозлответнР,  а,  е.  Золоченый.  Із  під 

поли      позготгитий     недолимок     виньмає 
ЗОЮР.  І.  206.  Объ  одежді:  шитый  золо 
томъ.   Слуги    в  барвах   позлотистих    гуля 
кап*  п"  рчччу.  К    Доев.  21. 

Чо* «отити,  лоч^,  тйш.  ;.і  =Позоло- 
тжтг.  Ля»і  вона  чубок  бер  гінку  позлатила. 
Ез.  У.  96. 

Зоалстм»,  ки,  ог.=По8літка  1.  По- 
злотку  із  чистою  коміра  воздирає  АД. 
І.  250. 

Позлущузати,  щуп,  еш,  м.  То-же, 
что  и-  злущити,  но  во  МН'ЧКеСТВІ. 

Почлу ручатися,  «дуюся,  ешея,  гл. 
То-же,  что  и  злущитися,  но  во  многихъ 
містам. 

Ппржягати,  гаємо,  вте,  м  —Полягати. 
Спаю*  <и-злегають.  Чуб.  V.  795. 

Помагати,  гаю,  вш,  гл.  Одоліть 
(мне  кх"  )    Сян  позмагав  усіх. 

гЬчмаг£ти"я,  гаюся,  вшея,  гл.  По- 
спор; '',  поссориться.  За  що  позмагались? — 

За  масляні  вишкварки.  Ном.  №   3513. 

Поема  ть^ву.чати,  вую,  еш,  м.  То-же, 
что  и  знал:  тати,  но  во  множестві. 

Позманювати,  нюю,  єш,  и.  Сманить 
(многихъ)  Ота  городська  пройда  багато 
дівчат  позманювала,  щоб  ішли  ч  город. Кіен.  у 

Позмахувати,  хую,  еш,  м.  Смахнуть, 
сместь  (во  множестві). 

Поем '-рёжувати,  жую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  змережити,  но  ьо  множестві. 

Позм^узагнся.  загм»ся.  етеся,  и. 
Приомерзи\т  другь  чт  другу  (во  мно- 

жестві). Чбботи  позмерзалися.  Промокшая 
кожа  сапогъ  замерзла. 

Позмивати,  ваю,  еш,  м.  То-же,  что 
и  змити,  но  во  множестві.  Позмивай  .шви. 

Харьк.  г.  Позмивала  дітям  голови.  Бого- 
ДУХ-  У- 

Повпиватися,  ваенося,  етеся,  і».  То- 
же, что  в  знатися,  но  о  многихъ. 
Позмикати,  маю,  вш,  гл.  Свести  судо- 

рогой (во  множестві).  Позмикало  йому  і 

руки  й  ноги. Позмилювати,  люю,  еш,  гл.  Смылить 
(во  множестві).  Усе  мило  позмилювали. 
Богодух.  у. 

Позжинати,  нію,  еш,  ы.  Смять  (во 
множестві).  Діти...  подушки  позмикали. 

Чуб.  V.   65. 
Позмінювати,  нюю,  еш,  і.і.  Измінить 



270 Нозмірюватв — Позносити. 

(во  множестве).  За  нових  панів  усе  не  так 

стало,  як  за  старих  було,  усе  позмінювали. 

Харьк.  у. 

По8мірювати,  рюю,  вш,  гл.  Изм*рить 
(во  множеств*). 

Повмітати,  таю,  вш,  гл.  Сиесть  (во 
множеств*). 

Повмітувати,  тую,  вш,  гл.  1)=Позмі- 
тати.  Усе  позмітувано,  позгрібувано.  Г. 

Барв.  193.  2)  Сбросить  съ  чего  (во  мно- 
жеств*). Пішов,  тото  позмішував  з  себе, 

іде—  обідраний.  Гн.  І.  52. 

Повмішуватв,  шую,  вш,  гл.  Смішать 
(во  множестве). 

Позмовкати,  віємо,  вте,  гл.  Смолк- 

нуть (о  ыногихъ).  Позмовкали  пісні  на  се- 

лі. Г.  Барв.  122.  Голоси.  .  позмовкали.  Г. 

Барв.  308. 
Позмовляти,  лйю,  вш,  и  Сговорить 

(многихъ). 
Новмокати,  маємо,  вте,  гл.  Измокнуть 

(о  многихъ).  Ну,  вже  ж  і  позмокали  ми 

сьогодні,  і  рубця  сухого  нема.  Богодух.   у. 

Повмордбвуватн,  вую,  вш,  и.  Изму- 
чить, изнурить  (многихъ). 

Позморбжуватн,  жую,  вш,  гл.  Замо- 

розить (ыногихъ).  Ця  зіма  башто  людей 
позморожувала. 

Повмбрщувати,  щую,  вш,  гл.  Помор- 
щить (во  множеств*). 

Позмбрщуватнся,  щуемося,  втеся,  м. 

Сморщиться  о  многихъ). 

Повмбтувати,  тую,  вш,  гл.  Смотать 
(во  множеств*). 

Повмбчувати,  чую,  вш,  гл.  Измочить, 
смочить  (во  множеств*). 

По8мур6вувати,  вую,  вш,  м.  Сдіяать 
взъ  камня,  кирпича  (во  множеств*). 

Пбана,  ни,  яс.=Шкода  І.  Глядіт, 

щоб  кінь  позни  не  наробив.  Вх.  Зн.  51. 

Поанавати,  наю,  бш,  сов.  в.  погнати, 

8нан>,  вш,  м.=ПІ8навати,  пізнати.  ЗОЮР. 

I.  210.  Вийди,  мати,  з  хати  познавати 
дитяти.  Мет.    171. 

Познайомити,  млю.  миш,  гл.  Позна- 
комить. 

Позиаибмитися,  млюся,  мишся,  гл. 
Познакомиться. 

Повнака,  ки,  ж.  М*тка,  знакъ,  при- 

м*та  Хиба  під  вечір  або  дуже  зраня  мож- 

на здогадатись,  що  там  села,  бо  дим  зні- 

меться, а  другої  познаки  нема, — сказано, 

в  яру.  Св.  .1.  72.  Познаки  нема.  НВо- лын.  у. 

Познайомити,  млю,  миш,  гл.  =  По- 
знайомити. 

Повнавбмитися,  млюся,  мишся,  и.= 

Познайомитися.  А  знаєш,  як  я  познайо- 
мився з  тим  Хоцінським?  Левиц.  І.  145. 

Познаменуватися,  вуюся,  вшея,  гл. 
Приложиться  (къ  священному  предмету). 

Драг.  237.  У  Лаврі  на  мощі  познамену- 
вався.  Чигир,  у- 

Познати.  См.  Позназатн. 

Познатнся,  каюся,  вшея,  і.г.=Піана- 

тнея. Познаття,  тя,  с  Узнававіе,  узнаніе, 

распознаваніе.  Вх.  Уг.  260. 
Поэяахбдити,  джу,  диш,  гл.  Найти 

(во  множеств*).  Прадід  усе  те  познаходив. 
Мнж.   133. 

Повнахбдитнся,  димося,  днтеся,  гл. 
Найтись  (во  множеств*).  Усе  познаходилося, 

що  в  їх  покрадено.  Черниг.  у. 

ДЬзначатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  позначи- 
ти, чу\  чйш,  гл.  Обозначать,  обозначить; 

намічать,  намітить.  Маркев.  121.  Цибуль- 
кою позначила,  петрушкою  притрусила. 

Чуб.  V.  796. Позначатися,  чаюся,  вшея,  сов.  в. 

позначитися,  чуся,  чнптея,  ы.  1)  Обо- 
значаться, обозначиться.  2)  Сділлться, 

стать  зам*тнымъ.  Левиц.  ПИО.  І.  482. 
/  не  позначилось  ні  трохи,  а  скілько  уже 

брали.  Иногда  прямо  въ  значеній:  умень- шиться на  видъ.  Наче  і  їмо  не  сито,  а 

сала  в  бодні  дуже  позначилось. 

Позневажати,  ягаю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  зневажити,  но  многихъ. 

Повневблювати,  люю.  вш,  гл.  То-же, 
что  и  зневблмти,  но  многихъ. 

Познищувати,  щую,  вш,  гл.  Уничто- жить (во  множеств*). 

Познищуватися,  щуемося,  втеся,  гл. 
Уничтожиться  (во  множеств*). 

Повнівечувати,  чую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  знівечити,  но  многихъ,  или  многое. 

Желех. 
Познімати,  маю,  вш,  гл.  Снять  (во 

множеств*).  Познімали  страву  і  поста- 

вили оріхи  на  стіл.  Кв.  Познімай  сорочки 

з  тину,— вже  посохли.  Харьк.  От  ми  й 

стали  коло  шляху  і  шапка  познімали. 
ЗОЮР.  I.  253. 

Познобйти,  блю,  биш,  гл.  Поморозить. 

Картоіглі  познобило.  Лебед.  у. 

Поэнбситн,  шу,  сиш,  гл.  То-же,  что 

и  знестй,  но  во  множеств*.  Вода...  позно- 
сила млини.  Левиц.  I.  127.  Позносивши 

мішки  в  комору. .  посідали.  Кв.  Позноси,ги 

ото  вони  з  воза  свої  клунки.   Драг.   174. 
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Познбсюватн,  снло,  вш,  м.=По8но- 
свтн.  Позносювали  (снопи).  Грин.  I.  111. 

Познущатися,  щаюся,  вшся,  гл.  ІІоиз- 
дъваться. 

Швов,  вву  в  позову,  м.  Искъ,  тяжба. 

Не  знайду  на  свічку,  а  на  позов — як  біс 
дасть.  Ном.  Л  7374.  Я  просив  його,  щоб 
без  позову  зняв  комору  з  моєї  землі,  так 

він  не  слуха.  Новом,  у.— дати,  заложйти. 
Возбудить  процессъ.  Пан  возний  позов 
дасть.  Котл.  Еп.  IV.  48. 

Позодягати,  гаю,  вш,  и.  Одіть  (мно- 
гихъ). Він  за  свої  іроіиі  усіх  дітей  її  по- 

зодягав. Васильк.  у. 
Позолйтн,  лю,  лиш,  м.  Побучвть. 

Позич  мені  попілу,  а  то  в  мене  не  стане 
сорочки  позолить.  Харьк- 

Поволота,  ти,  ж.  ІІозолота.  Твоя  го- 
лова не  до  позолоти.  Чуб.  І.  242.  Позо- 
лота була  вся  витерта.  Левиц.  І.  293. 

Позолотити.  См.  Позолочувати. 
Позолотіти,  тію,  вш,  ід.  Сдвлатьея 

похожимъ  на  золото,  пріобрість  цвіть 

золота,  пожелтьть.  Каменец-  у.  Колос  по- 
золотів   Г.  Барв    147. 

Позолотка,  ки,  ж.  Сусальное  золото. 
Гол.  Од.  60. 

Позолочувати,  чую,  вш,  сов.  в  позо- 
лотити, лочу\  тнш,  г.».  колотить,  позоло- 

тить. Що  в  голуба  та  сизая  голова,  а  в 
голубки  позолочувана.  Мет.  26.  Голубонько 
мій,  коли  б  ж€  ти  жив,  я  б  твої  крила 
позолотила.   Чуб.  V.  246. 

Позомлівати,  ваемо,  вте,  гл.  То-же, 
что  и  зомліти,  но  о  многихъ. 

Позоруватн,  рую,  вш,  гл.  Обращать 
вввмавіе.  См.  Позір.  Вх.  Лем.  452. 

Позорювати,  рюю,  вш,  м.  Вспахать 
(во  множеств*). 

Повороти,  ряю,  вш,  и:  ?  Ой  всі  поля  са- 
марськії позоряли,  тільки  вони  не  зоряли, 

що  в  річки  Самарки,  а  в  кринички  Сал- 
танки,  де  три  терни  дрібненьких,  де  два 
байраки  зелененьких.   Мет.  437. 

Позоставатися,  тавмося.  втвся,  и. 
Остаться  (о  мвогвхъ).  Не  стало  еже  ста- 

вать і  сала,  а  тільки  сомі  грінки  позоста- 
вались. ЗОЮР.  І.  290.  От  і  сі  діти,  що 

позоставались  живі...  чогось  вже  мізерні- 
ють. Леииц.  І.    139 

Повостатн,  тану,  неш,  м.  Остаться. 
Нема  мгілого,  позостала  туга.  Гол.  1.  370. 

Поаостатнся,  тануся,  нешся,  гл.  Остать- 
ся Умер,  умер  пан  полковник  і  грізная  мова, 

позосталгісь  кінь  вороний  і  ясная  зброя.  Чуб. 
V.  317. 

Позостріватв,  ваш,  вш,  гл.  Встретить, 
(многихъ  и  не  разомъ). 

Повострічати,  чаю,  вш,  м.=Повос*рі- 
ватн. 

Повотлівати,  ваемо,  вте,  гл.  Истліть 

(о  многихъ). 
Поэохбчуватися,  чуємося,  втвся,  м. 

Проявить  охоту,  желавіе,  согласиться  что 

либо  сд-Ьлать  (о  кногихъ). 

Поэраджуватв,  джую,  вш,  гл.  Изме- 
нить (о  многихъ,  многомъ). 

Повралюватв,  люю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  зрадити,  но  во  многихъ  мъстахъ. 

Поврзхбвувати,  вую,  вш,  гл.  Счесть 

(во  множестве). 
Позривати,  вею,  вш,  гл.  Сорвать  (во 

множестве).  Почала  вона  рвати  на  собі 

усе,  що  було,  та  подавати  йому.  Позри- 
вала й  те  усе.    Чуб.  II.  413. 

Позринати,  наеяо,  вте,  іл.  Винир- 
нуть, всплыть  на  поверхность  (во  мно- 

жеств*). Помочим  коноплі  та  мабуть  по- 
гано придавила,  а  вони  й  позринали. 

Харьк.  у. 
Позрівнюватв,  нюю,  вш,  и.  Сравнять 

(во  множествъ). 

Позрізувати,  вую,  вш,  гл,  Срвзать 
(во  множеств*).  Баба  маківки  позрізува.ка. 

Грин.  II.  86. 
Позрікатися,  віюся,  вшся,  гл.  Отка- 

заться (отъ  многаго,  о  многихъ). 

Поарітн,  рю,  риш,  и.  Посмотръть, 
взглянуть.  Позри,  Єлена,  на  он  ту  гору. 
Гол.  IV.  523. 

Поарбджуватн,  джую,  вш,  гл.  Родить 
(многихъ). 

Позростатн,  таено,  вте,  гл.  Вырасти 
(о  многихъ). 

Позростатися,  гаємося,  втвся,  гл. 
Срастись  (во  множествъ).  Кущі  глоду,  тер- 

ну і  шипшини  позростались  ніби.  Стор. 
х\І.  Пр.  ПО,  111. 

Позрошувати,  шую,  вш,  гл.  Оросить 
(во  множествъ). 

Позрощувати,  щую,  вш,  гл.  Вырас- 
тить (многихъ). 

Позрубувати,  бую,  вш,  гл.  Срубить 
(во  множествъ).  Де  яка  деревина  була, — 
все  позрубував-  Иирят.  у. 

Позруйновувати,  вую,  вш,  ы.  Разо- 
рить, разрушить,  развалить  іво  множествъ). 

Позрушуватв.  шую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  зрушити,  но  о  многомъ. 

Позряжати,  жаю,  вш,  и.  То-же,  что 
и  зряжатм,  но  во  множествъ.  Позряжав  своїх 
дочок  та  и  не  надивиться  на  їх.  Борз.  у. 
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Повсаджувати,  джую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  зсадити,  но  во  множеств*.  Узяв 
та  й  позсаджував  дітей  на  віз.  О.  1861. 
V.  71. 

Повсапувати,  пую,  вш,  гл.  Срубить 
мвогія  растенія  при  полоть*. 

Позснлатн,  лаю,  вш,  гл.  То-же,  что 
И  ЗІСДІТМ,    во  о  многихъ. 

Позсипати,  паю,  еш,  гл.  Ссыпать  (во 
множеств*).  В  мішечки  позсипай  (горох). 
Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  93). 

Повсихати,  хаю,  вш,  гл.  Изсохнуть 

(во  множ.).  Бг/ли  річки, — позсихали.  Чуб. 
V.  539. 

Позсихатися,  хавмося,  етеся,  гл.  Ссох- 
нуться (во  множеств*  \  Не  вретичі  його  й 

постоли!  як  же  позсихались!...  Насилу  на- 
цупив. О.   1862.  П.  26. 

Позсідатк,  даю,  еш,  м.  То-же,  что  в 

зсісти,  но  о  многих-ь. 
Повсідатяся,  даємося,  етеся,  гл.  Скис- 

нуть, створ. житься  (во  множеств*). 
Поесікати,  каю,  вш,  гл.  Срубить  (во 

множеств*).  Велика  була  буря...  Дощ  ко- 
миші позсікав,  як  шаблею.  МВ.  І.  141. 

Повскакувати,  куємо,  еге,  гл.  То-же, 
что  и  зскбчити,  во  о  многихъ.  Позскаку- 
вали  як  опечені.  Харьк.  у. 

Позсовувати,  вую,  еш,  гл.  Сдвинуть 
(во  множеств*).  Спершу  густо,  мов  їх 
(хати)  одну  до  другої  хто  позсовував,  щоб 
було  затишніше  й  тепліше,  а  далі  рідче. 
Мир.  Пов.  II.  83. 

Поасбвуватися,  вуеяося,  етеся,  гл. 
Сдвинуться  (о  многихъ). 

Позстарюватнся,  рюенося,  етеся,  ід. 
Состариться  (о  многихъ) 

Позсукувати,  кую,  еш,  гл.  Ссучить 
(во  множеств*) 

Повубйти,  блго,  биш,  гл.  1)  Зазубрить; 
сд*лать  зазубрины.  Позубили  мені  сокиру. 
Ой  десь  мене  Господь  Бог  не  простив,  гцо 

я  у  неділю  серпи  позубив.  АД.  І.  81.  2)  Сд*- 
лать  зубцы.  Позубиш  комір  і  чохлу. 

Позубитися,  блюся,  бишея,  гл.  Иззуб- 
риться. Шабля  позубилась.  ЗОЮР.  І    96. 

Позубцювати,  цюю,  еш,  и.— Позу- 
бити 2.  Оце  вже  тобі  сорочку  попрути- 

кувала  і  позубцювала  в  поділках.  Кіев.    у. 

Поз^жувати,  жую,  еш,  гл.  Съузить 
(во  множеств*). 

Повурбнувати,  чую,  еш,  и.  Сглазить 

(многихъ).  Дітей  мені  позурочувала.  Бо- 
годух.  у. 

Позустрівати,  ваю,  еш,  гл.=По80стрі- 
вати. 

Позуслрічати,  чаю,  еш,  і4.=По8острі- 
чати. 

Позціплювати,  люю,  еш,  гл. — зуби, 
руки.  Стиснуть,  сжать  (во  множеств*). 
Позціплювали  зуби  та  й  лежать  як  неживі. 

Позчіплювати,  люю.  еш,  гл.  Сц*пить 
одно  съ    другимъ  (во  множеств*). 

Позчіплюватися,  люенося,  етеся,  гл. 

Сц*пвїься  другь  съ  другомъ,  переплесться 

другъ  съ  другомъ.  Верби  понагинались  над 
водою,  позчіплювалггсь  зеленими  верхами. 
Левиц.  І.  62. 

Повшивати,  ваю,  еш,  м.  Сшить  (во 
множеств*).  Вони  (Адам  і  Бва)  позшивали 
листи  з  липи,  позакривались.  Чуб.  І.  146. 

Поз'язуватя,  ся,  зуюс-я,  ся,  еш,  ся, 
м.=По8в'я8уватн,  ся. 

Поинакшати,  шаю,  еш,  гл.  Изм*нить- 
ся.  Садок  сей  у  вас  зараз  поинакшав  би. 

Доі збавити,  влю,  вяш,  гл.— Позба- 
вити А  ти  мене  поі збавив  любого  спокою. 

Гол.  І.  323. 

Пбїд,  ду,  м.  Сь*деніе.  Пбідои  Істм 

За*дать.  В  поі'д.  Сколько  можно  съ*сть. 
На  луках  паші  не  в  поїд.  Лебед.  у. 

Поїдайло,  ла,  м.  Обжора. 
Поїдати,  даю,  еш,  сов.  в.  поїсти,  їж, 

їсй,  гл.  Поідать,  по*сть,  съ*дать.  съ*сть; 

пожирать;  уничтожать,  уничтожить.  Йою 
врожай  голодний  поїдає.  К.  Іов.  11.  Каже 

(вовк):  „Отепер  я  вас  поїма.  Рудч.  Ск.  І.  7. 
Зіл.гя  сухе  огонь  поїда.  Подт.  г. 

Поїдйнок,  нку,  м.  —Поединок  1. 
А  звечора  уночі  сходилися  багачі,  стали  раду 
радити,  кою  в  некрути  взяти:  поїдинки  не 

брати,  будем  лани  орати;  чинчоеою  не  бра- 
ти, будем  лани  сівати.   Чуб.  V.  981. 
Поїдка,  ки,  ж.  Количество,  необхо- 

димое на  разъ  для  *ды.  У  нас  хліба  ще 
на  одну  поїдку  буде.  Волч.  у. 

Поєднання,  ня, .  с.  в  пр.— Поєднан- ня н  пр. 

П6І8Д,  ду,  л.  Свадебный  по*здъ,  сва- 
дебная процессія.  ХС.  VII.  428,  429.  Грин. 

НІ  438.  Хотя  бы  даже  женихъ  и  шелъ 

со  своей  свитой,  все  же  эта  процессія  на- 
зывается поїзд.  МУЕ.  I.  125.  (Полт.  г.). 

Молодий  збірає  поїзд  і  где  до  молодої. 
Грин.  III.  430.  Ум.  Поїздоньно.      » 

ПоЇ8дбвнй,  а,  е.  Относящаяся  къ  сва- 
дебному по*зду.  Пісні  поїздові  співають 

дружки  і  свагики.  Грин.  III.  479. 
Пбївдонько,  ка,  м.  Ум.  огь  поїзд. 

Поівжаянн,  на,  м.  Участвующей  въ  сва- 
дебвомъ  поЬзд*,  въ  свад.  процессіи.  МУЕ. 
III    92.    Як  стануть   «оїзжане  уже  в  мо- 
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лодої  на  дворі,  то  дружки...  співають  їм. 
О.  1862.  IV.  21.  А  зт  гори  поїзжане  на 
шлях  виїзжають.  ГОевч.  455. 

Поїзжати,  жію,  еш,  гл.  Ъздить,  разъ- 

езжать. Дев'ятеро  коней  водить,  на  деся- 
тім поізжає-  Грвн.  III.  591.  Наш  папо- 
чок молоденький  на  конику  иоїзжав,  до 

двору  женчиків  займає.  Чуб.  III.  239. 
Поїсти.  См.  Поїдати. 

Поїстися,  їися,  їсися,  ід.  Погрызться. 
Свої  собаки  поїлися.  Ном.  Лё  0448. 

Поїхати,  їду,  деш,  ід.  По*хать.  Сід- 
лай, копаче,  копя  вороною,  та  поїдем  він- 

чатися до  попа  чужою.  Чуб.  У.  137. 
Поїдьмо,  кажу,  діді/сю,  в  ліс  .  да  нарубаєм 
дров.  ЗОЮР.  І.  229. 

Пойда,  ди,  ж  =Побігайка.  А,  а,  юй- 
да!  чужа  мати  пойда,  а  наиіая  пані,  хо- 

дить у  жупані.  Макс.  (1849).  105. 
Пойменувати,  ную,  еш,  ы.  Поимено- 

вать. Росказав,  де  йою  хата  стоїть,  пой- 
менував сусід  своїх.    МВ.  (О.   1862.  1.  77). 

Пойняти,  йму,  меш,  «=Понятн. 
Грвп.  III.  534. 

Покавкати,  каю,  еш,  и.  Покричать 
(о  вороні). 

Покадити,  дж$,  диш,  :.і.  Покадить. 

Я  тютюном  покаоила,  а  редькою  споми- 
нала. Чуб.  V.  562. 

Показ,  ву,  м.  1)  Указаніе.  Добре  за- 
ходились по  німецькому  показу.  Шевч. 

2)  Показг.  Взяла  та  по.южила  на  блюдо 

троє  кошенят  та  й  унесла  на  показ. 
Рудч.  Ск.  II.  91. 

Показання,  ня,  с  —  Повазашцина  1. 
Шшазанщнна,  ни,  ж.  1)  Плата  оть 

винокурснпаго  котла.  2)  Особиичество, 
отдЬленіе  себя  оть  общества.  Поп.  68. 

Показати,  ся.  Си.  Показувати,  ся. 
Показати  кажу\  виш,  м.  Испортить. 

Дощ  показйть  дорогу-  Шух.  Ь  81.  Чарів- 
ниця таки  показит  маржину.    Ез.   V.   61. 

Повалитися,  знмося,  зитеся,  и.  Взбії- 
снться  (о  многихъ). 

Посиній,  а,  е.  Видный,  представи- 
тельвый.  Таке  не  показне:  ні  з  очей,  ні 
з  плечей.  Кои.  П.  148.  Одначе  він  з  себе 

дуже  показний,  З'Юровий.    Левиц.  Пов.  38. 
Показність,  ности,  ж.  Видь,  краси- 
вая наружность. 

Показувати,  аую,  еш,  гл.  1)  Показы- 
вать, показать,  указывать,  указать.  Сидимо 

в  садку,  він  мені  показує:  „  Дивись,  яка 
вода  чиста'.  МВ.  II.  26.  Ой  там  дівчина 
ленто  ж/иа,  дороженьку  показала.  Чуб.  V. 
373.  А  чому  ж  не  зумію? — каже  дівчина. — 

Раз  мені  покажете,  паніматко,  а  другий 

і  сама  знатиму.  Рудч.  Ск.  II.  об.  Не  плач, 
Катерино,  не  показуй  людям  сльози.  Шевч. 
2)  безл.  Показує.  Кажется.  З  обличчя  бйгьш 
двадцяти  літ  їй  не  показувало.  Св.  Л.  65. 

Показуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 
показатися,  жуся,  жешея,  і*.  1)  Пока- 

зываться, показаться,  появляться,  появить- 
ся. Вона  йою  як,  хвицне!  так,  що  йому  і 

свічки  у  очах  показались.  Рудч.  Ск.  І.  7. 
Бач,  мабуть  злякався,  що  не  показався. 
Шевч.  290.  2)  Казаться,  показаться.  Драг. 

43  Дивись,  котора  гуска  тобі  показується 

красна,  ту  й  лови.  Грин.  І.  46. 
Показчик,  ка.  м.  Указатель.  Ном.  Од. 

вид.  II.   Показчик  до  приказок.  Ном. 

Покалавурити,  рю.  риш,  м.  Покара- 

улить. Покаламутити,  чу,  тнш,  м.  Пому- тить 

Покалатати,  таю,  еш,  ы.  Позвонить; 

постучать  вт.  колотушку.  Покалатай  тро- 
хи, а  я  піду  ь  хату  погріюся.    Черниг.  у. 

Покалічити,  чу,  чнш,  гл.  Искалечить 
(многигь).  К.  ЧР.  358.  А  він  в  кущах 
ноги  похалічнв.  Рудч.  Ск.  II.   160. 

Покаляти,  ляю,  еш,  гл.  Запачкать. 

На  ніч  треба  хату  мести:  як  прийде  Ма- 
ти Божа  з  атолами,  то  щоб  ніг  не  по- 

каляла. ХС.  VII.  418.  Ой  устели,  моїода 

дівчино,  рушничками  двір,  щоб  не  покаляв 
червоних  чобіток,  золотих  підків.  Чуб.  V. 

397. 
Покалятися,  ляюся,  ешся,  іл.  Испач- 

каться, запачкаться. 

Покаженіти,  покам'янітн,  ніемо,  еге, 
м.  Окаменіть  (о  мвогнхъ).  Він  за  двері 

та  Онилку  й  веде  за  руку.  Ми  й  пока- 
меніли.  Г.  Барв.  210.  Вони  обидві  й  по- 
кам'яні.іи.  Мнж.   134. 

Покаженуватв,  н^ю,  еш,  м.  Побить 
камнями.  Народ  покаменує  нас.  Ев.  Л. 

XX.  6. Поканючити,  чу,  чнш,  м.  Поклян- 
чить. Ти  думаєш,  що  як  довше  поканючиш, 

так  і  дам.  Богодух.  у. 

Покапати,  паю,  еш,  м.  Покапать;  за- 
капать. Як  роса  та  до  схід  сонця,  покапали 

сльози.  Шевч.  74. 

Покаплунитя,  ню,  ниш,  гл.  Выхолос- 
тить (многихъ). 

Покапостити,  пощу,  стиш,  гл.  Изга- 
дить (во  множестве). 

Покапотіти,  почу\  тйш,  и.  Закапать. 
Показання,  ня,  с.  Наказаніе,  казнь. 

ПокарАти,  раю,  еш,  м.  Наказать.  Бог 
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все  бачить,  а  вже  разом  покарає  на  тім 
світі.  Нон.  №  52. 

Покарбувати,  бую,  вш,  гл.  Изрізать 
нарізами;  украсить  вьірізанной  орнаменти- 

ровкой. Сволок  гарний,  дубовий,  штучно 
погарбований.  К.  ЧР.  37. 

Докарбуляти,  ляю,  вш,  г.г.  Бросить 
палку  такъ,  чтобы  она  пошла  колесомъ, 
ударяясь  о  землю  то  однимъ,  то  другимъ 
концемъ  (въ  и  грі  въ  плаз).  Желех. 

Покарбутйти,  бучу\  тйш,  м.=Покар- 
булятн.  Ко1Ъ.  I.  196. 

Покарлючити,  чу,  чиш,  гл.  Согнуть, 
искривить.  Чого  це  тут  дерева  такі  по- 

карлючені? Харьк.  у. 
Покартати,  таю,  вш,  о.  Побранить. 

Словами  покартай  його,  а  не  бий.  Ном. 
№  3872. 

Покасуватн,  сую,  вш,  гл.  Упразднить 
(во  множестве). 

Покатати,  таю,  вш,  гл.  1)  Покатать, 
повозить.  2)  Быстро  поіхать.  О.  Гервасій 
покатав  льодом,  тільки  паламар  поньокуе. 
Св.  Л.  95. 

Покататися,  таюся,  вшся,  г.і.  Пока- 
таться. Ом,  покаталися — привели  додому 

того  коня.  Ртдч.  Ск.  І.    164. 
Покатувати,  тую,  вш,  ід.  Подвергнуть 

истязанію,  повучит  .  Ой,  ой  він  мене... 
покатує.  Чуб.  V.  6І7. 

Покатулятися,  ляюся,  вшся,  гл.  По- 
катиться. Вх.  Уг.  260. 

Покахикати,  каю.  еш,  гл.  Покашлять. 
Покац^бнути,  немо,  нетв,  гл.  Окоче- 

ніть  (о  многихъ).  Ну  мороз!  поки  доїдемо, 
то  й  покацубнемо. 

Покачати,  чаю,  вш,  гл.  1)  Покатать. 
Глянь,  як  кішка:  покачає  лапкою  клубок 
та  й  кине,  а  тоді  знов.  2)  Покатать 
(білье).  Покачай  сорочки.  3)  Раскатать 
тісто.  Покачай  коржі.  4)  Повалять.  Со- 

бака неззість,  не  покачавши.  Посл.  5)  О  бі- 
шеной  собакі:  свалить  и  покусать  (собаку). 
Як  собаку  покачає  дурна  собака,  то  та 
собака  покусана  біжить  сама  такого  зіл- 

ля шукати  од  сказу.  Грин.  II.  20. 
Покачатися,  чаюся,  вшся,  ».».  І)  По- 

кататься, поваляться.  Шнь  покачався  на 
траві.  2)  Побіжать.  Текля...  покачалась 

до  його,  крикучи:  „Татко!  тат-ко!"  Св. 
Л.   10. 

Покашляти,  ляю,  еш,  гл.  Покашлять. 
Покашляв  днів  зо  два,  а  ̂ це  вже  й  годі. 
Черниг.  у. 

Покаяння,  ня,  с  Покаяніе.  Єдного 
скарання  десятьом  покаяння.  Ном.  №  3907. 

Покаятися,  каюся,  вшся,  іл.  Пока- 
яться. Покаявся  злодій  у  ягодах.  Ном. 

№  2250. 
Поквап,  ну,.*.  ІІоспішность.  Желех. 
Поквапитися,  плюси,  пишся,  Ч*. 

1)  Поспішить,  поторопиться.  2)  Польстить- 
ся. Але  не  багато  значних  панів  поквапи- 

лось до  неї  в  гості.  Левиц.  І.  491. 
Поквапний,  а,-  є.  Поспішний. 
ПоквАпність,  ности,  ж.=Поквап. 
Поквапно,  нар.  Поспішно. 
Поквасити,  шу,  сиш,  гл.  Поквасить. 
Покваснгги,  вію,  еш,  г.».  Скиснуть. 

Поквасиути,  ну,  неш,  ?д.=Поквас- ніти. 

Поквилити,  лю,  лиш,  и.  1)  Попла- 
кать. 2)  Покричать  (о  нЬкоторыхъ  зві- 

ряхъ  и  птицахъ). 
Поввікати,  каю,  еш,  и.  Повизжать 

(о  свивьі). 
Поквільно,  нар.  1)=Покволом  2)  Сво- 

бодно, льготно.  Не  знаю,  як  у  вас,  каже, 
а  в  нас  дак  і  геть  то  стало  поквільно 
панським.  О.   1862.  VI.  58. 

Поквітчати,  чаю,  еш,  гл.  Украсить 

цвітами. 
Поквбкати,  каю,  еш,  гл.  =  Поквок- 

тати. 
Поквоктати,  кчу\  чеш,  гл.  Поклох- 

тать  (о  насідкі);  поквакать  глухо  (о  ля- 
гушкі). 

Поквблом,  нар.  Медлено.  Спускався 
він  із  скель  покволом.  Мкр.  Г.  14.  Іде  собі 
покволом.  МВ.  І.  41. 

Покепкувати,  кую,  еш.  м.  Посмі- 
яться надъ  кім'ь.  Дай,  Боже,  гцоб  ні  до- 

гадались брат  з  брата  в  чім  покепкувать. 
Котл.  Ен.  НІ.  65. 

Покерувати,  рую,  еш,  гл.  Поуправ- лять. 

Пбки,  нар.  Пока,  покамість.  Поки  діда, 
поти  й  хліба.  Лебед.  у.  Поти  пряла,  по- 

ки й  задрімаєш.  Рудч.  Ск.  II.  14.  Поки-м 
тебе  не  любила,  були-м  як  голубка.  Чуб. 
V.  13.  0-пбни.  Вотъ  до  какихъ  порь.  Ме- 

ні в  ставку  о-поки.  Зміев.  у.  Пбки  світа, 
пбки  сонця.  Во  иік'ь,  никогда.  Поки  світа, 
поки  сонця  не  прилетимо.  Мил.  136. 

Попивання,  ня,  с  Квітнів.  Зробив 
притчу  з  нас  в  язиціх,  покивання  глави 
в  людяй.  К.  Псал.  106. 

Покивати,  ваю,  еш,  гл.  Покивать. 
Назад  подивгмась,  покивала  головою  та  й 
заголосила.  Шевч.  74. 

Покьдатн,  даю,  еш,  сов.  в.  покинути, 
ну,  неш,  гл.    Покидать,   покинуть,    остав- 
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хять,  оставить  бросить.  Ой  голубочок  гуде, 

а  голубка  буркоче,  що  голуб  голубку  поки- 
дати хоче.  Мет.  78.  Як  дівчині  не  журить- 

ся,— козак  покидає.  Мет.  79.  Покинь  дарем~ 
ну  думку  думати,  покинь  нещире  мене  ко- 

хати. Чуб.  V.  386.  Коли  покидаєш,  по- 
кинь хліба  їсти,  а  щоб  тобі  було  тяжко 

асти.  Чуб-  V.  194.  Чи  подобенство,  мій 

брате,  щоб  я  своє  добро  турецьке  на  шля- 

ху покидав?  ЗОЮР.  І.  33 ' 
Покидати,  даю,  «ш.  ы.  Бросить,  оста- 

вить (во  множествь).  Нащо  ж  ти  дігноч- 
ки  покидала?  Мил.  221.  В  руйновищі,  що 

люде  по'дСігали,  покидали  мов  кучуруги 
цегли.  К.  Іов.  34.  Чуби  покидати.  Первона- 

чально: остричься  (о  многихъ),  а  затьмъ: 
быть  взятымъ  въ  солдаты,  такт,  еакъ  при 
етомъ  взятыхъ  стрнгуть.  Г.  Барь.   15. 

Покидатися,  даюся,  єшся,  ід.  При 

■Бді  закапать  одежду.  Вх.  Уг.  260. 
Покйдище.  ща,  е.=Поквдько  п«- 

кндька  Чия  вона? — Ет,  чия  там! — по- 
кидище.  Козел,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Шкядь,  ді,  ак\=Покидька.  К.  (Ха- 
та, 2). 

Покидька,  кк.  ж.  І)  Негодный  пред- 
мете. К.  (Хата,  XVI).  2)  Заброшенное  су- 

щество женскаго  рода.  Я  така  вбога  і  без- 
таланна дівчина,  покидька,  чужий  попи- 

хач. Г.  Барв.  381. 
Покидьків,  кова.  ве  Относящійсл  гь 

ному  предмету,  существу.  Покидьків 
бват.  Негодный  нредметь.  Лебед.  у. 

Покядько.  ка,  т.  Заброшенное  суще- 
ство мужескаго  рода.  Ні  батька,  ні  ма- 

тері,— покидько.  Козел,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Покидьок,  дька,  м  =Покчдька.  Грин. 

Покинути.  Су.  Покидати. 

Покинутися,  нуся,  нешся.  и.  От- 
стать (отъ  стада),  идя  за  кінь  ненамі- 

ренно  остаться.  О,  я  тебе  не  покинуся. 
Вражий  баран  і  не  покинеться.  Литин.  у. 

ПОКИПІТИ,    НЛЮ.    ОИШ.  1.1.    1)  ПОКИПІТЬ 

некоторое  время.  Хпй  ще  трохи  покипить 
борщ.  Васильк.  у  2)  Свариться  (во  мно- 

жестве). Чаєнята  покипит  ч  каші  Рудч. 
Чп.  90.  2)  О  хлібахь  на  корню:  засох- 

нуть отъ  сильной  жары.  Вівси  так  і  по- 
кипіли. Зміє  в.  у. 

Покидання,  ня,  с.  Въ  нгрі  въ  жмур- 
ки: нрикосновеніе  къ  играющему.  Си  По- 

мигти. О.  1861.  XI.  Св.  38. 

Покидйти,  цяю,  вш.  ы.— кого.  Въ 

■грі  въ  жмурки:  дотронуться  до  кого-либо 

изъ  яграющягь,  который  послі  этого  ва- 
чвнаеть  жмурить.  О.  1861.  XI.  Св.  37,  38. 

І.  Покій,  кою,  .и.  Покой,  миръ.  Діти 

поки,  дати  чистий  пбий.  Оставить  вь  по- 
коі.  Дай  їй  покій!  Чуб.  V.  273.  Та  дай 
мені  чистий  покій...  Я  не  маю  коли  і  в 

юлову  пошкрябатись.  Св.  Л.  202. 
IX  Покій,  кою,  м.  Комната.  Прошу, 

серце,  до  покою,  поговоримо  з  тобою.  Нп. 
Та  привели  Бондарівну  в  покої  високі.  Грив. 
ПІ.  614.  А  пани  все  по  покоях  ходять. 

МВ.  (О.  1862.  ПІ.  54).  Ум.  Покбік,  коши- 
чки. За  тим  покойом  є  покійчик.  Драг.  307. 

Покійний,  а.  е.  Покойный,  умерщій. 
Заіубьна  материну  хустку,  що  ще  од  Я 
покійно^  матері.  Кв. 

Покійник,  ка.  .к.=Небіжчнк.  Там 
дзвонять  по  оуші,  там  голосять  по  покій- 

нику. Кв.  Ум.  Покійничок. 
Покійниця,  ці,  ж.=Небіясчпця.  Я 

згадала  покійницю  няньку.  Шевч.  314.  Ун. 
Покійничка.  Г.  Барв.  424. 

Покійничок,  чка,  .«.  Ум.  отъ  по- 
кійник 

Покійчик,  ка,  м.    Ум.  отъ  П  Покій. 

Пбкідь,  ка/>.=Покк.  Ой  спи,  дитя, 
до  обіда,  покіль  тати  з  міста  прийде, 
Мет.   1., 

Покіль читн ся  чуся,  чишся,  и.  Пус- 
тить ростЕИ  (о  зерні).  Черк.  у. 

Покінчити,  чаю,  вш,  гл.  Окончить  (во 
множестві). 

Покінчити,  чу\  чнш,  гл.  Окончить, 
закончить. 

Покірливий,  а.  е.  Смирный,  кроткій. 
Покірлива  дитина.  Душі  покірливі.  К. 

Досв.   117. 
Покірливість,  воети,  ж.  Смиреніе, 

кротость.  Може  ласкавостю  своєю  та  по- 
кірливостю  втихомирю  її.   МВ.  І.  28. 

Покірливо,  нар.  Покорно,  смиренно, 

со  смиреніемь.  Сповіщаюсь  вам  щиро  та 
покірливо    К.  ЦН.  220. 

Покірне,  нар  =Покірно  Покірне  одка- 
зали  вони.  Оп.  75. 

Покірний,  а.  е.  Покорный,  кроткій, 
смирный.  Покірної  голови  меч  не  иметь. 
Ном.  X  3305.  Покірнеє  та  дитятко  та 

Мар'ечка.  Мет.   175.  Ум.  Покірнбнький 

Покірний,  ка,  м.  Покорный  кому  чо- 
ловікь.-  Рятуй  душу  мою,  Спасе:  я  по- 
кірник  твій  прихильний.  К.   Псал.    198. 

Покірниця,  ці,  ж.  Покорная  кому 
женщина. 

Покірність,    ности,    ж.    Покорность; 
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кротость.    Покірность    твоя    жизні   і  здо- 

ров'я мені  придасть.  Котл.  НО.  376. 
Покірно,  нар.  Покорно,  кротко.  Ун. 

Покірненько. 

Поніс,  косу,  м.  Покось.  Косарики  ко- 
сять, а  вдівочка  похожає,  дрібними  сльоза- 

ми покоси  поливає.  Мет.  315. 

Поклот,  косту,  т.  Лакъ;  лаки ровзн нал 
поверхность.  Таке  гладеньке,  як  покіст. 
НВолын.  у. 

Повість,  коотн,  ж.  ?  Клала  бись  мости 
з  червоной  покости.  Гол.  II.  107.  Мостила 
мости  жовтими  покости.  Гол.  IV.  409. 

Покіт,  кбту,  м.  1)  Скать.  Гори  кру- 
тоярі з  зеленими  покотами.  К.  ЧР.  62. 

2)  В  покгг=Поиотои. 

Поклад,  ду,  лі.  1)  Яйцо  (натуральное 
вдн  изъ  мілу ),  которое  кладуть  въ  каконъ 
нвбудь  місті,  чтобы  курица  неслась  въ 
тонъ  ністі.  Сяде  курка  й  без  покладу. 
2)  Понетъ. 

Покладати,  даю,  вш,  сов.  в.  покласти, 

кладу,  деш,  гл.  1)  Класть,  полагать,  по- 
ложать, сложить.  Буду  в  землі  козацькій 

голову  християнську  покладати.  АД.  І 
212.  Поклони  покладати.  Г.  Барв.  106. 
Мимо  церкви  святої  проїжжали...  на  себе 

хреста  не  покладали.  АД.  І.  193.  2)  На- 
лагать,  наложить.  По  двоє  кайданів  на  ноги 

покладено.  АД.  І.  90.  3)  Раскладывать, 
разложить  (человіка  для  порви).  Як  не 
вийду  на  панщину,  покладают  зараз:  а 

Сикора  покладає,  Верюнець  тримає,  а  во- 
комон  із  паличков  коло  задку  грае.  Гол.  Ш. 
478.  4)=Парєнити.  Вх.  Зк.  46.  5)  Строить, 
построить.  Поклали  новий  манастирь.  Во- 

льні, г.  Двори  собі  поклав  на  боці  від  своєї 

мами.  Гн.  І.  153.  6)— гнів  на  кого.  Сер- 
диться, гніваться.  Па  свою  старшого  бра- 

та великий  гнів  покладав.  АД.  І.  187.  7) — 
надії.  Возлагать  надежды,  надіяться.  На 
його  єдиною  покладаю  мої  надії  Стор. 

МПр.  93.  8)  -гріх  на  нбго.  Взводить  на 
кого  гріхь.  Які  ж  ти  гріхи  на  себе  по- 

кладаєш? АД.  І.  188.  Я  ні  на  кою  не  по- 
кладаю гріха,  як  на  Петра.  9)  І  в  голову 

смгб  не  покладай.  И  не  думай  этого. 
10)  Покладаючи  робити.  Не  спіша  и  съ 
толкомъ  дідать.  Лубен,  у.  (Леонтовичъ). 

Покладатися,  даюся,  ешся,  гл.  Укла- 
дываться, уложиться,  быть  положенными 

Там  і  попрядеться,  і  потнеться,  і  в  скри- 
ню покладегтся.  Рудч.  Ск.  II.  51.  2)  Ло- 

житься, лечь.  3)  Условиться,  согласиться. 
Вх.  Уг.  260. 

Покладень,  дня,  .к.=Поклад  Т.  По- 
кладень під  куркою  ви  зоставили?  Борз.  у. 

Швдадвя,  ків,  м.  Куриныя  яйца. 

Шух.  І.  106,  238.  Годуют  курочки,  та- 
ких наскладали  пскладків.  Гн.  її.  205. 
Покладливий,  а,  е.  Покладлевый, 

ласковый.  Мирг.  у.  Ум.  Покладливёкышй. 

Г.  Барв.  446. 
Докладний,  а,  е.  Запасной.  Наклад- 

ний гріш-  Подольск,  г.  Покмдні  гроші. 

Шух.  І.  51. Покланятися,  няюся,  вшся,  гл.  По- 
кланяться. 

Покланятися,  нйюоя,  вшся,  гл = 
Поклонятися.  Брат  сестрі  покланяється. 

Чуб.  У.  547. Покласти,  ся.  См.  Покладати,  ся. 
Покладати,  даю,  вш,  м.  Пощелкать 

зубами. Поклекотати,  кочу,  чеш,  гл.  Покле- 
котать. 

Поклекотіти,  кочу,  тйш,  м.=Покле- 
кстатн. 

Поклепати,  паю,  вш,  гл.  Отбить  (косу). 

По  обіді  оддихали,  потім  коси  поклепали. 
Мет.  314. 

Поклик,  ку,  м.  Зовъ,  клвчъ;  воззва- 
ніе.  К.  ХП.  14.  Мертве  нехотя  устає  на 

чарівницький  поклик  з  домовини.  К.  ЧР. 

217. 
Покликати,  чу,  чеш,  гл.  Позвать. 

Ото  він  пішов  покликав  людей  і  посходи- 

лись.  Рудч.  Ск.  І.  92. 
Покликати,  каю,  вш,  гл.  Восклицать, 

громквыъ  годосомъ  обращаться  къ  кому; 

взывать  къ  кому,  отзываться  къ  кому.  На 

слугу  свою  добре  кликав-покликав:  щБй, 

слую  ти  мій,  повірений  Хмельницькою". 
АД.  І.  4.  На  турків  яничар,  на  бідних 
невольників  покликає.  АД.  І.  209.  їх  стали 
люде  знати,  добрим  еловом  покликати. 

ЗОЮР.  І.  24. 
Покликнути,  ну,  неш,  м.  1)  Брик- 

нуть. Покликне  він  на  Івана  Луговською, 

писаря  військовою.  Дума.  2)  Воззвать,  клик- 
нуть клвчъ.  Ой  на  славній  Україні  клик- 

не, помикне  филоненко,  корсунський  пол- 
ковник, на  долину  Черкень  гуляти.  Лу- 

каш.  36. 

Покликувати,  кую,  вш,  м.=-Поклн- 
катн.  Голосно  ми  на  свою  браттю  хуто- 

рян покликаємо.  К.  (О.  1861.  Ц.  229). 
Поклинцювати,  цюю,  вш,  и.  Набить 

стіну  клинышками  для  обмазки  глиной 

Поклін,  лбну,  м.  Поклонъ.  Десь  мій 

милий  чорнобривий  через  людей  поклоняєть- 
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ся...  А  що  ж  мені  по  поклону,  коли  йою 
самою  нема.  Чуб.  V.  202.  Поклс  бити, 
класти,  покладати,  давати,  віддати.  Од- 

дайте поклони  мамі  м  жінці.  АД.  II.  80. 
Также  подарокъ  при  передаваем  омъ  по- 

клоні: А  він  її  поклін  дав — коня  вороною, 
вона  йому  поклін  дає— хусточку  шовкову. 
Чуб.  V.  324.  Ум.  Поилінчин,  поклоночок. 

Покдіть,  тм,  ж.  1)  Часть  колодезнаго 
сруба  ниже  уровня  земли.  Уман-  у.  2)  Ра- 

ма боровы.  Лїелех. 
Поклонець,  ндя,  .«—Поклін.  Сиріт- 
ка кинулась  до  ніі,  поклониі  тричі  поло- 

жила. Мкр.  Г.  35. 
Поклонятн,  ся.  См.  Поклонятн,    ся. 

Ноклбночок.  чку,  м.  Ум.  оть  поклін. 

Поклонятн,  няю,  еш.  сов.  в.  покло- 
нятн, ню,  ннш,  гл.  1)  Наклонять,  накло- 

нить. 2)  Кланяться,  поклониться,  посылать 
поклонь-  То  не  сива  зозуля  закувала,  як 
сестра  до  брата  з  чужої  сторони  покго- 
ня.іа.  Мет.  Зоб. 

Поклонитися,  нйюся.  вшея,  сов  в. 
поклонитися,  нюся,  нншся,  м.  І)  Кла- 

няться, поклониться.  Баті.кові  й  ненці  по- 
клоняйся. Чуб.  V.  370.  Также:  передать 

поклонъ.  Поклоняється  бідний  невольник 
із  землі  турецької,  із  віри  бусурманської, 
у  юрода  християнські  до  отця,  до  матусі 
...поклоняється  голубоньком  сивеньким.  АД. 
І.  &$.  Козак  до  дівки  вор.шми  та  покло- 

нився. Ист.  82.  2)  Поклонився  пані-иатці 
хлібом    Иосваталъ  дочь.  Св.  Л.  275. 

Поклопотатися,  ч^ся,  чешея,  и.  По- 
заботиться. Робитимеш  не  для  кою,  як 

для  себе;  любо  буде  й  пок.юпотатись.  МВ. 
I.    36. 

Поклбччитн,  чу,  чиш,  ».».  -прядіво. 
Порвать  коноплю  при  мятьі  и  обратить 
ее  вт.  паклю.  Богодух.  у. 

Поклювати,  клюю,  ёш,  гл.  Поклевать, 
■склевать  Чуб.  V.  2У7.  Курчатам  пшона 
посипала,  а  кури  тюклювали.  Харьк    у. 

Поключйтнся,  чуся,  ЧИШСЯ,  :.1.=По- 
кільчитися.  Черк.  у.  Насипала  насіння 
розсади  й  цибулі  в  черепки,  присипала  зем- 

лею й  полила  та  проростила,  а  потім  по- 
сіяла вже,  як  насіння  поключилось.  Рк. 

Левиц. 

Покля,  чар  —Покіль.  І  я,  любку,  не 
забуду,  покля  буду  жити.  Гол.  ПІ.    429. 

Пиклякінути,  кну,  неш,  хл.  Скло- 
ниться, нагнуться.  Колос  позолотів,  набуб- 

нявів, покляк.  Г.  Барв.  147.  От*пі  прямії 
колоски  зовсім  пустісінькі,  ростуть  на 
ниві  даром;  котрі  ж  поклякнули,   то  божа 

благодать:  їх  гне  зерно,  вони  нас  мусять 
годувать.  Греб.  363. 

Поклясти,  кляну  в  клену,  неш, 
гл.  Поклясть,  проклясть.  Мене,  молоду, 
кожен    пок.хене.  Чуб.  V.  747 

Покля  тнтн,  чу,  чнш,  гл.  Сділать 
заломы  ка  растеніяхь  для  примітн:  сде- 

лать межевые  знаки  на  деревьях*.  Оце 
поклячили  усі  дерева, — тепер  уже  не  буде 
крадіжки.  Мирг.  т.  Слов.  Д.  Эварн. 

Покмітливий,  а,  є  Заметливый,  при- 
мітливий. Добре  тому  вчиться  грамоти, 

в  кою  покмітлива  юлова.  Канев.  у. 
Покміть,  ти,  ж.  Признань,  првміта. 

Вх.  Зн.  51. 
Поковалювати,  люю,  еш,  хл.  Побыть 

вузнецомъ. Поковзати,  8ан>,  еш,  гл.  Сділать  глад- 
кнмъ,  скользя  по  чему. 

Покбваатися,  ааюся,.  вшея,  и.  Пока- 
таться на  льду,  скользя. 

Пбковзож,  нар.  Скользя.  Били  мужики 
бабу,  та  потім  поковзом  тягли.  Прил.    у. 

Покиватися,  внуся.  нёшея,  гл.  По- 
скользнуться. Пан  капраль  поховзлись  по 

крові  своїй  багровій.  Федьк. 
Поковтати,  таю,  еш,  и.  Проглотить 

(многое).  Грвн.  І.  43.  Море  поковтало 
бідолах.  К,  Бай.  48. 

Поковтати   См.  Поковтувати 
Поковтач,  ча,  м.  Пт.  дятелъ.  Вх. 

Пч.  II.  13. 
Поковтувати,  тую,  еш,  м.  сов.  в. 

поковтати,  таю,  еш.  Постукивать,  уда- 
рять, постучать.  Іде  турок  з  весіленьком, 

приїжжає  в  подвіренько,  поковтує  в  гра- 
наточку:  вийди,  вийди,  Романоньку.  АД. 
І.  300.  Поковтала  пальцем  у  браму.  Драг. 
325. 

Покоївка,  кн,  ж.  Горничная.  З  па- 
нею наїхала  польська  двірня,  польки-поко- 

ївки.  Левиц.  І.   159. 

Покоївчнн,  на,  не.  Принадлежащей 
горничной.  Желех. 

Покоїк,  ку,  м.  Ум.  оть  повій, 
Покбїти,  кою,  їш,  м.  Покоить,  лелі- 

ять. Я  тебе  не  покину  довіку,  буду  тебе 
попоїти.  Кв. 

Покоїтися,  коюся,  Ішся,  гл.  Поко- 
иться. 

Повойбвий,  а,  е.  Комнатный. 
Покбкатк,  каю,  еш,  м.  Постричь,  об- 

стричь (овець).  Мнж.  182. 
Поколесне,  ного,  с  Подать  оть  мель- 

ничнаго  колеса. 
Поколещина,    нн.  ає.=Поволесне. 
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Поколивати,  ваго,  еш,  м.=Поколн- 
хатн 

Поколисати,  саю,  еш,  и.=Поколн- 
хятн.  Трошки  поколисаєм,  воно  й  заснуло. 

Поколихати  хаю,  (гау),  еш  (шеш), 
м.  Поколыхать,  покачать.  Од  кулішу  ніі 
не  поколишу.  Ном.  X  12323.  Ом  нехай 

мої  шитії  рукава  буйний  вітер  да  поко- 
лише.  Чуб.  V.  605. 

Поколихатися,  хаюся  (пгуся),  ха- 
вшся  (шешся),  (,і.  1)  Покачаться.  2)  По- 

колебаться. Р'кердивея  і  роскричавсі  аж 
цілий  світ  поколихався.  Котл.  Ен. 

Поколихнути,  ну,  нвш,  іл.  Покач- 
нуть, пошатнуть.  Дзвоничок  цей  дуже  го- 

лосний, поколихнеш  його  тільки,  зараз  по- 
чуєш, як  він  задзвенить.  Кои.  Роз.  ІТ.  81. 

Положиш  його  на  ту  подушку  і  поколих- 
неш. Грин.  II.   344. 

Поколихнутися,  н^ся,  нешся,  м.  По- 
качнуться, пошатнуться. 

Поколінннці,  ниць,  ж.  .мн.=Доко- 
лінннці.  Гол.  Од.  72.  . 

Покоління,  ня,  с  ІІОЕО.тЬніе.  К.  МХ. 

44.  Лениц.^  Пов.  324. 
Поколіти,  діємо,  ето,  и.  Околіть 

(о  многихъ).  На  чистому  щоб  поколіли, 
гцоб  не  оставсь  ні  чоловік.  Котл.  Ен.  І.  33. 

Поколодва,  ви,  ж.  Ловушка  для  ли- 
сиць и  куницы:  дві  вбитыя  въ  зенлю 

развилки  розсбхи),  соединенный  бревномъ 
(победрина),  въ  разввлинахъ  ихъ  лежить 
второе  бревно  (піднолодник),  а  надь  яимъ 

третье  (притяг), —посредине  оно  поддер- 
живается подставкой  (свердлик),  установ- 

ленной на  лідколоднину,  а  на  концы  его 
наклонно  положено  два  бревна  (пільги): 
верхними  концами  они  (зацъпивъ  сучьями) 
на  піднолоднииу,  а  нижними  на  землі; 

звърь,  силясь  достать  приманку,  просовы- 
ваетъ  голову  между  двумя  верхними  брев- 

нами, выталкиваетъ  подставку  и  придав- 
ливается тяжестью  упавшаго  бревіїа  за 

шею.  Шух.  I.  237. 
Поколбдне,  ного,  с.  Откупная  плата 

за  привлзьіваніе  колодки  (на    масляницт.». 

Поколоситися,  шу*ся,  сншся,  гл.  По- 
колоситься. Така  хороша  пшениця  поросла, 

вже  й  поколосилась.  Чуб.  II.  7. 
Поколоти,  ли),  леш,  гл.  1)  Переколоть, 

заколоть;  исколоть.  Коли  б  свині  рот.  то  б 
усіх  поколола.  Ном  №  3827.  Поцілував 
мене,  та  так  поколев  вусами.  Левиц.  I. 
199.  2)  Зарізать  (бъсколькихъ  свирєй). 
Ми  ці  кабани  поколем  та  попродаєм.  Рудч. 
Ск.  II.  26. 

Поколотися,  люся,  лешея,  гл.  Иско- 
лоться, уколоться. 

Псколбшкати,  каю,  еш.  и.  1)  Вскло- 
кочить, взъерошить  (волосы).  О  градъ:  по- 

бить, свалить  стебли  растеній.  їряд  поко- 
лошкав трошки  хліб.  Харьк.  2)  Встрево- 

жить, испугать.  Та  не  гомони,  дядьку:  усю 
рибу  поколошкав.  Морд.  Оп.  33.  Москаль 

убіг  у  хату,  з  печі  її  стяг,  дітей  поко- 
лошкав. Г.  Барв.  53. 

Поколупати,  паю,  еш,  гл.  Поковырять, 
исковырять.  Хто  це  .мені  піч  поколупав? 
Богодух.  у. 

Поколупатися,  паюся,  вшея,  гл.  По- 
ковыряться, быть  исковыряннымъ. 

Поколядувати,  дую,  еш,  и.  Пропьть 
въ  одномъ  или  мнегихъ  мъстахъ  колядки. 

Пбколядь,  ді,  ж.  Прппъвъ  къ  коляді 
въ  честь  хозяина.  Гол.  IV.  553. 

Покомизитися,  жуся.  зйшея,  гл.  По- 
капризничать, поупрямиться.  Не  зважай 

на  неї:  покомизиться  та  г'с  перестане.  Бо- годух.  у. 

Доконати,  наю,  еш,  ід.  1)  Умереть, 
помереть.  Дай  Боже  і  покопать  по  правді. 
Ном.  Лё  6695.  Бодай  наші  вороги  покопали 

до  ноги.  Чуб.  V.  246.  2)  Побїдить.  Поко- 
пали козацьку  волю-  Св.  Л.  64. 

Пг  іЕЕІчанй.  а,  е.  Изввчный.  Покон- 
вічні  б     окі  Карпати.  Млак.  88. 

Поховання,  ня,  с.  Изрыт  іе. 
Покопати,  паю.  еш,  гл.  1)  Изрыть, 

ископать.  2)  Перекопать  (во  множеств*). 

Не  .можна  мені  з  нею  бувати  і  з  нею  роз- 
мовляти, бо  лихії  воріженьки  покопали  до- 

ріженьки. Чуб.  V.  24.  3)  Накопать,  выко- 
пать (во  множестве).  Сусідки  близькії — то 

он  вороги  самі — покопали  ями  попід  ким, 
під  нами.  Чуб.  V.  72. 

Покопирсати,  саю.  еш,  о.  Изрыть, 

поковырять.  Ганна  показала  синові  обидві 

ручки,  сипі,  покопгірсані  неначе  ножем. 
Левиц.  І.  67. 

Похопити,  плю,  пйш,  і.к  Собрать, 
сложить  въ  копи.  Т.  Барв.  146.  Покосили, 

погребли,  а  покопити — ні.  Мнж.  166.  Ми 
своему  пану  ізробили  славу:  ой  ми  сіно 
покопили,  вечеряти  заробили.  Нн. 

Покопотіти,  почу\  тйш,  гл.  Побіжать 

мелкими  шажками,  стуча  ногами  (о  ді- 
тяхъ).  Раді  діти  уволгипи  материну  волю: 
ізнялись,  покапотіли  на  могилу  в  поле.  К. 

Доев.  81. Покбра,  ри,  ж.  Покорность,  смиреиіе. 
К.  Дз.  226.  Мир.  ХРВ.  289.  Цнота  і  по- 

кора не  мае  місця  у  ішнською  двора.  Ном. 
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№  1313.  Що  питані,  на  все  одмовляв  з 

покорою.  МВ.  (О.   1862.  І.   102). 
Покоржавітя,  вію,  «ш,  гл.  Сделаться 

корявымъ. 

Покорйстуватн,  тую,  вш,  гл.=Поко- 
рнстуватися.  Як  вислужив  год,  хізяїн  йому 
посіяв  день  проса,  щоб  він  ним  покористу- 
вав.  Рудч.  Ск.  І.  89. 

Покористуватися,  туюся,  вшся,  гл. 
Извлечь  пользу,  выгоду,  воспользоваться. 

Стор.  II-  1 14.  Од  Бога  положено  покори- 
стуватись їм  од  твоєї  коняки.  Мнж.  147. 

Одже  покійний  дядько  добре  покористувався 
з  нашої  худоби. 

Покоряти,  рю,  ряш,  м.  Смирить?  Біт 
покорить,  Біі  і  простить.  Нон.  №  60. 

Покоритися,  рюся,  ришся,  іл.  Поко- 
риться, смириться  предъ  кінь.  Кому  .нені 

покоритися:  чи  старому  та  старенькому, 
чи  малому  та  малесенькому.   Чуб.  V.  669. 

Пбкорн,  ну,  м.  Молоко  матери  (жен- 
щины, самки).  Рудч.  Ск.  І.  135.  Мати 

занедужала,  і  в  неї  не  стало  покорму. 

Стор.  МПр.  29. 
Покормнти,  нлю,  ниш,  гл.  Покормить. 

Я  собаки  покормлю,  покормивши  зажену. 

Чуб.  V.  193.  На  річці  риби  вловити,  жін- 
ку свою  з  дітьми  покормити.  ЗОЮР.  І.  58. 

Покорнйтися,  нлюся,  нишся,  гл.  По- 
кормиться. 

Покоростявіти,  вію,  вш,  гл.  1)  Забо- 
літь чесоткой.  2)  Покорявіть,  сділаться 

шероховатымъ,  пятиистымъ  (о  кожі  чело- 
века или  растенія).  Кавуни  покоростявіли. 

Лебед.  у.  Чогось  картопля  наша  покоростя- 
віла. Черниг.  у. 

Поворотйти,  ся.  См.Покорочувати,  ся. 

Шкороткнй,  а,  е.  Коротковатый.  По- 
коротка  свита.  НВолын.  у. 

Пбкпроткуватий,  а,  е=Повороткнй. 
Старенька  дерш  покороткувата.  Мир.  Пов. 
II.  56. 

Покорочати,  чаю,  вш,  сов.  в.  поко- 
ротйти,  чу,  тйш,  іл.  Укорачивать,  уко- 

ротить, ділать,  сділать  короче  чімь  слі- 
дуеть.    Сукню  пошили,    покоротьми.    Гол. 
III.  73. 

Покорочатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 

покоротйтяся,  ч^ся,  тйшся.  ы.  Укора- 
чиваться, укоротиться;  сокращаться,  сокра- 

титься. Літа  ж  мої  молодії,  літа  моло- 
денькі, як  вас  здибле  лгбгл  доля,  будьте  ко- 

ротенькі! Як  дасть  Господь  лиху  долю,  то 
покоротіться,  а  як  буде  добра  доля,  ой 
то  продовжіться.  Гол.  І.  273. 

Покортітя,  тйть,    гл.  безл.    Некоторое 

время  хотіть  сильно;  не  терпіться.  Нехай 
покортить.    Кортить  побігти  подивиться. 

Покбрчити,  чить,  гл.  безл.  Покорчить. 

Щоб  тоб>  руки  покорчило.  Ном.  Зе  3719. 
Покорчувати,  ч^ю,  вш,  іл.  Покор- 

чевать. 

Покорити,  ся.  См.  Покоряти,  ЄЯ. 
Покорити,  рйю,  вш,  сов.  в.  покорити, 

рю,  риш,  і.і.  Покорять,  покорить. 
Покоритися,  ряюся,  вшся,  сов.  в.  по- 

коритися, рюся,  рйшся,  их.  Покоряться, 

покориться. 
Покосарщнна,  ни,  ж.  Пирушка  женъ 

косарей  по  уході  ихъ  мужей  на  работу. 

Рк.  Кулиша. 
Покосити,  шу .  сиш, :.: .  Скосить.  Хто  ж 

тую  травиию  покосить?  Чуб.  Ш.  136. 
Пішли  вони  косить;  покосили  і  поклали  в 

копииі.  Чуб.  П.  409. 
Покоситися,  шуся,  сишся,  гл.  Поко- 

сить нісколько.  Одужаю, — прийду  покоси- 
тись. Мнж.  147. 

Покотело,  ла,  с.  Кружокъ  (деревян- 
ный, металлическій).  Мов  покотело  чер- 
воніє крізь  хмару — сонце  занялось.  Шевч. 

(КС.  1885.  НІ.  521). 
Покбт,  та,  м.  Имя  собаки.  Покот  з 

Вовчком  несуться  до  мене,  спинаються, 
ледве  не  звалять.  О.  1862.  УШ.   18. 

Покотнгорбшок,  шка,  м.  =  Котиго- 

рошок. 
Покотило,  ла,  с.  Большой  горшокъ. 

Барить  борга  у  такому  покотилі,  як  відро. 

Ком.  П.  №  235. 
Покотистий,  а,  е.  О  дорогі:  укатан- 

ный. Покотиста  дорога.  Черк.  у. 
Покотисто,  нар.  Покато,  подъ  гору. 

Туди  покотисто  земля  йде.  Новомоск.  у. 

Покотити,  кочу,  тиш,  гл.  1)  Покатить. 

Покотив  бублик — кіт  ухопить.  Г.  Барв. 
37.  Бона  його  за  ворота  собаками  випро- 

вадила, а  по  його  сліду  каменем  покотила. 
Мет.  115.  І  гори  покотив  би.  И  горя  мало. 

Мнж.  169.  2)  Покатить,  поіхать,  ринуть- 
ся. На  хмарі  в  Пафос  покотила.  Котл. 

Ен.  У.  26.  Сів  на  повозку  і  покотив  у 
місто.  Левиц.  І.  446.  Як  та  туча,  куди 

луча,  так  і  покотили.  КС  1882.  IV".  171. 
Пішло  пожарище  гулять  степом:  геть  по- 

котгіть  і  дим>  і  полум'я.  Греб.  400.  О 
воді:  хлынуть.  Маленька  річечка,  що  так 

тихенько  г'гш.іа,  заклекотіла,  заревла  і  че~ 
рез  греблю  покотила.  Греб.  384.  См.  Поно- 

чувати. Покотитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  По- 
катиться, святиться.    Клубочок    покотився. 
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Рудч.  Ск.  II.  155.  З  юри  покотились  (від- 
ра) та  и  сами  побились.  Мет.  5.  Як  брат 

пива  та  й  напився,  по  конику  покотився. 

Чуб.  Покотяться  дрібні  сльози  з  твою  бі- 
лою лиия.  Чуб.  V.  188.  2)  О  кошкахъ, 

овцахъ:  родить.  Чи  всі  вівці  покотились, 
чи  ягниці  поплодились?  Мет. 

Шкотом.,  нар.  Вповалку.  Троянці  по- 
котом лезі  їли  і  на  дозвіллі  добре  спали. 

Еотл.  Еп.  III.  75.  Б  іаю  все  покотом  ле- 
жало. Шевч.  334. 

Локотьбло,  ла,  с.  Деревянный  кру- 
асокъ  (дътская  игрушка).  Скочусь,  неначе 
те  покотьоло,  не  забившись.  Стор.  МПр. 
40.  Ум.  Понотьбльце. 

Покотющий,  а,  є.  Удобокатящійся. 
От  анахтемський  шаі,  який  покотющий: 

трохи  був  не  закотивсь.  Лебед.  у. 

Покохати,  хаю,  вш,  и.  1)  Полюбить. 

Чуб.  V.  196.  Щиро  покохала  його  наша  юрдо- 
вата  Катря.  МВ.  І.  139.  2)  Виростить, 
взлеліять.  Як  би  йому  воля,  то  б  він  які 
роги  покохав.  Ном.  Лі  10208. 

Покохатися,  хаюся,  вшея,  іл.  Полю- 
бить другь  друга.  З  сиротою  покохалась. 

Шевч.  361.  Бодай  тебе,  бодай  мене,  бодай 
нас  обоє!  А  що  ж  ми  покохались  на  ли- 

шечко своє.  Мет.  63. 

Повочнстий,  а,  е=Покотиствй.  По- 
кочиста  дорога.  Васнльк.  у. 

Покочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  поко- 
тити, кочу,  тнш,  гл.  Обмыть  доеику,  изъ 

которой  вылито  молоко.  У  мене  нема  тії  й 

моди,  щоб  дійницю  покочувати  та  гладиш- 
ки тим  доливати.  А  башто  так}юблять, 

що  як  неповна  гладишка,  так  дійницю  по- 
котить і  дольлє.  Черниг.  у. 

Покотитися,  шиться,  и.  безл.=0ко- 
шитися  2.  Ти  за  всіх  говориш,  за  все  й 

відповідатимеш-  Бунтуєш  других,  а  на 
тобі  все  покошиться.  Св.  Л.  296.  Иногда 

въ  знач.  окончиться.  На  тім  не  покоти- 

лось, що  вибили  Тимоху.  Св.  Л.  289.' 
Покошинка,  ки,  ж.  Лугъ,  только  что 

выкошенный.  Вх.  Уг.  260. 

Докдшкати,  каю,  вш,  . і. —Покош- 
лати. 

Покошлати,  лаю,  вш,  гл.  Взъерошить. 
Хто  це  тобі  так  волоссячко  покошлав? 

Харьк.  у. 

Покошлатіти,  тію,  вш,  гл.  Взъеро- 
шиться, сдЬлаться  взъерошеннымъ.  Покош- 
латіли мої  ягнята- 

Покоштуватн,  т^ю,  вш,  іл.=Покуш- 
туиати.  Не  гірь  губі:  покоштуй  то  захо- 

четься. Нот.  Л;  12020. 

Покбщуваняя,  ня,    с.   Наведеніе    ля 
комъ,  лакированіс. 

Покещуватя,  щую,  вш,  м.  1)  Лакиро- 
вать; алифить;  глазировать.  Що  маляр  ма- 
лював ще  й  покощував,  вовницею  -  кучерями 

повимощував.  Нп.  Стоять  мостоньки  ка- 
линовії, калиновії,  покощенії.  Гол.  II.  27. 

Та  покощувано  і  полощувано  шишечку. 

Мил.   155. 
Покравати,  ваю,  вш,  и.  Різать  на 

куски. — А  чим  покраває  (яблучко)  ? — Зо- 
лотий ножик  має.  АД.  І.  70.  Моя  Ган- 

нуся з  иншим  розмовляє,  моє  серденько  як 
ножиком  покраває-  Гол.  І.  385. 

Покравцювати,  пюю,  вш,  гл.  Побыть 

портн^мъ. Покрагатн,  іл.— Покраяти.  Вх.  Зн.  51. 
Докрадавмо,  одр.=Покрадавнці.  Якісь 

чоловік  покрадаємо  ловить  рибу.  Чуб.  II. 

628. 
Покрадаемці,  нар.  Тайкомъ,  украдкой. 

Він  покрадаемці  від  мене  всю  пшеницю  по- 
продав. Уман.  у. 

Покрадати,  даю,  вш,  м.  Красть  по- 
стоянно понемногу. 

Покраденці,  пбкрадці,  пбкрадьки, 

нар.  Украдкой,  тайкомъ. 
Покрамарювати,  рюю,  вш,  гл.  Побыть 

купцонъ,  поторговать. 
Покрапати,  паю,  вш,  гл.  Покапать. 
Покрапати,  паю,  вш,  іл.  Накрапывать 

(о  дождЪ).  Та  се  дрібен  дощик  покрапає, 
та  синього  моря  доповняє.  Чуб.  V.  851. 
Став  покрапать  доги.  Драг.  424. 

Покропдятн,  ляю,  вш,  гл.— Накра- 
пати. Дощик  покрапляе.  О.  1892.  IV.   16. 

Покраса,  си,  ж.  1)  Украшеніе.  Харьк.  г. 

Це  дерево  тільки  що  для  покраси  й  сто- 
їть, з  йою  нічою  нема.  Шев.  г.  2)  Въ  сва- 

дебномъ  обрядъ:  а)  Кровавое  пятно  на 
сорочкъ  новобрачной,  предъявляемое  какъ 
доказательство  ея  цьломудрія.  Старости, 

пани  старости!  благословіть  покрасу  в  ха- 
ту унести.  Мил.  124.  б)  Красная  запаска 

на  древкв,  въ  видв  флага,  выставленная 
на  хатъ,  гдъ  свадьба,  какъ  извьщеніе  о 
доказанном!,  ціломудріи  невъеты.  Мил. 

124.  в)  Снопъ  необмолоченнаго  жита,  раз- 
деленный на  9  пучковъ,  затыкаемыхъ  въ 

свадебной  хатъ:  по  одному  въ  углахъ,  три 
надъ  образами  и  два  за  сволоком.  Черниг.  г. 
Полт.  г.  (МУЕ.  I.  121;  Ш.  87,  88). 
Красный  ленточки,  тесемки,  раздаваемые 
въ  понедт>льникъ  участвицамъ  свадебнаго 

обряда.  Ті  покраси,  що  на  весіллі  чіпля- 
ютъ  в  волосся,   як    роздають    в    понеділок, 
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то  сховай.  Драг.  21.  3)  Взносъ  въ  цер- 
ковь за  новорожденна™  сына.  Сумск.  у. 

Покрасити.  шу\  сіп,  гл.  Украсить; 
скрасить.  Одна  молода  чорнобрива  і  всіх 
покрасила.  КС.   1883.  II.  374. 

Покрасти,  краду,  деш,  іл.  ІІокрасть. 
Кан.ч  ся  закрила,  курчаток  покрала.  Чуб:  V. 
1124. 

Покрастися,  крадуся,  дешся,  м.  По- 
крається, пойте  украдкой.  Озираючись  на 

всі  боки,  покрався  у  сіни.  Мир.  Пов.  II.  55. 

Поврасувати,  сун>,  вш,  и  —Покрасу- 
ватися. 

Покрасуватися,  оу^кюл,  атол,  гл.  По- 
красоваться. Вернися,  дочко,  вернись,  по~ 

лиркуй  мое  я,  хоч  рочок,  хоч  два  у  мене  по- 
красуєшся. Чуб.  V.  494. 

Покращати,  щаю,  вві,  гл.  1)  Похоро- 
вгбть,  еділаться  красивше.  Той  чіпок  так 

пристав  до  її  лиця,  що  вона  вдвоє  покра- 
щала.  Левиц.  Пов.  64.  2)  Сделаться  лучше. 

Покраяти,  краю,  вш,  гл.  Порізать  на 
куски.  Та  покраявши  поросятину,  поклали 
що  краще  з  свою  боку.  Нон.  К  939,  стр. 
383. 

Покревний,  в,  е.  Родной.  Господоньку, 

пом'яни  душі  померших  родителів  покрев- 
них.  ЕЗ.  У.  109. 

Повревність,  нести,  ж.   Родство. 
Поирейта.  ти,  покрейтка,  ки,  ж. 

Павлинье  перо  яли  цвітокь,  затыкаеиые 
парнями  за  шляпу.  Желех-  Гол.  Од.  75, 
77,  79. 

Покректати,  кчу,  чеш,  и.  Покряхтіть. 
.  Випив,  покректав,  утерся.  Ном.  К  2981. 

Покренйти.  ся,  и.=Покріпитв,  ся. 
Покріплювати,  люю.  вш,  и.=Покрі- 

влятп.  Дух  козацький  покреплює  самими 

юрі.іками.  К.  ЦН.  299. 
Покресати,  шу\  швш.  м.  Вьісікать 

огонь  нікоторое  вреня. 
Покриве,  ви,  ж.  Покрышка.  Але  тож 

вітер  був  сеї  ночі  великий,  геть  покриви 

поскидав  з  вул.йв.  Лиаовец.  у.  Ун.  Покрив- 
ка, помрмвочка. 
Покривайяечко,  пскривалечко,  ка, 

с.  У  и   отъ  покривало. 

Покривайло,  покривало,  ла,  с.  По- 

крывало. Бере  покривало  (намітку),  розюр- 
тує  і  накидає  на  молоду  зочсім.  Грин.  III. 
448.  Кошулі  тоненькі,  покривала  біленькі 
вони  б  винайшли  Ни.  Побивало  на  мертву 
купила.  Кролев.  у.  Окрило  їх  покривало 

пустее.  К.  Іов.  36.  Ум.  Покрив  ай  аєчко,  по- 
■ривааечно.  Мет.  207. 

Покрнвійнндя,   ці,   ж  =Покряваль- 

пиця.    Покривайниця   плаче,    покриватись 

не  хоче.  Чуб.  IV.  367. 
Покривало.  Сн,  Покривайло. 

Покрявальняця.  ці,  ж.=Покриван- 
ка.  Покривальниця  плаче, —  чого  ж  вона 
хоче?  Чіпчика  і  кибалочки  для  своєї  юло- 
вочки.  Рк.  Макс. 

Покрйванка,  кн,  ж.  Новобрачная  въ 
обряді  покрьіванія  головы. 

Покривання,  ня,  с  1)  Названіе  двй- 
ствія  отъ  глагола  покривати.  2)  Покрывало. 
Ун.  Покриваннячхо.  Та  вийму  (з  скрині) 

завиваннячко,  евоє  вішнеє  покриваннячхо. 

Мил.   119. 
Покривати,  вело,  вш,  сов.  в.  покрити, 

крию,  вві,  і.і.  1)  Покрывать,  покрыть. 

Мені  хустиноньку  в  руках  не  носити, — 
за -для  слави  козацької  сідехьце  покрити. 

Чуб.  V.  289.  Прийшла  Покрова,— покриє 
не  листом,  то  снігом.  Покрова  всю  землю 

листом  покрива-  Ном.  №  494.  Хвиля  роз- 
далася, закипіла,  застогнала  і  обох  покри- 

ла. Шевч.  23.  2)  Закрывать,  закрыть.  Довго 
стояв  Кобза  на  могилі,  провожаючи  очима 

Марка;  вже  і  юра  його  поктгла.  Стор. 

МПр.  50.  3) — молоду.  Въ  свядебвонъ 
обряді:  надівать  на  голову  новобрачной 

уборъ  замужней  женщины, — это  происхо- 
дить въ  воскресенье;  въ  понедільнихь 

иногда  еще  покрываетъ  новобрачную  въ 

церкви  священний..  КС.  1896.  XI.  270. 
Чуб.  IV.  364.  Грин.  III.  489,  548.  Сн. 
Скривати.  Поэтому  покривати  косу  значить 
выходить  замужъ:  Я  ж  не  буду,  козаченьку, 
коси  покривать.  Грин.  III.  217.  Свята 

Покрівонько,  покрий  мені  юлівоньку, — про- 
сить дівушка,  желающая  выйти  замужъ. 

Г.  Барв.  373.  Покривають,  окривають  также 
дівушку,  лишившуюся  невинности.  КС. 
1882  II.  427.  4)  Покрывать  покрыть  ка- 

кое-либо діло,  не  желая  оонаруживать. — 
Гей  козачко,  цозачко!  Десь  твій  каюк  не- 

рано з  походу  прибував,  що  попід  очима 
добрі  гостинці  подавав.  То  козачка  добре 

дбала,  по  свойому  козака  покривала... — ЩЯ 
пішла  ио  дроиа,  та  не  втопила  по  дрова, 

а  втрапила  по  лучину,— попідбивала  собі 
очі  на  ключину.  ЗОЮР.  І.  219.  Єсть  у 

мене  стара  мати, — буде  славу  покривати. 
Грив.  III.  277.  Покинутая  дівушка  про- 

сить: Прийди,  прийди,  мій  миленький,  по- 
крий .мою  славу.  Чуб.  V.  814.  Въ  сліду- 

ющемъ  похороннонъ  причитаньі  покривати 
значить  почти  заступаться:  Моя  матінко, 

моя  й  голубенько.'...  Хто  мене  буде  по- 
кривать, хто. мене  буде  заступать?  Мил.  196. 
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5)  Извинять,  извинить;  вознаградить*  Хо- 
зяева просять  гостей:  Що  есть,  зажи- 

вайте,  за  нас  вибачайте:  що  не  здаритъ 
можностъ  наша,  най  покриє  ласка  ваша. 
Гол.  Ш.  505.  6)  Превосходить,  превзойти. 
Вже  й  мене  покрив  багатством.  Грив.  II. 
84.  Так  розбагатів,  вже  і  багатого  брата 
покрив.  Драг.  50.  Панів  завидьки  беруть, 
шо  як  же  мугирь,  та  покрива.  Мнж.  83. 

Покриватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
покритися,  криюся,  вшся,  гл.  1)  Покры- 

ваться, покрыться.  Не  китайкою  покри- 
лись козацькії  очі.  Шевч.  27.  2)  Скрыться 

изъ  вида.  Дивиться — вже  зяті,  пдкривсь. 
Рудч.  Ск.  І.  183.  Вдарили  по  конях  і  по- 

крились за  гаем.  Г.  Барв.  153.  Покрилися 
бусурмени  густими  тернами.  О.  1862. 
VI.  39. 

Покривдити,  джу,  диш,  гл.  Обидвть. 
Гріх  їм  буде,  що  сгіроту  покривдили. 

Покривити,  влю,  виш,  гл.  Искривить. 
Покривитися ,     влюся ,     ВИШСЯ,     1.1. 

1)  Скривиться.    Не   покривиться    верша   з 
болота.  Ном.  №  7999.  2)  Искривиться. 

Покриву  л  йти,  лю,  лиш,  гл.  1)  Искри- 
вить. 2)  Поїхать  не  прямой  дорогой.  По- 
їхав не  по  прості  дорозі,  а  покрнвулив. 

Ном.  &  14086. 
Покрик,  ку,  м.  Возгласъ,  крикъ.  Од 

сього  покрику  покотилась  луна.  Огор.  МПр. 
26.  Ніхто  не  чув  грізною  покрику.  Св.  Л. 
300. 

Покрякати,  ваю,  еш,  и.  Кричать,  по- 
крикивать. І  він  кричить,  покрите-  Мил. 

М.  38. 

Покпйкнути,  кну,  неш,  гл.  Вскрик- 
нуть. Ой  крикнув  •  покрикнув  сильне  багач 

молодий.  Рудч.  ЧІЛ.  82.  Так  і  покрикнули 
з  жалю  та  з  досади.  .МВ.  І.  41.  Справді? — 
іюкрикне  панночко,  зірвавшись  з  місця. 
МВ.  (О.   1862.  III.  48). 

Покрикувати,  кую,  еш,  гл.  Вскрики- 
вать; покрикивать.  А  князь  аж  синій  по- 

хожие та  сам  несмілим  наливає  та  и^е  й 

покрикує:  віват!  Шевч.  326.  Вона  все  по- 

крикує на  мене:  „Та  хутче  ж  бо,  хутче!" 
МВ.  (О.   1862.  III.  38). 

Покритенько,  ка,  с.  Ум.  оть  покриття. 
Покрити,  ся.  См.  Покривати,  ся. 
Покритка,  ки,  ж.  Дьвушка,  лишив- 

шаяся невинности,  родившая  ребенка.  См. 
Понривати  3.  КС.  1889.  XI.  Од  тебе  сина 
мала,  покриткою  стала...  покриткою...  який 
со/юм!  Шевч.  86.  То  покритка  попід  тин- 

ню з  байстрям  шкандибає-   Шевч. 
Покриття,    ти,    с.     \)—  Покривало. 

2)  Одежда.  Покриття  літушне.  Вх.  Уг. 
260.  Ум.  Покритенько.  Дай,  матінко,  по- 

критенько на  своє  дитятенько.  О.  1862. 
IV.  35. 

Покричати,  чу\  чйш,  гл.  Покричать. 
Покришечка,  ки,  ж.  Ум  оть  по- 

кришка. Покришити,  шу,  шиш,  іл.  1)  Покро- 
шить. Мовчи  та  диш,  а  то  щоб  і  тебе 

на  локшину  не  покришили.  Кв.  2)  ПорЬ- 
зать  небольшими  кусками.  Жінка  достала 
хліба  й  соли,  покришила  сала.  Левиц.  Пов. 

105.  Покришене  м'ясо.  О.   1862.  IV.  89. 
Покришите,  ща,  с  У  в.  оть  покриш- 
ка. Грин.  II.  163. 
Покришка,  ки,  ж.  Крышка,  покрышка- 

Чуб.  І.  73.  Вас.  185.  Ум.  Покришечка.  На 
люльки  покришечки  поробили.  Г.  Барв.  218. 

Покрів,  рови,  ж-.— Покрова  1 .  Покрів 
моя,  Покроьонько,  покрий  мою  головоньку. 
Ном.  №  493. 

Покрівавитн,  влю,  виш,  гл.  Окрова- 
вить. Увіходить  Байда  з  побратимами  і 

инишми  козаками,  всі  покрівавлені.  К. 

Бай.  94. 
Покрівавитися,  влюся,  вяшея,  гл. 

Окровавиться. 
Покрівець,  вця,  м.  І)  Покровъ  мерт- 

веца. Драг.  67.  Мнж-  159.    Грин.  Ц.    93. 
2)  Крышка  для  покриваній  пчелиныхъ 
ульевъ.  Покрівці  на  вуліки  ладнаю.  Зміев.  у. 
3)  Крышка,  употребляемая  для  прикрыва- 
нія  чего-либо.  Сахар,  паляниця — все  те 
було  понакривано  плетеними  покрівцями. 
Левиц.  І.,  293. 

Покрівля,  лі,  ж.  1)  Кровля.  Левиц. 
І.  90.  Стріха  місцями  повигнивала,  покрів- 

ля де-іде  провалилася,  вікна  побиті.  Мир. 
ХРВ.  24.  Ключ  у  нас  завжде  лежав  під 
стріхою  у  покрівлі.  Екатериносл.  у.  (Залюб.). 
2)  Глиияная  покрышка  для  ульевъ.  Бого- Дух-  У-    , 

Покрівннй,  а,  е.  Относящейся  къ 
празднику  Покрова. 

Покрівський,  а,  е=Покрівний.  Мо- 
роз хоч  і  покрі  еі.кий.  а  бере  за  плечі. 

Г.  Барв.  301. 
Покріпити,  ся.  См.  Покріпляти,   ся. 
Покріпляти,  лйю.  еш,  сон.  в.  покрі- 

пити, плю,  пйш,  ;.».  Подкреплять,  под- 
крепить. За  ■•толом  сиділи,  покріпляли 

сили.  К.  Досв.  1 10.  Навчив  сси  людей  на 
добрий  розум  і  покріпляв  знеможенії руки. 
К.  Іов.  9. 

Покріплятися,  лйюся,  вшся,  со»,  в. 
покріпитися,    плюся,    пвшея,    гл.    Под- 
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кріпляться,  подкрепиться.  Покропився,  ян 
собака  митою.  Ном.  >£  4763. 

Покріпнкй,  4,  є.  Кріпателькьій,  под- 
крепляю тій.  Горілка  покріпна  юнацька. 

К.  ЦН.   184. 
Покрова,  ви,  а*.  1)  Придан»:  По- 

кровъ  Пресвятыя  Богородицы.  ХС.  І.  79. 
Сподівайся^  дівчинонько,  мене  ік  Покрові. 
Чуб.,У.  1028.  2)  Покровительница.  Ум. 
Поиріаоньна.  локровонька.  Моя  матінко, 
моя  й  покрівонької  Мил.    194. 

Повровеннй,  а,  є  Покрытый.  Ой  із 
юрода  із  Трапезонта  виступам  галера... 
турецькою  бі.юю  иібою  покровена.  АД.  І. 
208. 

Покровка,  кн.  ж.  Яблоня,  плоды  ко- 
торой созрівають  къ  концу  сентября. 

Покропнвнав.  ка,  м.  покропйвннця. 
ці,  ж.  Птица  Ассепіог  тосїиіагіб,  завирушка 
бурая,  ольшанка.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Покропити    Си.  Покроплитн. 
Покроплений,  ня.  с.  Окропленіе. 
Покроплитн,  лин),  еш,  сов.  в.  покро- 

пити, илю,  пнш.  гл.  1)  Окроплять,  окро- 
пить. Пог;ропили  домовину  святою  водою. 

Кв.  Тим  ув  обом  бідах  в  кишені  аж  іуло, 
не  так  то  хусто  дощ  із  рогу  злотого  їх 
покропляв.  К.  Дз.  141.  2)  Вспрыскивать, 
вспрыснуть,  выпить  по  случаю  чего.  Ми 
покропили  твій  прихід-  Г.  Барв.  505. 

Покружити,    жаю,  еш.    и.=Покруи:- 

Покружлйтн,  лйю,  еш,  и.  І)  Покру- 
жить, покружиться  (летая,  ходя,  б-ьтал). 

2)  Попировать. 

Покрупнни,  пнн,  >-.  1  >=Покруп  ян- 
м.  Желех.  2 )  Засахарившійся  медъ,  медь 
въ  круоиикахъ.  Вх.  Ун.  51. 

Покруп  янка.  кг,  ж.  Мука  гречиевая 
■зъ  подъ  круиъ,  т.  е.  боліє  нелкія  крупы, 
вьісіянньїя  изъ  крупныхъ.  Вх.  Зн.  51. 

Покрутити,  чу\  тиш,  гл.  1)  Покру- 

тить', повертіть.  Л  чорт  тоді  покрутив головою  і  каже:  таки  і  я  тебе  пока.йчив. 
Рудч.  Ск.  І.  52.  2 1  Исковеркать.  Щоб 
тобі  покрутило.   Чуб.  І.  90. 

Покрутитися,  ч^ся,  тишся,  и.  По- 
кружьться.  Старі  покрутились,  а  молоді 
навчились.  Ном.  .V  6К>7. 

Покрутнути,  ну\  неш.  і.і.  Крутнуть. 

Дід...  ус  покрутнув.  І'удч.  Ск.  І.   131. 
Покруч,  ча,  м.  Ублюдокь;  метись. 
Покувати,  кую.  ёш,  и.  І)  Сковать, 

выковать  (во  множестві).  Да  покувала  б 
я,  да  позолотила  золотії  крилечка.  Мет. 
14в.  Пожуймо  ж  собі  мідяні  човна,   мідяні 

човна,  золоті  весла.  АД.  І.  1.  2)  Подко- 
вать (нногихъ).  Ой  як  коні  покую  і  як 

саны  поладжу,  то  по  твою  біль  поїду. 
Чуб.  III.  470.  Вчився  робити,  черевичків 
шити.  І  пошив,  покував.  Мил.  45.  3)  Пе- 

рестать куковать  (о  кукушкі).  Уже  зозу- 
леньки та  й  покували,  соловіечки  пощебе- 

тали. Чуб.    V.  802. 
Покувівати,  каю,  еш,  і».  Повизжать 

(о  сниньі). 
Покудкудакати,  каю,  еш,  и.  Поку- 

дахтать (о  куриці'і. Покудлати,  лаю,  еш,  и.  Взъерошить, 
всклочить. 

Повудовчити,  чу,  чнш,  м.=Повуд- 
лати. 

Повуйовднтч,  джу,  днш,  іл.  Взъеро- шить. 

Покукурікати,  каю,  еш,  її  Покука- 

рекать. Поникнути,  ну,  неш,  и.  Выглянуть. 
Вх.  Уг.  261, 

Покульбачитн.  чу,  чиш,  и.  Осід- 
лать Гмногихъ  лошадей). 

Покульгати,  гаю.  его.  гл.   Похромать. 

Покулятнся.  ляюся,  ешся,  м.=По- 
катулятися.  Вх.  Уг.  260. 

Покупання,  ня,  с  Вступленіе  вь  отно- 
шеніл  кумовьевь.  Покумання...  з  Галею. 
Мир.  ХРВ.  353. 

Поку матися,  маюся,  ешся,  и  Сді- 
латься  кумовьями.  Покумався  циган  із  па- 
сішником.  Мнж.  113.  Ой  я  з  кумою  поку- 

маюся. Чуб.  V.   1106. 
Повумйтиси,  млюся.  ийшея,  М.= 

Покуматися. 
Покумувати,  м^ю.  еш,  м.  Побыть 

кумомъ,  кумою. 
Повундоситя,  шу,  енш,  іл.  Потормо- 

шить? Приїхала  до  нас  пані  у  голубому 
жупані,  а  в  нас  вона  да  не  прошена,  буде 
вона  покун(Ьшена.   МУЕ.  III.   147. 

Покунйтн,  нйю,  еш,  і.і.  Подремать. 
Пбвуп,  пу,  м.  Г)  Купля.  2)  Покупка. 

3)  Сяросъ  Як  нема  покупу,  то  вони  (кра- 
марі там,  чи  що)  дешево  продаватимуть 

кожухгі.  Черк.  у. 
Покупати,  паю.  еш,  м.  Выкупать 

(многихъ). 
Покупатися,  паюса,  ешся,  сі.  Выку- 

паться. Душно,  каже,  сестро,  ші  дворі, 
ходім  пакг/пає.чось.  Рудч.  Ск.  II.  52. 

Покупець,  пцй.  .«.  Покупатель.  КС. 
1882.  III.  600.  Принаджували  тисячі  по- 

кутив. Лекиц.   Пов.  21. 
Покупити,    плю,    пнш,     и.     Купить. 
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Дивітеся,  чоловіченьки,  які  в  мене  череви- 
ченьки!  Оце  ж  мені  пан -отець  покупив. 
Мет.  118. 

•  Покуш,  нор.=Укупі  Ці  два  покут 

стояли  один  біля  'дною,  а  я  геть  далі  був. 
Новомоск.  у-  (Залюб.). 

Шкупка,  ви,  ж.  Покупка.  Зміев.  у. 

Поку плати,    лаю,  вш,    м.= Докупу- 
вати.   У  нашої   да  Ганночки  в  подолі  ме- 

режки,   покупляв    їй    да   Яковко  про  свят 
день  сережки.   Чуб.  Ш.   181. 

Докупувати,  пу^о,  вш,  м.  Накупить, 

купить.  Може  в  вас  така  ду  *ка,  и(о  я  все 
те  покупував.   МВ.  І.  84. 

Покупчнтнса,  чуся,  чишся.  іл.  По- 
торговать. Вх.  Лем.  452. 

Покурити,  рю,  риш,  іл.  1)  Покадить. 

2)  Покурить.  От  він  полежав  трохи,  по- 
курив люльки.  Рудч.  Ск.  II.  179.  3)  Не 

покуриш.  Не  удастся  тебЪ.  Мабуть  не  на 
таких  наскочив,  не  покурить.  Рудч.  Ск. 
І.  75. 

Покус,  нар.  Немного,  нисколько,  не- 
которое количество.  Вх.  Лем.  452. 

Покоса,  си,  ж.  Искушеніе.  На  поиусу 

підводити.  Искушать.  Страшно  тебе  й  слу- 
хати, що  ти  .пене  на  покусу  підводиш! 

Стор.  МПр.   14. 

Покусати,  саю,  вш,  гл.  Покусать.  Со- 
баки злі,  покусають.  Шевч.  83. 

Покусатися,  с&юся,  вшей,  ».».  Поку- 
саться. Свої  собаки:  покусаються  і  пере- 

стануть. Ном.  >ё  9451. 

Покусчіцка,  нар.  Немного,  малое  ко- личество. Вх.  Лем.  452. 

Шкут,  та,  м.  —  Покуть  =  Покуття. 
МУЕ.  I.  130. 

Поката,  ти,  ж.  1)  Покаявіе.  Де  гріх, 
там  і  покупш.  Ном.  №  124.  2)  Епнтимія. 
Ти  на  мене  накинеш  покуту? — Які  ж.  твої 
лріхи?  ЗОЮР.  І.   130. 

Покатати,  таю,  вш,  и  Убрать,  при- 
брать. А  я  вже....  скрізь  покутаю  як  треба. 

Федьк. 

Покататися,  таюся,  вшея,  гл.  Окон- 
чить работу.  Дехто  вже  покутався  пю 

люльку  курить.  Федьк. 
Пок/тв.  См.  Покуття  2. 
Покутник,   ка,    м.    Кающійся,   отбы- 

вающій  покаявіе,  зпитемію. 

Покутниця,  ці,  ж.  Кающаяся,  отбы- 
вающая покаяніе,  зпитемію.  К.  МБ.  XI. 

157.  Йди  до  тої  покутниці,  шо  щиро  по- 
кутуї,  Богу  сі  лимит.  Гн.  II.  98. 

Покутній,  н,  в.  Находящійся  возлі 
покутя.    Покутня    <тіна.    Мил.    171.    По- 

кутне вікно.  Вас.  193.  Перейду  я  сінечки 

і'  оту  покутню  лаву,  перебула  поговори, 

перебуду  й  славу.  Мет.  87.  Під  покутнім 
віконечком  як  голубка  гула.  Чуб.  V.  552. 

2)  Покаянный.  Я  з  себе  верету  покутню 
зняв.  К.  ПС.  115. 

Пбвутти,  пбкутя,  ти,  с  І)  Красный 

уголъ.  Рудч.  Ск.  II.  27.  Закопав  під  по- 
куттям. Мнж.  59.  Посажу  батька  та 

на  покутті.  Чуб.  V.  699.  Узвар  на  базар, 

а  кутя  на  поку  те.  Нон.  №  348.  2)  По- 
куте.  Страна  при  Пру.*,  Череаупгв  до 

Дністра  какъ  сіверной  границы.  КоІЬ.  І. З    17    339 

Покутувати,  тую,  вш,  гл.  Искупать 

гръхъ,  нести  єпитимію,  каяться.  Це  тобі 

Бог  присудив,  щоб  ти  дев'ять  літ  поку- 
тував свою  гордість.  Рудч.  Ск.  II.  163.  Ти 

ще  будеш  покутувать  іріхи  на  сім  світі. ПІевч    336. 

Пбкуть,  ти,  л.=Покуття.    Рудч.  Ск. 1.  40.   . 

Пбкутя    См.  Покуття. 

Покутяиин,  на,  м.  Житель  Покутя. 

Желех. 
Покуховарити,  рю,  риш,   ід.    Побыть 

кухаркой. 
Покуховне,  ного,  с.  Корчемный  сборг оть  бочки  (иухви). 

Покучерявити,  ВЛЮ,  ВИШ,  1Л.  І/ДВ- лать  кудрявымъ. 

Покучеравіти,  вію,  вш,  и.  Сделаться
 

кудрявымъ. 

Понучвуруватн,  р^ю,  вш,  и.  П
осмі- 

яться надъ  кълъ.  Покучьуруютъ,  покуч- 

курують  з  його  та  й  розійдуться.  Черв.  у.
 

Пок^шання,  ни,  с.  Отвідьіваніе.  Не 

ходипмя  о  наїдок,  але  о  покушання.  Ном.
 

X  12116. 

Покушати,  шаю.  вш,  іл.  Отвьдать
. 

Сядьте  в  мене,  побесідуйте,  хліба-еоли 
 ви 

покцшайтс.  Чуб  V.  575.  Трошки  покуша
в 

горілки.  Гран.  III.  502.  Покушав  мед
у— 

добрий.  Чуб.  II.  494. 

Повуштування,  ни,    с  Проба,    отв
Ь- диван  іе.  І¥        ,. 

Покуштувати,  т$ю,  вш,  иг.  Поп
робо- 

вать отвъдать.  Дай  панові  покуштувати, 

а  він  г  шмкне.  Ном.  №  П48.  Царь  як  по-
 

куштує борщ,— аж  він  такий  пошнии.
 

Рудч.  Ск.  І.  106. 
ІЬлв,  лі,  ж.  1)  Пола.  Бід  напасти  і

 

полу  вріж,  а  втікай.  Ном.  Під  полою,  ̂  

правою  чужу  милу  держить.  Чуб.  У.  М
і. 

Ой  вдарила  мати  об  поли  руками:  діти  ж 

мої,  квіти  мої,  пропала  ж  я  з  вами.    Нп. 
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Взяв  за  сеебе  панну  в  самою  хоро.*я  з  під 
поли.  К.  ЦН.  221.  2)  Полотнище.  Спід- 

ниця в  сім  піл.  3)  У  кожевннковъ:  каж- 
дая изъ  двухъ  боковыть  частей  выделан- 
ной кози:  средняя  часть,  самая  толстая, 

назыв.  слуя,  слупёць,  а  боковыя  поли. 
Волч.  у.  4)  мн.  поли.  У  обжагателей  уг- 

лей: въ  кучі  дровъ,  приготовленной  для 
обжиганія, — нижняя  часть,  состоящая  изъ 
боліє  длвнныхъ  и  тонеить  дрдвъ.  Вас. 
146.  5)  Каменная  влита.  Вх.  Зн.  51. 
6)  Менструація.  Вх.  Зн.  51. 

Полавочннк,  ва,  м.  Покрывало  для 
скамьи. 

По  лагода,  дн,  ж.  1)  Исправление. 
2)  Улаженіе  (спорнаго  діла,  ссоры).  Вх. 
Лея.  452. 

Полагодити,  джу.  дню,  и.  1)  Приго- 
товить. Іди  ж,  іди  та  поклич  мені  Галю, 

а  затим  сама  полагодь  рушники.  Шевч. 
284.  2)  Починить,  исправить.  О.  1861. 
IV.  62.  Зробив  колесо  або  полагодив  його. 
Стор.  МПр.  170.  Черевики  полагодити. 
Г.  Барв.  2*4.  3)  Уладить  (спорное  діло, 
ссору). 

Пблад.  ду,  м.  Ладъ,  порядокъ.  Ні 
ладу,  ні  полпду  нема.  Кскстантвногр.  т. 

Поладити,  джу,  дяш,  и.  Починить; 
■Приготовить,  смастерать.  Ой  як  коні  покую 
і  як  сани  поладжу,  то  по  твою  біль  по- 

їду. Чуб.  НІ.  370.  Поладила  якось  дра- 
бину. Чуб.  І.  6. 

Поладмтися,  дж|ся,  дилем,  м.  По- 
мириться. Вони  сваряться  та  и  поладяты-я. 

НВолын.    у. 
Наладнати,  наю.  «м,  и.  Поладить, 

сойтись.  З  товаришами, — хоть  усе  й  мос- 
калі були, — зараз  ноладнав.  Кв. 

Полав.  ву,  ж.  Каждый  изъ  случаю- 
щихся  въ  филипповскій  постъ  празднн- 
еовъ.  Желех. 

Полааець,  аця,  «=Полааник.  Желех. 
Полаяним,  ка.  м.  Тоть,  кто  первый 

войдетъ  во  дворъ  или  избу  въ  полая.  Же- 
лех. Въ  друга  хъ  явстахъ  Гали  ці  и  полал- 

имиіб  бываетъ  два:  на  Введеніе  (21  но- 
ября) и  на  Рождество.  МУЕ.  III.  51,  59. 

На  Воведенія  перши  л  по.іазник.  Хто  того 

дня  перший  ввійде  .до  х>гж* ,  тот  е  по- 
лазником.  Коли  добре  ведеся  чгрез  рік,  по- 
відаюм,  гно  доброю  полазника  мали;  а  зле, 
то  і**..    МУЕ    III.  51. 

Полааіік,  лса,  м.  Полинка  въ  чериомъ 
лісу.  Вх    Лем    452. 

Полавюка    км    об   Каїіка  ползающін. 

Поламання.  ня,  с.  1)  Поломка.  2 1  На- 

рушена, уничтоженіе. Поламати,  мав,  еш,  гл.  1)  Поломать, 
изломать.  Санки  поламаєш.  Рудч.  Ск.  Н.  6. 

Взя.ги  мене,  по.гамали  і  в  пучечки  пов'я- 
зали.  Чуб.  V.  538.  2)  Нарушить,  уничто- 

жить. Знайшлися  такі  метці,  що  й  гро- 
мадську волю  поммали.  Мир.  ХРВ-  222. 

Я  стану  або  другою  людиною,  або  поламаю 
віру.  Левнц.  І.  181.  3)  Потревожить?  На- 
гцо  ти  мене  із  сна  поламав?  Черк.  у.  Не 
заснула,  а  тільки  очі  поламала.  Сим.  185 

Поламатися,  маюся,  ешся,  и.  Изло- 
маться. Ваги  поздихали,  вози  по.гамалчсь. 

Шевч.  532.  Коли  на  те  піде,  то  й  серед 
битою  шляху  поламаєшся.    Ном.  .V    1679. 

Полапати,  паю,  еш,  гл.  Пощупать. 

Полапала  за  ребро.  Чуб.  II.  86.  Ось  по- 
неси молоть,  то  підкруте.  полапа  борошно 

та  й  сяде.  Ном.  .V  3114,  стр.  285. 
Полапки,  нар.  Ощупью.  Поночі,  так 

я  полапки  вибіра.га.  Пирят.  у.  Удень  вони 
як  серед  ночі  ходять,  і  по.гапки  шукають 
о  полудні.  К.  Іов.   12. 

Подапцек.  нар.  =Пола яки.  От,  не 
встаючи,  полапием  намацаєш  котру  (гру- 

шу) біля  себе  та  й  їси.  Греб.  402 
Поласкавішати,  шаю.  він,  гл.  Сділать- 

ся  ласкоаіе.  добріє,  милости  віє.  Одвези 
їм  усім  по  книжці,  то  може  вони  й  по- 

ласкавішають. Шевч.  (О.  1862.  VI,  10,  11). 

Поласувати,  вую.  єщ.  и.  1)  Полако- 
миться. 2)  Польститься.  Поласувала  на  ве- 

ликі гроші  і  вкрала.   Грин.   І.    186. 
Поласуватися.  суюся,  вшвя.  и.  По- 

льститься Полоснеться  на  баранця  да  й 
зловить  його.  Чуб.  II.  603. 

Полатайко  ка,  м  Занимающейся  по- 
чинкой обуви.  Желех. 

Полятай-хата.  ти,  об.  Эпитетъ  сына: 

пріобрітающій  въ  хозяйстві.  Син — ■по.га- 
май-хата.  а  дочка — об-іери-хата.  Ком.  П. 
.V  і 079. 

Полатати,  таю,  вш,  м.  1)  Починить, 

положить  заплаты  Хлопець  у  свитині  по- 
латаній. Шевч.  176.  2) — 66км.  Побить, 

отколотить.  Кийом  боки  по.гагнали.  Грин. 

III.  620. 
Полаторжнтися,  ясуся.  жяшея.  и. 

Помириться.  Як  би  вони  полаторжнлися, 
се  б  то  по.гадились.  то  й  жили  б  умісті. Борь    у 

П.лтух    хя   .«.= Полатайко.  Желех. 

Подяштуватв  т^ю.  вш,  і.і — Полаго- 
дити.  П<- іпштук   золи 

Полаяти,    дію,    вш,    и.     Побранить. 
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Ой  хоть  била,  хоть  »е  била,  тільки  тро- 
хи полаяла.  Чуб.  V.   142. 
Полаятися,  лаюся,  вшся,  и.  Побра- 

ниться. Полаялись  за  масляні  вишкварки. 
Ном.  Лі  3513. 

Поле,  ля,  с  1)  Поле.  В  чистому  полі 
да  і  пшениченьку  поле.  Мет.  101.  Святий 
Юрій  по  полю  ходить,  хліб  жито  родить. 
Ном.  Л»  433.  В  чистім  полі  край  дороги 
висока  могила.  Мет.  97.  2)  Фонъ  (въ  узор- 

ной ткани  и  пр.).  Вас.  171.  Чуб.  VII.  426. 
3)  Поль.  А  ворожка  і  каже:  „Оже,  бабо, 
на  твої  гроші  ще  одна  твоя  дитина  же- 

неться!*—А  киньте  ж,  — кажу,  з  якою 
поля:  з  жіночою,  чи  з  мужичою? — „З  му- 

жичою",— каже.  Кобел.  у.  Ум.  Поленьно. 
О.  1862.  IV.  12.  Полечко.  Маркев.  105. 
польцё.  Зорати  польие.  Засіяв  чоловік  про- 

сом польце.  О.  1862.  VIII.  25. 

Полег  карь,  ря,  к.  ЧеловЪкъ  легко- 
мысленный; любитель  легкой  (нетрудовой) 

жизни.  Угор. 
Шлегкий,  а,  е.  Легко ватый. 
Полегкість,  кости,  ж.  Облегченіе. 

ЗОЮР.  II.  283.  Усе  вам  роскажу,  чи  не 
буде  якої  полегкости  душі.  Г.  Барв.  379. 
Хай  ми  будем,  бідні  безщасні  невольники, 
у  чужій  землі  хоч  мале  число  полегкості* 
собі  мати.  АД.  І.  91. 

Полеглий,  а,  є.  1)  Полегшій.  2)  (Зле- 
жавшійся. 

Полётом,  нар.  Не  спіша.  Люде  бачили, 
що  він  гнав  волів.  Хазяїн  полсюм  би  гнав,  а  то 
підтюпцем:  відомо,  що  хапані.  Новомоск.  у. 

Полегтй,  лижу,  жеш,    гл.—  Полягти. 
Полегчати,  чаю,  еш  и  полегшати, 

шаю,  еш,  гл.  Сделаться  легче,  стать  легче. 
Хоч  за  три  дні  перед  смертю  полегшає. 
Заклади  ручину  та  за  пазушину,  чи  не 
полегшає  моєму  серденьку.  Чуб.  V.  420. 

Полегчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  полег- 
чяти,  чу,  чйш  и  полегшати,  шаю,  еш, 
сов-  в.  полегшити.  шу\  шйш,  гл.  Облег- 

чать, облегчить.  Бричку  нашу  треба  було 
полегчитн  від  ваги.  Г.  Барв.  27. 

Пологшіиня,  ня,  с  Облегченіе.  Зробив 
полеішіння  нашому  краєві.  О.   1862.  V.  70. 

Поледачитися,  чуся,  чишся,  гл.  По- 
лониться. Поледачився  сам  піти  та  посте 

дурною  хлопця.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 
Поледащіти,  щіеио,  ете,  гл.  Обле- 

ниться, опуститься  (о  многихъ). 
Полёдиця,  ці,  ж'.— Ожеледиця.  Вх. 

,3н.  43.  Шух.  І.  81,   179. 
Поледівка,  ки,  лс=Поледиця.  Вх. 

Уг.  261. 

Пол  вдовиця,  ці,  ж\=Поледнця.  Вх. 
Уг.   249. 

Пплежвй,  жая,  м.  Лежебока.  Будуть 
мені  козаки  прізвище  прикладати,  гречко- 

сієм, полежаєм  називати.  Нп. 
Полежак,  ки,  ,и.=Положай.  Жак-по- 

лежак.  Ном.  №  10875. 
Полежака,  ки,  об.  Лежебока  мужчина 

или  женщина.  Одна  дочка  у  Івана  та  й 
та  полежака.  Мил.  76.  Каша — мати  на- 

ша, а  борщ — полежака.   Ном.  №  12316. 
Полежань,  ня,  м.   Бекасъ.  Мнж.  189. 

Полежати,  жу,  жиш,  іл.  Полежать. 
Хоч  під  лавою  полежу  та  на  хорошою  по- 
глежу.  Ном.  №  8491. 

Полежаха,  хи,  де  Лінтяйка,  леже- 
бока. Я  «е/  яка  небудь  полежаха.  Зміев.  у. 

Полежій,  жія,  иі.=Полежай.  Будуть 
мене  пани  й  козаки  на  підпитку  зневажати, 
полежієм,  домотуром,  гречкосієм  узивати. 

Мет.  415. 
Полекшати,  полекшйти,  полекшін- 

ня=Полегшатн.  полегшити,  полегшій- 
ня.  ЕЗ.  V.  24. 

Полеиентувати,  т^ю,  еш,  гл.  Покри- 
чать, іювопить. 

Поленйчник,  ка,  м.  Клубника  (само 

растеніе).  Ой  є  стежечка  да  маленькая — 
муравочка  зелененькая;  ой  заросла  да  су- 
ничником,  зацвіла  поленнчником.  Мет.  163. 

Пбленько,  ка,  с.  Ум.  отъ  поле. 
Полестатися,  таюся,  ешся,  гл.  Попле- 

стись. Як  би  потепліло, — полесталась  би 
я  по  доріжці,  а  то  зіма  отея  ізнудила  та 
ізсушила  мене.  Черн.  Губ.  Від.  1853,  стр.  61. 

Полетіти,  лечу",  тйш,  м.  Полетіть. 
Полетів  голуб  та  й  сів  у  житі-  Мет.  107. 

Полечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  поле. 
Полива,  ви,  ж.  1)  Глазурь,  мурава. 

Шух.  І.  262,  264.  2)  Глазирован  пая,  му- 
равленная посуда.  Повіз  поливу  аж  у  Чор- 

номор'ю на  продаж. 
Поливайка,  ки,  ж.  Лейка  для  полив- 
ки. Лохв.  и  Ніжин,  у.у. 
Поливайчик,  ка,  м.  Эпитетъ  дождя: 

поливающій.  Ой  дощику  поливайчмку,  по- 
ливай, поливай!  Чуб.  III.   166. 

Поливальник,  ка,  м.  Поливальщикъ. 
Лохв.  у. 

Поливальниця,  ці,  ж.  1)  Поливаль- 
щица.  Лохв.  у.  2)  Лейка.  Лохв.  у.  Херс. 

Поливаний,  а,  є— Полив'яний.  По- 
ливана судина.  Шух.  І.  265. 

Полйванка,  ки,  ж.  Поливка,  поливанье. 
Поливати,  ваю.  еш,  сов.  в.  полити, 

ллю,  ллєш,  гл.  1)  Поливать,  полить,  оро- 
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шать,  оросвть.  А  хто  буде  явір  політати, 
той  буде  мене  споминати.  Чуб.  V  210. 

Поливала  та  ромен- зілля  дрібними  сльозами. 
Чуб.  V.  336.  2)  Глазировать,  покрывать, 
покрьгъ  глазурью  (посуду).  Шух.  І.    264. 

Поливка,  кн,  ж.  1)  Соусъ,  подливка, 

Вже  двірської  поливки  хлиснув,  а  оброко- 
вою  хліба  покушав.  Ном.  Лв  1312.  2)  Супь. 

Вх.  У  г.  261.  3)  Каша  съ  тертымъ  коно- 
плянымъ  сіменемь.  Мнж.  190.  Ум.  Поди- 
вэчка.  Усядь,  брате,  на  лавичку,  сербах* 
добру  поливочку.  Гол.  I.  209. 

Поливо,  ва,  с.  і  і=Полвва.  Вас.  180. 
2)  Сорныя  травы,  который  выпалываютъ. 

9м  у  вас  там  юрдди  ростуть? — Поливо 
росте,  а  городовини  мели.  Чернвг.  у. 

Полйвочка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  поливка. 

Полив'яний,  а,  е.  Глазированный,  му- 
|>авленный.  Тут  їли  різнії  потрави  і  все 

з  полив'яних  мисок.  Котл.  Ен.  I.  18.  Се 
іце  тютя  з  полив'яним  носом.  Ном.  >6  2887. 

Полив  яние.  ка.  т.  Горшечникъ,  дА- 

лаюшій  глазированную  посуду,  преиму- 
щественно миски.  О.  1862.  V.  20. 

Полигати,  гаю.  еш.  гл.  Поглотать,  по- 
есть съ  жадностью. 

Полигатися,  гаюся,  вшся,  гл.  Сойтись, 
связаться  съ  кімь.  Полигалися  з  жидами. 

Шевч.  ,1а тин  старші  і  полигався  з  Ене- 
Єм  нашим  молодцем.  Енегі  і  зятем  нази- 

вався. Котл.  Еи.  IV.  33. 

Полигатися  гаюся,  вшся,  м.  Пота- 
щиться, отправиться.  Полигалась  і  я  у 

Київ.  Зміев.  в. 

Полигач,  ча,  м.  Соучастнике  Поли- 
ти Бруховегіького,  Вуяхевич.  К.    ЧР.     313. 

Полизати,  лижу,  ясеш,  и.    Полизать. 

Полвзіїч,  ча,  м.  Лизунъ;  блюдолнзъ. 

Полизькати,  каю,  еш,  и.  Полишать. 

Де  не  взявся  собака, — полизькав,  полизькав. 
Грип.   1     150,   151. 

Полик,  ка,  ас.  Ум.  оть  піл. 
Полйк,  ка,  .к.  Вышитые  наплечники 

женской  сорочки.  КС.  1893.  V".  281. 
В  кожної  сорочки  з  поликами.  Св.  Л.  2. 
Полики  иювкові  лосняють,  .хіта  мої  мина- 

ють.  Чуб.   V     1093. 

Полин,  ну,  м.  Раст.  Агівшівіа  АЬвіпІ- 
Ьіош  Ь.  Вх.  Пч.  І.  9.  .Шух.  І.  21.  Вона 
її  наиува.иі  гірким  полином.  Ни.  Ум.  По- 
іинбчон.  Ои  в  нелюба  гірка  губа,  ще  й  гір- 

ша полиночху.  Чуб.  V.   998. 
Поливати,  нею,  еш,  м.  Летіть.  По- 

.шнаїїте  ж,  дітки,  пташками  по  світу: 
ти,    еннку,  соловейком,  а  ти,  доню,    зозу- 

лею. ЗОЮР.  II.  34.  Сиеа  зозуленька  поли- 
нає.  Мил.  193. 

Полинеш.,  нцю.  м.  Раст.  Агіеті&іа 
аивігіаса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  112. 

Полинівка,  кн,  ж.  Полынная  водка. 
Богодух.  у. 

Пслннбчок,  чку,  М.  Ум.  ОТЬ  полян. 
Полинути,  ну,  неш,  ід.  Полетить. 

Ог'і  коли  б  я  зозуля,  я  б  до  неба  полинула. 
Макс.  Козак  як  голуб:  знявся  та  й  поли- 

нув. Ном.  .V  785. 
Полянчнк,  ку,  м.  Раст.  Опарпаїшт 

апепзе.  Ь.  Черк.  у. 
Полинь,  ню,  м.  —  Полин.  Воліла  б  я 

гіркий  полинь  їсти,  як  з  тобою  на  посаді 

сісти.  Чуб.  V.  368. 
Полинйти,  нйю,  еш,  и.  Полинять, 

поблекнуть.  Полиняла  стрічка,  брови  поли- 
няють. Шевч.   12. 

Полисіти,  сію,  еш,  м.  Облисіть.  Пу- 
ста голова  а  ні  полисіє,  а  ні  посивіє.  Ном. 

.V  6156. 

Полискування,  ня,  с  Сверканіе. 

Полискувати,  ся,  кую,  ся,  еш,  ся,  іл. 
Влестіть,  лосниться,  сверкать.  Вже  сивиною 

коси  полискувались.  Св.  Л.  135.  Полиску- 

сться  бриль  солом'янигі,  наче  золотий.  О. 1862.  VI.  42. 

Полястуватися,  туюся,  вшся,  и.  Пе- 
реписываться съ  кімь  нікоторое  время. 

Полити.  Ся.  Поливати. 

Политися,  ллюся,  ллєшся,  гл.  По- 

литься. Слово  полум'єм  взялося,  і  з  мов- 
чання, сумування  .нов  той  бистрень  поли- 

.юся.  К.  Псал.  95.  Кров  полилася.  Шевч. 167. 

Полихословити,  влю,  виш,  гл.  Пору- 
гать,  иоругаться. 

Полнцёйник,  ка,  .*.— Полиціян.  Гол. 

Од.   14 
Полйція,  ції.  ж.  Полиція.  А  нареш- 
ті Омталося,  що  в  полиції  сидів.  Рудч. 

Чп.  237. 

Полиційн,  на.  полиційнт,  та,  м.  Со- 
стояний на  полицейской  службі,  полицей- 

ский. О.  1862.  Ш.  78.  На  пляиу  нема  ні- 
чого, хиба  який  духовний  до  консисторії 

протягне  та  полиціян  свариться.  Св  Л. 
217.   Иди  по  полицияна.  Вх.  Лем.  452. 

Полиця,  ці,  ж.  1)  Полка.  Чуб.  VII. 
386.  Казала  нам  нивка,  що  є  в  пана  ю- 
рівка  в  коморі  на  полиці.  Л  у  каш.  148. 
2)  Отвалъ  у  плуга.  Вас.  199.  Шух.  І. 
165.  Тепер  .моя  юлівонька  в  тузі,  полама- 

ла» ь  поличенька  в  плузі.  Ой  чи  .нені  поли- 
цю тесати,  чи  до  дівчини  на  всю  ніч  ма- 
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хати.  Грвн.  Ш.  276.  3)  У  колесввковь: 
стойка  съ  желізньїмь  стержнемъ,  на  ко- 

торый накладывается  просверленная  пред- 
варительно ступица  колеса.  Вас.  147. 

4)  Раст.  ТгІЇоІіит  агуепзе  Ь.  Вх.  11ч.  I. 
13.  Ун.  Полична,  полйченьна. 

Полячка,  вн,  ж.  1)  Уи.  отъ  полиця. 
2)  Дощечка  отъ  земли  къ  отверстію  улья, 
по  которой  ходять  пчелы.  Шух.  I.  111. 

Поличчя,  чя,  с  Портретъ.  Посилаю 

тепер  тобі,  друже  мій  єдиний,  своє  по- 
личчя. (О.  1861.  X.  8). 

Полишити,  шу\  шнш,  ід.  Оставить, 
перестать.  Полишили  свої  маєтки,  та  й 
за  ним  у  слід  пішли.  Гя.  І.  124.  Ой  по- 

лишив білий  хлопець  Маріпу  любити.  Гол. 
IV.  506. 

Полібічок,  полібочов,  чва,  м.  Кадка. 
По  кутах  стоять...  помбочки  з  капустою, 
огірками,  бураками,  квасом.  Шух.  1.   103. 

Полівйтя,  влю,  виш,  и.  1)  Свернуть 
вліво.  2) — ному.  Облегчиться  кому,  сде- 

латься лучше  кому.  Йому  подівмло.  Ему 
стало  лучше  (о  больномъ).  Угор. 

Полівка,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  полова. 
Манить  так,  як  горобця  на  полівку.  Ном. 
№  3008.  2 1  Равнина,  поле.  То  став  же 
брат  старший  та  середульший  на  полівку 
ізбішти,  на  степи  високі,  на  великі  дорош 
росхіднії.  АД.  1.  116. 

Поліг,  логу,  .«.  1)  Низменное  місто 
у  ріки.2)=Поніс.  Шух.  І    170. 

Поліж,  ясу,  м.  ?  Траву  на  поліж  ко- 
сити. Вх.  Зн.  52. 

Поліжнйця,  ці,  »с.=Породілля.  Гн. 
II.   197., 

Полізти,  зу,  8ЄШ,  м.  Полізть  По- 
лізьмо на  дуба.  Рудч.  Ск.  II.  18.  Люде 

б'ють  гадюку,  а  вона,  бідна,  уже  й  не  по- 
лис Грин.  І.  107.  Завдав  жаху!  аж  во- 
лосся до  щт  диб  полізло.  Харьк.  г. 

Полівій,  на,  м.  Сказочное  существо: 
велвванъ,  одна  рука  котораго  величиной 
съ  обыкновенная  человека;  онъ  не  хо- 

дить, а  лазить  на  кольняхъ.  Чуб.  II.  250. 
Полій,  лія,  .и.  1)  Вода  поверхь  льда. 

Мнж.  189.  Не  можна  річку  переїхать: 
полій  пішов  по  льоду.  Новомоск.  V.  3)  Раст.: 
а)  МепіЬа   ас.иаііса    Ь.     ЗЮЗО-    І.    128; 
б)  Мепіпа  Риіеяіиш  Ь.  ЗЮЗО.  І.  128. 

Полікарювати,  рюю,  вш,  гл.  Пробыть 
врачемъ  некоторое  время. 

Полільник,  ва,  м.  Полольщикъ. 
Харьк.  у. 

Полільняцьввй,    а,    е.     Относя  ицйся 

къ  полотью.  Пісні  по.іільницькі.  Грин.' III.  127: 

Полільниця,  ці,  ж.  Полольщица. 
Харьк.  у. 

Полім'я,  «'я,  с.=Полум'я.  А  він  за- 
гадав їй  рибу  варити  без  вогню  і  без  по- 
лім'я. Чуб.  V.  820. 

Пбліннвнй,  а,  е.  Ліноватьій.  НВо- лын.  у. 

Поління,  ня,  с.  Полотке.  Константи- ногр.  у. 

Поліно,  на,  с  Поліно.  Хрін  його 
батька  знає:  у  багатою  повна  піч  та  го- 

рить, а  в  мене  одно  поліно,  та  й  те  не 
юрить.  Ном.  №  2138.  Ум.  Полінце,  полі- 
ночко. 

Полінуватися,  н^юся,  ешся,  гл.  По- 
ліниться. Не  полінуйсь  провіять.  Г.-Арт. 

(О.  1861  III.  93).  Полінувались  рано 
.встать.  Черни г.  г. 

Поліняка,  вн,  уг— Поліно  Він  по- 
ліняку дров...  приніс.  V.  Барв.  98. 

Поліпити,  плш,  пнш,  гл.  1)  Сліпить, 
виліпить  (во  множестве.  Вареники  полі- 

пили. 2)  Обліпить,  замарать  (во  мно- 
жеств*). Сир  їли, — зуби  поліпггли.  МУЕ. 

III.  103.  Цоліпіл  кошелю.  Вх.  Уг.  261. 
3)  Приліпить  (во  множестві).  Щхила  в 
церкву  стара  баба,  свічок  накупила,  де  була 
яка  ікона,  всюди  поліпила!    Рудан.  І.   100. 

Поліпшатн,  таю,  вш,  гл.  Сділатьсл 

лучше,  улучшиться. 
Поліпшення,  ня,  с  Улучшеніе. 
Поліпшити.  См.  Поліпшувати. 

Поліпшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  по- 
ліпшити, шу,  шиш,  гл.  Улучшать,  улуч- 

шить. Полісся,  ся,  с  Полісье  А  в  самою 

шістьсот  у.глів  пасіки  було.  Аж  на  по- 
лісся було  посилає-  Г-  Барв.   174. 

Полісся,  на,  м.  Лішій.  Балт.  у. 
Полісюк,  ка,  .V.— Поліщук.  Гол.  І. 684. 

Політ,  дьбту,  м.  Полеть.  Він  сам  за 
мною  залетів,  за  моїм  тихим  польотом. 
Мет.    178. 

Політати,  таю,  вш,  и.  Полетать. 
Політика,  ви,  ж.  1)  Политика.  К.  ЧР. 

346.  Що  то  політика? — Нещирість.  Ном. 
№  950.  2)  Лепта — шелковая,  гарусная.  Я 

їг'і  віддарувався  дуже  мудрою  політикою. 
Федьк.  Гол.  Од.  66.  ЕЗ.  V.  218.  Ум.  По- 
літична. 

Політивуватися,  куюся,  ешся,  гл- 
Вести  другъ  съ  другомъ  политику.  Оби- 

два ж  вони    політикуються,    подарунками 
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обсилаються,  а  нишком  один  на  одною  чи- 
миомъ.  К.  ЧР.   16. 

Політичний,  а,  є.  Полите  чесній.  По- 
літична часопись.  О.  1861.  III.  81.  Полі- 

тичні  бурі  в  Європі.  К.  XII-  128. 
Політник,  ка,  м.  Рабочій  на  літо. 

Желех. 
I.  Політшщя,  ці,  ж.  Работница,  на- 

нятая на  літо.  Ніжин,  у. 
II.  Політница,  ці.  ж.  Полольщица. 

Передел,  у. 
Політок,  тка,  м.  Годовой  кругь  дре- 

весины. Вх.  Зн.  52. 

Поліпи,  тя,  є.  Благо  пріятная  по- 
года; благопріятное  урожайное  літо.  Не 

помття,  а  лихоліття.  Нон.  Як  закує  зу- 
зуля  на  Юрія  на  ю.ге  дерево,  то  буде  хо- 

лодне літо,  а  як  на  лист,  то  буде  політ- 
тя.  Нон.  Ле  439.  Сього  року  поліття  на 
ваш  оюрод.  Сосн.  у.  Не  на  всяке  літо  добре 
поліття.  Ком.  П.  №  646.  Таке  все  політ- 

тя мочливе-  Як  снії  випаде,  тоді  поліття 
ходити  на  зайців. 

Поліття,  ти,  с  1)=Поління.  2)  Сор- 
выя  трявы,  которыя  нужно  выпалывать. 
Поліття  вже  наросло.  Константиногр.  у. 

Політура,  рн,  ж.  Лакъ.  Махнув  у 
столярню  і  вніс  політуру.  Св.  Л.  223. 

Політика,  хи,  ж.  Летающая  (эпнтетъ 
мухи).  А  я  мухи  полетуха.  Грин.  III.  666. 

Полічення,  ни,  с.  Исчисленіе. 
Полічити,  чу\  чиш,  и.  1)  Сосчитать. 

Гроші  по.ичи.ш.  Чуб.  V.  243.  2)  Полі- 
чить. Трн  дні  полічили,  а  там  сказали, 

що  умер  баштир.  Рудч.  Ск.  II.    148. 
Поліщук,  ка,  .*.  Житель  Полісья.  О. 

1861.  I.  264 

Полк,  ку,  м.  1)  Полкъ.  2)  Въ  старой 
Украйні  XVII — XVIII  в.:  часть  украин- 

ской земли,  провинция,  заключавшая  въ 
себі  города,  містечки,  села,  носившая  на- 

звание по  главному  городу,  гді  было  прав- 
леніе  полка,  и  разділенная  па  сотні.  Ося- 

гли й  позаймали  козаки  всі  землі  на  Вкра- 
їні  під  полки,  а  в  полках  під  сотні,  а  в 
сотнях  під  свої  хуторі,  двори,  поставники 
чи  левади.  К.  Хм.  127. 

Полковий,  а,  ё.  Полковой.  Третя  сотня 
під  полковою  корогвою.  Лукаш.  45. 

Полковник,  ка,  м.  Полковникь,  на- 
чальне къ  полка  въ  одномъ  или  обоихъ 

значеншхъ.  Кому,  красо,  достанешся,  чи 
сотнику,  чи  полковнику?  Чуб.  V.  495.  Ум. 
Пмиовимчок.  Грин.  III.  666. 

Полковнжкуватн,  куто,  вш,  «д.  Быть 
иол  ко  вві  ко  и  ъ.  К.  ЧР.  186. 

В 

Полковництво  ва,  с.  Должность  пол- 
ковника. Зложив  з  себе  полковництво.  Б. 

ЧР.  14. 
Полкбвницькнй,  а,  е.  Принадлежа- 

ть полковнику,  относящійся  къ  нему. 
Дали  {і ому  до  рук  полковницькі  іиейноди, 
вдарили  з  гармат,  да  б  став  пан -отець 
Шрам  полковником.  К.  ЧР.   16. 

Полковниця ,  ці ,  ж.  Полковница. 
Шевч.  296.  Молодая  полковниця  полков- 

ника просить.  Грин.  III.  417. 
Полковничий,  а,  є.  1  ̂ Полковниць- 

кий. Він  протопче  стежку  через  полков- 
ничий садок.  Шевч.  296.  2)=Полковк*к. 

Полкбвннчок,  чка,  ж.  Ум.  оть  пол- 
ковник. 

Полководчина,  ни,  ж.  ?  А  по  сей 
бік  Орелі  лині  я  була,  а  по  той  бік  Орелі, 
за  Нехворощею,  полководчинп  була.  КС. 
1882.  XII.  593. 

По  л  лити,  лдяю.еш,  гл.  Полить.  Сквир.  у. 
Полбва,  ви,  ж.  Мякина.  Мани  та  й 

мани,  як  горобця  на  полову.  Ном.  №  3098. 
Ум.-  Половка,  полівка.  Ном.  №  3098.  Поло- 

вом ка. 

Половень,  вня,  ч.  =  Омшаник.  Кон- 
стантиногр. у. 

Пбловець,  вця,  м.  Половець.  Левиц. 
Перші  князі,  68. 

Половецький,  а,  є.  Половецкій.  Серед 
землі  половецької.  Шевч.  645. 

I.  Половий,  а,  6.  1)  Желтый,  цвітя 
спілой  ржи.  Вийди,  паноньку,  проти  нас, 
викуп  си  вінець  у  нас,  положи  червоною 
від  вінця  половою.  Лукаш.  148.  2)  О  мас- 

ти: світлорьіжій.  Чуб.  V.  258  сірьій  съ 
желтымъ  отливомъ.  КС  1898.  VII.  41. 
Ой  воли  мог  та  половії,  чом  же  вг*  не 
орете?  Мет.  Ум.  Половёньиий.  Чуб.  V.  275. 

II.  Половий,  4,  6.  Находящейся  въ 

задней  стіні  хаты,-  вдоль  которой  устро- 
енъ  піл.  Полове  вікно.  ХС  III.  56. 

Половик,  ка,  м.  Порода  ястреба.  О. 
1862.  IX.  62.  Ко1Ь.  I.  65.  Гу!  ю!  Половик! 
злапав,  курку  за  їзик.  ЕЗ-  5.  150. 

Половина,  ни,  ж.  Половина.  Перебреду 

бистру  річку  й  половину  ставу.  Мет.  83. 
Половина  літ  минає,  я  щастя  не  маю- 
Чуб.  V.  360.  0-половйні.  Въ  половину.  Як 
же  тебе,  пане,  нести,-  чи  поверх  дерев,  чи 
о-половині  дерев.  Грин.  I.  172.  Ум.  Поло- 

винка половиночка.  Грин.  III.  583. 
Половйнниця,  ці,  ж.  1)  Сортъ  плахта. 

Черниг.  у.  2)  Та,  которая  все  уменьша- 
етъ  на  половину  (переполовинює?)  Встріч. 
въ    уменьшит,  формі  въ    следующей    П0- 

10 
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словиці:  Винничка — всьому  тловинничка, 
млиначок — всьому  віночок.  Ном.    Лі    14017. 

Половинка,  половиночка,  ки,  ж.  Ум. 
огь  половина. 

Половинчастий,  а,  е.  Створчатый. 
Половинчасті  черепашки.  Черк.  у. 

Половйнчик.  ка,  м.  Самая  маленькая 

бутылочка  казенной  водки.  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Половинщина,  ни,  ж.  Половина  не- 
діленнаго  загона.  (?)  Козел,  у. 

Половити,  влю,  виш,  гл.  Сметывать, 
сшивать  на  живую  нитку.  Шух.  I.   153. 

Половити,  влю,  виш,  и.  Поймать; 

переловить,  выловить.  Взяли  коника  поло- 
ви.ги.  Чуб.  V.  799.  Коли  б  половили  щуку 
велику.  Рудч.  Ск.  I.  81.  Як  рибу  в  сак, 
половив.  Ном.  №  1649.  Чи  половила  еже 

курчата?   Харьк. 
Полови  ця,  ці,  ж. = Полова.  Вівсяної 

половині  та  й  не  хоче  їсти.  Чуб.  У.  1126. 

Половйчанка,  ки,  ж.  Рожь  съ  пше- 
ницею. Угор. 

Половіти,  вію,  еш,  гл.  Желтіть 

(о  хлібахь).  Із-за  юри  вітер  віє,  жито 
половіє.  Чуб.  У.  169.  Округи  мене  то  жи- 

то половіє,  а  купка  льону  голубо  цвіте. 
МВ.  І.   14. 

Полбвник,  ка,  м.  1)  Закромъ  для  мя- 
кины. Угор.  2)  Родъ  хліва  для  мякины 

и  пр. — иногда  какъ  часть  клуни,  иногда 
отдельно.  Чуб.  VII.  397.  Лохв.  у.  Славя- 

носерб, у.  Въ  Гали  цій  хлівь,  гді  зимой 
стоять  овцы  и  телята.  Фр.  Пр.   136. 

Половнйця  ці,  ж.  1)=Полуннця. 

2)  Полольщица.  Полоти  нездужаєш, — не- 
хай  тобі  половницю  нарає  О.  1862  VII. 
36.  По  тім  боці  пшениченька,  по  сім  боці 
половниченъка.  Чуб.  У.  380. 

Половнйчник,  ка,  м.  1)=Полунич- 
ник.  2)  Родъ  узора  въ  вьішивкі.  Г.  Барв. 
216. 

Полбвня,  ні,  ж.  Місто  куда  ссыпа- 
ютъ  полову. 

Половчастий,  а,  е.  Обь  особаго  рода 
узорі  въ  вьішивкі.  Половчасті  уставки. 
Ко1Ь.  I.  48. 

Половчнк,  ка,  м.  Родъ  небольшой 
птицы  полового  (см.)  цвіта.  Вх.  Лем.  453. 

Полов'яний,  а,  е.  Изъ  мякины.  По- 
лов'яний хліб  не  голод,  а  пачосняя  сорочка 

не  нагота.  Ном.  №  5355. 

Полов  аник,  ка,  л.=Половня. 
Полог,  гу,  м.  1)  Роды,  разрішеніе 

отъ  бремени.  Ой  Маруся  в  полозі  лежала, 

чорним  шовком  головку  зв'язала.  На.  У  по- 

лбгах  бути.  Рожать.  Жінка  була  в  пологах. 
ХС.  1893.  VII.  74.  2)  мн.  пологи.  Низь- 

менная  равнина  по  лівнмь  берегамъ  р-вкъ. 
Вас.  206. 

Пологий,  а,  в.  Отлогій,  покатый.  По- 
лога гора.  Вх.  Лем.  453.  Пологі  зелені  луки. 

Левиц.  І.  63. 
Положистий,  а,  о=Пологий.  Вх.  Лем. 453. 

Положити,  жу\  жнш,  гл.  —Покласти. 
Спекла  колобок  і  положила  на  вікні.  Рудч. 
Ск.  II.  2*.  На  кою  такий  гнів  великий  по- 

ложили? Мил.   183. 

Положитися,  жуся,  жишся,  гл.  1)Лечь. 
Чуб.  II.  410.  В  Вифлеємі  народився,  там 
у  яслах  положився.  Чуб.  V.  328.  Спать 

з  тобою  гюложусь.  Чуб.  У.  8.  2)  Отелить- 
ся. Положилася  корова.  Каменец,  у. 
Положкйня,  НІ,  Ж.  =8  Поліжннця. 

Ж«лех. 
Полоз,  аа,  м.  1)  Полозъ  въ  саняхъ. 

КоІЬ  І.  67.  Сумск.  у.  Як  буде  полоз  вох- 

кий,  то  буде  й  кінь  мокрий.  Ном.  2)  Боль- 
шая змія  изъ  семейства  удавовъ,  невиди- 
мому Егух  Іигсісиз.  КС.  Ї882.  VIII,  377; 

КС  1890.  IV.  99.  Ум.  Полозок.  Рудч.  Ск. 

II.  7. 
Полозюк,  ка,   м— Полов  2. 
Полбкатн,  каю,  еш,  гл.  Мыть,  поло- 

скать. Угор.  Полотна  пшениця.  Каменец,  у. 
Полокшйти,  шу\  шиш,  гл.  Искрошить 

какъ  лапшу. 
Полом,  му,  м.  Сломъ.  Як  на  полом 

піде  хата,  то  багато  дерева  пропаде. 
НВолын.  у. 

Полонити,  нлю,  ниш,  гл.  1)  Сломать. 
Коні  потомити,  вози  поломити.  Грин.  III. 

20.  2)  Нарушить.  Ллє  ж  бо  я  поломила 
матусину  волю,  тепер  же  я  проклинаю 
свою  лгіху  долю.  Чуб.  У.  250.  Встрічаются 
также  формы:  Поламле...  заповідь.  Св.  Мт. 

У.  19.  Віру  християнську  під  ноги  під- 
топчи.  хрест  на  собі  по.игмни.  АД.  I.  211. 

Полонитися,  жлюся,  нишея.  гл.  Сло- 
маться. Дорогою  вісь  поломилася.  КС.  1883. 

III.  671.  Мостовиночка  поломилася,  вірний 

дружок  затонув.  Чуб.  V  370.  Плужок... 
не  полам.гстмя.  Г.  Бари.  195.  Свічки  не 
полами у ться,  як  оцюди  положу?  Ппрят.  у. 

Полонінь,  ні,  ж.  Пламя.  Робім  ся 
огньом.  Яков  ти  поломгнев  будеш?  Драг. 
266.  Іван  палахнув  наче  та  по.юмінь. 

Федьк. 
Пбломно,  нар.  Пламенно.  Зорі  наче  па- 

лали, одна  зоря  поломнгш  від  другої.  МВ. 
III.  73. 
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Пбложнн,  ня,  пблож  я,  ж  я,  с.=По- 

луж'я.  Поломня  й.іе  до  небес.  Грин.  I.  156. 
А  він  загадав  їй  рибоньку  жарить  без  вог- 

ню і  без  помм'я.  Чуб.  V.  819.  Уж.  П6- 
ЛМПМО. 

Полож'яайй,  а,  е.  Плаженный.  По- 
лом яне  я  духом  бачу  море.  К.  ЦН.  178. 

Пблож'ячко,  жл,  с.    Уж.  отъ  положи. 
Полби,  ну.  м.  1)  Плінь.  Чи  її  убито, 

чи  в  полон  занято.  Чуб.  V.  628.  2)  Плен- 
ные. Татарове  полон  женуть:  один  полон 

з  жіночками,  другий  полон  з  дівочками. 
Нп.  Там  татари  полон  ділят.  АД.  I.  75. 
3)  Родъ  насікоиаго.  Вх.  Пч.  I.  8  ЕЗ.  V. 
82.  ВіЬіо.  Вх.  Пч.  II.  26. 

Полоненик,  на,  м.  Пліннпкь. 
Полонив,  на,  м.  1)  Разливная  ложка, 

большая  ложка.  Шух.  I.  250.  Замішався, 
як  полонин  межи  ложками.  Нож.  №  7936. 

2)  Головастинъ. 
Полонина,  нн,  ж.  Горная  равнина, 

пастбище  на  вершинахъ  горъ.  Шух.  I. 
184.  Ой  висока  полонина  з  вітром  гово- 

рила. Шух.  І.  200.  Уж.  Полонинка.  Шух. 
І.  198.  Полоииночна.  БЗ.  У.  229. 

Полонянка,  ви,  ж.  1)  Уж.  отъ  поло- 
нина. Пішли  вівці  в  полонинку  самі  бі- 
ленькії. Гол.  І.  229.  2)  Обрядовая  пісня, 

которая  поется  во  время  выгона  гуцулами 
скота  въ  поленики.  Шух.  I.  197.  3)  Раст. 
АпіЬив  вріпоІеИа  Ь.  Вх.  Зн.  52. 

Половинний,  а,  е.  Относящейся  къ 
полонині.  Желех. 

Половиночка,  вн,  ж.    Уж.  отъ  поло- 

Полоийноьвий,    а,  е  =Полонннний. 
Звичаї,  чари  і  полонинські  примівки.  Шух. 
І.  195.— хід.  Вигонь  скота  весной  въ  по- 
лонину.Шуі.  І.   197. 

Полонйстнй,  а,  е.  Покатый.  Поло- 
ниста  юра.  Черк.  у. 

ПОЛОНИТИ,   НЮ,   НИШ,   1.1       1)  Плінить. 

2)  Долать  ороруби  во  льду.  КоІЬ.  І.  68. 
Полонини,  ці,  ж.  и  пр. —Полуниця 

■  проч. 
Полбнва,  ки,  ак.=Ополонка.  Сам  же 

я  ту  полонку  рубав,  коня  напував.  Чуб. 
III.   298. 

Полбнь,  ні,  ж.  1)— Полон.  Не  дай, 
Спасе,  у  неволю,  у  полонь  мені  упасти. 
К    ІІсал.  2)=Полин.  Вх.  Леж.  453. 

Полоняник,  ка,  м.  Сірий  медвідь, 
живуїцій  въ  полонинах.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Полонянин,  на,  м.  Плінникь.  Чи  ска- 
же він  тобі  покірне  слово,  благатиме  тебе 

як  полонянин.  К.  Іов.  92. 

Полонинка,  вн,  ж.  Плінница.  Ум. 
Полоняночна. 

Полбпатн,  пан),  вш,  гл.  Пожрать, 

сьість.    І  куди  вони   все  полопали?    Бого- 

дух.  у. Полопатися,  павнося,  втеся,  гл.  Лоп- 
нуть (о  жногихъ).  Будуть  пани  дуться, 

поки  полопаються.  Нож.  №  1246. 

Полоскання,  ня,  с  1)  Полосканів. 
2)  Плесканье  въ  воді. 

Полоскати,  щу\  щеш,  гл.  Полоскать. 
Розмай  зілля  знайшла,  полоскала  на  річці. 

Чуб.  V.  414. 
Полоскатися,  щ^ся,  щешея,  гл.  Плес- 

каться въ  воді,  мыться.  Що  на  морі  та 

на  дощечці  красна  дівчина  полощеться;  по- 
лощеться, одівається,  в  черевички  обуваеть- 

ся.  Чуб.  У.  8. 

Полоско8у"б,  ба,  м.  Первый  день  ве- 
ла иаго  поста,  когда  крестьяне  полощуть 

зуби,  чтобы  кежду  нижи  не  осталось  ни- 
чего скорожнаго,  т.  е.  выпиваютъ  въ  корч- 

жі.  Чуб.  ПІ.  8. 
Полоскотати,  чу\  чеш,  и.  Пощекотать. 
Полотенечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  полотно. 

Полотенко.  ка,  с.  1)  Ум.  отъ  полот- 

но. 2)  Полотно  для  сита.  В'язка  личаних 
полотенків  на  решета.  О.  1862.  IX.  63. 

3)=Полотечце  3.  Вх.  Уг.  261. 
Полотбвний,  а,  є.  Холщевой. 

Полотенце,  ця,  с  1)  Уж.  отъ  полот- 
но. КС.  1884.  У.  175.  Полотенця  на  ста- 
нок лянною.  Мкр.  Н.  38.  2)  Часть  мерёжки. 

См.  мережна  1.  (Залюбов.).  А)  Плаватель- 
ная перепонка.  Мнж.  189.  Вх.  Пч.  1.  15. 

4)  Іілинок'ь  косы.  Желех.  Уж.  Полотенечко. 
Полбти,  лю,  леш,  її.  Полоть.  Полю  я 

конопельки  дрібні    зелененькі.    Чуб.  У.  282. 
Полотнця,  ці,  ж.  Раст. .  Соп\о1\ті1и8 

агУЄП8І8.  Вх.  Пч.  II.  ЗО. 

Полотнина,  нн,  ж.  Кусокь  полотна. 
Уж.  Полотнинна.  Дай  чисту  полотнинку 
зав'язати  руку. 

Полотніти,  нію,  вш,  ід.  Блідніть, 
ділаться  білнмь  какь  полотно. 

Полотно,  на,  с  1)  Полотно,  холсть. 

Побіліла,  як  полотно.  Нон.  №  4383.  За- 
кохамсь  дівчинонька  в  хлопця  молодою,  і 

наготовила  рушників  з  помтна  новою.  Чуб. 

V.  242.  2)=Пілна  3.  Вх.  Пч.  II.  21.  3)  Кли- 
нокъ  косы.  Шух.  І.  169.  Уж.  Полотёнко, 

полотенце,  полотенечко.  Всьою  потрошку — 
г  конопель,  і  :ю.ютенка.  Г.  Барв.  16.  По~ 
лотенка  на  станок.  Г.  Барв.  115.  Ой  на 

тобі,  подруженько,  на  рукава  полотенечка . 

Чуб.  V.  379. 

10* 
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Полотяйннй,  а,  в  —  Полотекний.  У 
синьому  жупанкові,  у  старих  полотняних 
шароварах.  К.  ЧР.  8. 

Полотнйвва,  ки,  ж.  Верхнєє  полот- 
няное платье  крестьянъ  (мужчинъ  и  жен- 

щимъ)  въ  н-Бкоторыхъ  мёстностяхъ  Га- 
лиціи:  или  длинное  с*  таліей,  или,  у  муж- 

чннъ подо  Львовомъ,  короткое,  только  до 
пояса.  Гол.  Од.  44.  51.  На  нім  стара 
орудна  полотнянка.  ЕЗ-  V.   116. 

■"Полотбк,  тка,  м.  Грудь  гуся  или  гусь 
разрезанный  вдоль  надвое,  просоленный  и 
прокопченный.  Маркев.   159. 

Полоття,  »й,  с.  Полотье.  Чсрк.  у.  Г. 
Барв.  146.  Роспочинаеться  полоття.  Ле- 

вин, I.  24. 
Полоть,  пілтя,  .и.— Пологов.  Пілтн 

ніхто  не  мастить.  Ном.  .V  13281. 

Нблох,  ха,  м.  1)  Смятеніе,  ужасъ. 
І  радувався  парь,  що  вийшли  з  його  краю, 
бо  страх  обняв  усіт,  увесь  Єгипет—  полох. 
К.  Бсал.   242. 

Полох,  меж.  Выражаетъ  испугъ,  так- 
же удары  сердца  съ  испуга.  Серце  у  мене 

тільки  полох-полох,  та  й  замліло.  Г.  Барв. 
127. 

Полбханий,  а,  е-  Напуганный,  пугли- 
вый. Полоханий  заєць  і  пенька  боїться. 

Ном.  М  57!><і. 
Полохання,  вя,  с.  Испугъ,  напугива- 

ніе,  пуганіе. 
Полбхати,  хаю,  вш,  и.  Пугать.  Се 

тая  Солоха,  що  кури  полоха.  Кн.  Побачила, 
що  так  полоха  Еол  синка,  що  аж  захляв. 
Котл.  Ен    I.   12. 

Полохатися,  хаюся,  вшея,  гл.  Пу- 
гаться. Як  почуете  про  войни  та  бунти, 

не  полохайтесь,  вв.  Л.  XXI.  9. 
Полохкйй,  а,  6=Полохлнвий  Кінь 

полохкйй.  Волч.  у. 
Полохливий,  а,  е.  Пугливый,  робкій. 

Голуб  полохливий.  К.  Доев.  140.  Шкодли- 
віш як  кішка,  а  полохливий  як  зать. 
Полохливість,  вости,  ж.  Боязливость, 

робость.  Желех. 
Полохливо,  нор.  Пугливо,  робко. 
Полочок.  чку,  м.  Ум.  отъ  ПІЛ. 
Полошити.  шу\  шиш,  и.  Вспугивать, 

пугать.  Ппшстно  полоушли.  МВ.  (О.  1862. 
III.  60). 

Полошитися,  ш^ся,  шишея,  гл.  Пу- 
гаться. Тільки  минув  міст,  за]юз  зачалися 

коні  полошити.  Драг.  46. 
По  л  откати,  каю,  вш,  м.   Вспугивать. 
Полошлйвий,  а,  е  =  Полохливий. 

Полот  линий  кінь.   Каменец,  у. 

Полбщуватн,  щую,  вш,  гл.  ?  Та  пско- 
щцвпно  і  полощувано  шишечку.  Мил.    155. 

Полтавець,  вця,  м.  Житель  Полтав: 
ской  губерній.  Ой  писали  басарабиг  та  до 
наших  хлопців  листи:  „Он  ідіть,  полтав- 

ці, та  до  нас  риби  їсти.   Грин.    III.  563. 

Полубіс,  са.  н.  Полу-бъсъ,  полу-чело- 
въкъ.  Мабуть  вона  полубіса  вродила?  Греб. 
373. 

Пблубва,  ви,  ж.  Деревянная  крышка 
улья.  См.  Палуба  2.  Прийшов  у  пасіку, 
дивлюсь, — полубка  лежить  на  землі,  ски- 

нута з  вуліка.  Новомоск.  у. 
ПолУбок,  бва,  м.  =  Обичайка.  Вх. 

Зн.  51. 
Полуботов,  тка,  м.  Полусаноаекъ, 

ботинокъ. 
Полубочок,  чка,  м.  Боченокъ  ведеръ 

въ  10 — 15.  Аж  три  бочки  м  полубочки 
та  солодкою  меду.  Грин.  III.  494. 

Полувавввця,  ці,  ж.  Кадочка  на  нож- 
кахъ,  имъющал  въ  двъ  отверстіе,  заткну- 

тое затычкой, — употребляется  для  бученія 
нктокъ.  Шух.  I.   149. 

Полувал,  лу,  м.  Цъльнал  плотная 
кожа,  преимущественно  воловая,  выделан- 

ная преимущественно  для  подошвъ.  Вас. 158. 

Полуввйця,  ці,  ж.=Полунвця.  МВ. 
III.    138. 

Пол  Уда,  дв,  ж.  1)  Глазурь.  2)  Ката- 
рактъ,  бъльмо.  Полуда  на  очі  сіла.  Полу- 

дою очі  затягло.  Мені  полуда  спала.  Кромъ 
прлыаго  значеній,  переносно:  я  нрозрълъ. 
увидЬлъ  то,  чего  раньше  не  видълъ.  Мені 
давненько  почала  оюдатиз  очей  полуда. 
Лети..  Нов.  172.  См.   Луда. 

ПолУдаввя,  яя,  с.  Полдникъ. 
ПолУденнвй,  а,  е.  Полуденный,  юж- 

ный. I  повернув  Господь  од  сходу  буйний 
вітер,  а  другою  підняв  з  полуденною  щ>аю. 
К.  Исал.    179. 

Полуденник,  ва,  м.  Насік.  Зугграчк. 
Вх.  Пч.  II.   27. 

Полуденниці,  ниць,  ж.  мк.  Годъ  дат- 
ской боліізни.  Цьому  младениеві  ізжени... 

крикливиці,  плаксивиці,  ночниці,  полуноч- 
ниці,  денниці,  полуденниці  і  нссплячки. 
(Заговоръ).  КС.   1883.  VII.  588. 

Полуденок,  нва,  м.  Полднвкъ.  Грин. 
III.  204.  О  вже  була  остання  чарка  піс- 

ля полуденку.  Сі;.  Л.  323.  А  я  піду  додо- 
.моньку,  та  не  забавлюся,  чм  ютовий  полу- 

денні! та  відвідаюся.  Гол.  І.  203. 

Пблудевь,  дня,  м.  1)  Полдень.  А  вже 
сотне    по  полудні,    дівчининс  серие    нудне. 
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Чуб.  0-полудні.  Въ  полдень.  Удень  як  се- 
ред ночі  ходять,  і  по.шпки  шукають  о-по- 

лудні.  К.  Іов.  12.  2)  Полдникъ.  Ум.  Полу- 
денько.  О    1862.  IV.  13. 

Полудёнькувати,  кую,  еш,  ».».=По- 
луднати. 

Полуднання,  ня,  с.  1)  Полднвчаніе. 
2)=Полудень  2.  Буде  йому  на  снідання 
і  на  оы  шня  і  на  полуднання.  АД.  І. 
148. 

Полуднати,  наю,  еш,  и.  Полдничать. 

Сядеш,  мати,  полуднати, — ні  з  ким  роз- 
мовляти. Мет.  224. 

Полудневий,  а,  е.  Полуденный,  юж- 
ный. Брацл.  у. 

Полуднець  денця,  и.  Уи.  оть  полу- 
день. Обідеиь  під  полуднець,  вечера  по  пів- 
ночі. Гол.  IV.  240. 

Полудне,  ня,  с  Полдені..  Чи  то  зоря 

іюзсвітає'ґ   Чи  полуднє  гріє?  Чуб.  V.  2. 
Полудній,  я,  е.  Полдневный.  У  неділю 

і/  полудню  юдину  сам  Фи.юненко  виступає- 
Макс. 

Полуднувати,  ную,  еш,  іл.  =  По- 
луднати, їхав  чумак,  та  їдучи  полуднував. 

Чуб.  І.  34. 
Полуднювати,  нюю.  еш,  и.= Полуд- 

нувати. Ой  перший  раз  обідаю,  а  друшй 
}шз  полуднюю.   Чуб.  V.  807. 

Полудрабок,  бка,  м.  Грядка  въ  те- 
лігЬ.  Чуб.  VII.  40.  Рудч.  Чи.  250.  См. 

Драбина  2,  драбки.  Полудрабок  поломився. 
Чуб.  V.    1139. 

Полудуватнй,  а,  е.  Съ  бъльмомъ  на 
глазу.  Лубен,  у.  (Леонтовичъ). 

Полужупанчик,  ка,  м.  Родъ  полу- 
кафтаніл  изъ  легкой  матерій  съ  рукавами 
или  безъ  рукавонъ,  съ  стоячвмъ  воротни- 

комъ, — над-Ьнается  галнцкини  міщанами 
на  рубашку.  Гол.  Од.  15. 

Полузати,  ааю,  еш,  и.  Пощелкать 
(оръхи,  съмячки). 

Полозка,  ки,  ж.  Низка  (коралловъ 
и  пр.).  Их.  Ун.  52. 

Полукіпок,  пка,  м.  Копна  въ  трид- 
цать сноповъ.  По  обидва  боки  дороги  сто- 

яло так  башто  полукіпків,  *цо  як  глянути, 
то  й  поля  було  не  видко.  Левиц.  Иов.  114. 

Полуиацьок,  цька.  м  Мъра  сыпучихъ 
тълъ.  О.  30743  гектол.  Давав  полумацьок 

вівса.  МУК.  III.  •".*. 
Полумисок,    ска,   м.    Родъ    глубокой 

тарелки,    неглубокая    миска.   Рудч.    Ск.  I. 
П.  Вне     181.  Да  їдять  вони  калачі  з  од- 

но її/миска,  ой    п'ють    вони    мед-вино 
і  мною  куГючко.  Ни. 

Пблуміння,  ня,  г.=Полум'я.  Полу- 
міння  паше-  Грин.  III.  529. 

Пблумінь,  ні.  ж.=Полум'я.  ЕЗ.  V.  78. 
Пблум'я,  м'я,  с.  Пламя,  полымя. 

А  полум'я  так  з  рота  й  паше,  так  і 

паше.  Рудч.  Ск.  П.  31.  Ум.  Пблум'ячко. 
Мил.  88. 

Шлум'яний,  а,  е.  Пламенный.  Левиц. 
I.  306.  Ком.  II.   113. 

Пблум'ячко,  ка,  с.  Ум.  отъ  полум'я. 
Полунати,  наю,  еш,  м.  О  звукі:  раз- 

даваться некоторое  время. 

Полуниця,  ці,  ж.  Употр.  преимущест- 
венно во  дм.  ч.  Клубника,  Ргадагіа  соїіі- 

па  Ь.  ЗЮЗО.  I.  123.  Заиоіли  полуниці. 
Грин.  III.  252.  Зродили  полуниці.  Чуб. 
V.  395.  Ум.  Полунйченька.  На  юрі  суни- 
ченьки,  на  долині  полуниченъки.  Чуб.  V.  4. 

Полуничний,  полунйшний,  а,  е.  Клуб- 
ничный. 

Полуничник,  полунйшняк,  ка.  м. 

1)  Стебель  и  листья  клубники,  клубнич- 
ный кустикъ.  Полуничнику  башто,  а  ягід 

на  йому  нема.  2)  Наливка  на  клубник-!;. 
3)  Раст.  ТгіїоШіт  топіаїшт  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  139. 

Полунйчниця,  полунйшниця,  ці,  ж. 
Родъ  пвсанки    КС.  1891.  VI.  375. 

Полуночний.  полуношний.  а,  е.  Пол- 
ночный. Світовая  зоря  ясно,  полунпчна 

темна.  Грин.  III.  198.  Стала  полуночнп 
година  наступати,  став  Алкан  баша  до 
шлери  прибувати.  Дума.  Полуноиша  зірка 
зійшла,  а  вони  ще  далеко  од  села.  Кв. 

Полуночница,  пол^ношниця,  ці,  ж. 
Родъ  дътской  болъзни.  КС.  1883.  VII.  58Я. 
См.  Полуденииця. 

Полупанійка,  ки,  ж.  Жена  полупанка. 
Дочки  заміжніх  козаків  ходять  у  гостину 
до  попівен  або  до  полупаніііок.  О.  1861. 
XI.    112. 

Полупанок,  нка,  н.  То-же,  что  и  па- 
нок, ме.ткій  помъщикъ,  также  разночинецъ, 

силлщійсл  жить  по  барски  и  пр.  Пани  й 

полупанки  навчились  тратить  великі  гро- 
ші. Кв.  Данта  старого  ти  ганком  нашим 

можна  здгівувать.  Шевч.  365. 

Полупати,  паю,  еш,  іл. — очима.  По- 
хлопать, поморгать  глазами.  Офіиер  по- 

лупав-полупав  очима,  за  шат;у  та  й  за 
двері.  О.    1861.  ЇХ.  77. 

Полупати,  паю,  еш,  іл.  Поковырять. 
облупить  (напр.  обмазку). 

Пол^петро,  ра,  м.  День  30  іюня,  со- 
боръ  дванадесяти  апостоловъ.  ХО  І.  77. 
Маркев.  15.  Цс  діялось  на  Полупетіні.  Закр. 
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Полупити,  плю,  ниш,  гл.  1)  Облу- 
пить; обчистять.  Воліла  я,  воли  мог,  вас 

всіх  полупити.  Рудя.  Чи.  166.  Дають 
мені  бараболі  полуплені  їсти.  Чуб.  V.  1125. 
2)  О  насЬдкахъ:  выси  діть  (во  множеств). 
Хоч  би  тобі  один  розбовток!  Усі  яйця 
квочки  полупили.  Г.  Барв.  194. 

Полупитися,  плюея,  пншся,  м.  Облу- 
питься. Коморя,  побита  зімньою  негодою, 

пошпугована  весняними  дощами,  полупи- 
лася. Мир.  Нов.  II.  79.  Порепалась  і  по- 

лупилась кожа.  К.  Іоп    16. 
Полупотіти,  почу,  твш,  іл.  Застучать 

глухо,  падая  (напр.  о  плодахъ,  падающихъ 
съ  дерева)  От  і  вчепивсь  хлопець  трясти 

(груші);  полупотіли  червонобокі.  Св.  Л.  205. 

Полурйбва,  ки,  ж.  Камбола?  Баба 
сказала  піймати  полурибку  і  ззісти.  Чуб. 
П.  252.     ( 

Полурівка,  ки,  ж.  Четверть  загона 

(загонь=5 — 6  десят.).  Козелец,  у. 
Полусетов,  тва,  м.  V  Накупив  шість 

полусетків  полотна.  Драг.  386. 

Пблусв,  ку,  м.  Трескъ.  Не  чув  по- 
луску.  Ном.  .V  4222. 

Полоскати,  каю.  еш,  и.  Пощелкать 
(сЬмячки,  орт.хи)  некоторое  время  или  вст>. 

Пол^свврт,  та,  пол^свяртов,  тва, 
ли  Полскирды.  Були  скирти,  полупкирти, 
а  тепер  немає   Маж.  172. 

Пол  у  сорочини,  чин,  ж.  мн.  Поминки 

цо  умершему  въ  третью  неділю.  Справ- 
ляли Наум  і  Настя  знов  і  третини,  і 

дев'ятини,  і  полу  сорочини,  і  сорочини,  як 
треба  по  христіянські.  Ки. 

Полустав,  ва,  м.  Святцы,  молитвен- 
ннкъ  съ  мъелцесловомъ. 

Полуставець.  вця,  м.  =  Подустав. 
Сим.  XII.  Еней  тут  зараз  взяв  догадку, 

велів  побігти  до  дяків, — купить  піярськую 
граматку,  полуставців,  октоіхів.  Котл.  Ен. 
IV.  21. 

Полутабеввовий,  а,  е.  Сделанный 
язі.  полутабенну. 

Полутабенов,  иву,  м.  Родъ  шелковой 
матерій. 

Пол^цвіт,  ту,  полуцзіток,  тва,  м. 
Раст.  Иванъ-да-Марья,  Уіоіа  Тгісоїог.  Же- 
лех.  Ой  по  горі  полу  цві  піки  процвітають. 
Мет.  138. 

Получабав,  ва,  м.  Родъ  рыбы. 
Получати,  чаю,  еш,  соп.  в.  получйти, 

чу,  чиїй,  (.«.  1)  Соединять,  соединить.  Чей 

нас  Бої  получить  з  собов, — будеме  щасливі. 
Гол.  III.  393.  2)  Получать,  получить.  Іди, 
синку,  та  за  рідне  браття,    та  получиш, 

мій  синочку,  государське  плаття.  Чуб.  V. 
974. 

Полічити,  чу,  чаш,  и.=Улучвти. 
Стрілець  уміє...  добре  получйти  — вцілити 
звіря.  Шух.  І.  235. 

Яолуччати,  чаю,  еш,  гл.  Улучшиться, 
сделаться  лучше.  Упивались  і  чужої,  і 

своєї  крови,  а  получчали?  Шевч.  409. 

Получче,  нар.  Лучше,  получше.  Ска- 
жи мені  получче  бідного  невольника  догля- 

дати. АД    І.  210. 

Полушка,  ви,  ж.  Полушка,  '/*  ко- 
пейки. Грин.  III.  546.  Баба  рака  купила, 

три  полушки  дала;  баба  рака  зварила, 

добра  юшка  була.  Нп. 
Польгуватв,  г^ю,  еш,  гл.  Давать 

льготу.  Віри  своєї  християнської  у  поруху 

не  подайте,  жидівському  шабашу  не  поль- 

хуйте.  АД.  II.  23. 
Полька,  ви,  ж.  1)  Полька.  Ой  тп 

руський,  а  я  полька.  Чуб.  V.  1163.  2)  Та- 
нець: полька.  Левиц.  Пов.  240.  3)  Назва* 

ніе  коровы.  КоІЬ.  І.  65. 
Польиувати,  вую,  еш,  гл.  Походить 

по  приходу,  собирая  съ  прихожанъ  лень 
и  прочія  даяпія  (о  попадьяхь). 

Шльопанець,  нця,  м.  Охотникь.  Вх. 

Зн.  52. 
Польовий,  а,  є.  1)  Полевой.  Чорне  куче- 
ряве волосся,  заквітчане  польовими  квітками. 

Мир.  ХРВ.  6.  Кукіль,  то  польовою  дідька 

робота.  Ном.  №  10140.  2) — вого  Надсмотр- 
щикъ  за  полевыми  работами.  КоІЬ.  І.  68. 
Люде  громадять  панське  сіно  на  паньщині... 

а  польовий  так  б'є  людей  палюгою.  Ги.  II. 
145.  3)  Раст.:  а) — ві  васильки.  8аІУІа  реп- 

аиіа  УаЫ.  ЗЮЗО.  І.  173.  6) — ві'  віники. Агіешізіа  іпосіога.  ЗЮЗО.  І.  173.  в) — ві 
рбжа.  Ьауаіега  (Ьигіпдіаса  Ь.  ЗЮЗО.  І. 

173.  г)— ва"  ебсонка.  Ео,иІ8ЄІит  апгепве  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  173. 

Польовйк,  ва,  лі.  1)  Житель  полей, 

равнинь.  2)  Бт>сь,  жввушій  въ  поль. 

Левч.  37. 
Польовйна,  ни,  ж.  Поляна,  неболь- 

шое полевое  пространство.  Невеличка  польо- 
вйна, да  густі  копиці.  Чуб.  V.  669. 

Польбвва,  вв,  ж.— Полювання.  Вх. 

Уг.  261. 
Польовнйця,  ці,   ж-.— Полуниця 
Шльсьввй,  а,  в.   Польскій. 

Пбльськість,  воств,  ж.  Свойство  ПОЛЬ- 
скаго,  то-же,  что  и  полыцизна.  Желех. 

Польце,  цй.  с  Ум.  оть  поле. 

Пбльща,  щі,  ж.  Польша.  Чуб.  V.  35. 
Не  за  вас  се  діялось, — давно  колись,  як  па- 
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«увала  на  Вкраїні  в-двійзі  Польща  і  Мо- 
сковщина. МВ.  І.    187. 

Польщак.  ка,  м.  Такъ  въ  Хере.  губ. 
називають  крестьянина  взъ  Подольск,  или 
Кіевск.  г. 

Полыцачка,  ки,  ж.  Такъ  въ  Хере, 
губ.  називають  крестьянку  взъ  Подольск. 

він  Ь'іен-  г. 
Подыцнана,  нн,  ж.  Польская  народ- 

ность, польскій  языкъ,  духъ.  Велику  ро- 
бить нам  він  (М.  Вовчок)  підмогу,  очища- 
ючи смак  рідної  мови  од  польщизни.  К 

(Хата,  XIV).  Навчили  ми  ляхву  латину 
занедбати,  польщизною  листи  Й  літописи 

писати.  К    Дз.    16. 
Полюбити,  блю,  бвш,  м.  Полюбить. 

Полюбила  пройдисвіта-  Мет.  85.  Будь  для 
того,  .мати,  добра,  що  я  полюбила.  Мет.  73. 

Полюбитися,      олаіся,      бишся,      іл. 

1)  Полюбить  другь  друга.  2)  Понравиться. 
Полюбиться  її  він  мосці  і  стане  бісики 

пускать. 
Полюбляти,  даю,  вш,  и.  Любвть,  до- 

люблнвать.  Не  полюбляю  я  иьою.  Зміев.  у. 
За  сусіоом  молодиці,  за  сусідом  і  вдовиці, 

і  оівчата  поглядають,  — всі  сусіда  полюбля- 
ють. Котл.  НІІ.  393. 

Полюбовник,  ка,  м.  Любовникъ. 

Свви])  у.  Кому,  красо,  достанешся?  Чи  сот- 
нику, чи  полковнику,  чи  прежньому  полю- 

бовнику. Чуб.  IV.  495.  Ум.    Полюбовничои. 

Полюббвнипя,  ці,  аг.  Любовница.  Ой 

поїду  я  селом-улицею,  здибаюсь  з  полюбов- 
ницею   Чуб.  V.  91. 

Полюбувати,  бую,  вш,  і.і.=Уподо- 
батн.  Пані  полюбувала  мої  сани  та  й  ку- 

пила. Черниг.  у.  2)  Полюбоваться  на.  Він 

полюбувив  на  неї.  Мнж.  19.  Дитя  моє  ко- 

ханеє.' погуляв  би  в  світі,  полюбував  красу 
і  пишність  світову.   МВ.  І.  44. 

Полювання,  на,  с  1)  Охота.  Він  мав 

такий  звичай,  що  як  тільїт  настав  ра- 
нок, то  зараз  сіда  на  коня  і  їгіе  па  полю- 

вання, бо  кохався  у  полюванні.  Рудч.  Ск. 
І.  121.  2)  Нерірдь  подовой  горячности  у 
ворони.  Уи.  Полювамиячяо. 

Полювати  люю,  вш,  мі)  Охотиться. 

Полювали  вони,  полюва.ги  цілий  день  і  ні- 
мою   не    виполювали-    Рудч.     Ск.    II.     75. 

2)  Инт.ть  желапіе  къ  случкъ  (о  коров*). 

Бабо!  а  що  не  ви  жито  жарите? — Та 
тут,  не  вам  кажучи,  телиця  полює.  Ми 
вже  й  бугая  до  неї  підпускали,  так  ні,  не 
помаїа,  знов  полює  та  й  полює.  Лебед.  У. 

Полюддя,  дя,  с.  Полюдье,  об-вздъ  для 
«обиранія    дани  съ  народа   и  самая    дань 

эта.  Варяг,  що  на  полюддв  з  города  вий- 
шов. К.  (О.  1861.  II.  228). 

Полюдніти,  вію,  вш.  полгоднішатн, 
шаю,  вш,  іл.  1)  Сделаться  человъчнъе. 

То  він  уже  тепер  неначе  трохи  полюднів, 

а  то  спершу  був  такий,  як  той  звір.  Ко- 
бел, у.  2)  Возмужать.  3)  Сдълаться  люднъе. 

Полнздськи,  полюдськоиу,  полюд- 
ську,  нар.  Какъ  слъдуетъ,  какъ  ирвнято. 
/  матері  поможе  в  чому,  і  до  мене  полюд- 
ськи  заговорить.  МВ.  І.  27.  У  тебе  все  не 
полюдському.  Ком.  II.  45.  В  Лучку  все  не 
нелюдську:  навколо  вода,  а  в  середині  біда. 

Ном    X  720. 
Полютуве-и.  т^ю,  вш,  гл  1)  Позлиться, 

побіситься.  2)  Попаять. 

Поліоховва,  ка,  ж.  Родъ  иереями. 

Полюштатнея,  таюся,  вшея,  м.  За- 
брызгаться жидкой  грязью.  Вх.  Леи.  453. 

Полявяна,  нн,  яг.  1)  Поляна.  Мнж. 
189.  Пасли  овець  на  полявинах.  Нпвлогр. 

у.  2)  Подявина.  Часть  невода:  пространство 

сбти  взъ  4-хъ  ячей  дев'ятий  или  трехъ 
семразнм;  черезъ  каждый  двъ  поляеинв  по 
длине  невода  прикріпляють  поплавокь. 

Вас.  186. 
Полягати,  гаю,  вш,  м.  1)  Ложвтьса. 

Чорна  хмара  полягає,  милий  милу  покидая. 

Чуб.  V.  399.  Косарі  косять,  а  трава  по- 
лягає. Чуб.  V.  518.  2)  Лечь  (о  мвогвхь). 

Ввесь  день  весело  прогуляли,  і  п'яні  спати полягали.  Котл.  Полягайте,  то  оддггшемо 

трохи.  Рудч  Ск.  1  92.  3)  О  хлтЛюхь: 
вылечь-  Ой  вернітеся  ж,  милеє  браття, — 
вже  жита  поспівають! — „Не  вернемся, 

вже  не  вернемся,  хоч  нехай  по.іяшють*. 
Грвн.  III.  601. 

Полягти,  ляжу,  жеш,  ід.  Полечь, 

лечь.  А  моя  могила  край  синього  моря,  по- 
лягли любощі  і  щира  розмова.  Мет.  93. 

Слава  не  поляже.  Ном.  Да  як  моя  голо- 
вонька поляже,  до  тогді  тобі  всяке  ледащо 

скаже.  Чуб.  V.  517.  Всі  вороги  спать  по- 
ляжуть. Грин.  III.   190. 

Полягтйся,  жуся.  жешся,  и— По- 
лягти. Кінь  біжить  —  земля  движить, 

трава  поляглася,  любив  же  я  дівчиноньку, 
та  вже  віддалася.  Чуб.  V.  261. 

Полив,  ка,  м.  Нолякь.  До  поляків  не 

ходимо  на  жадну  пораду.  ЕЗ.  V.  242.  Ум. 
Подяченько,  несколько  презрительно:  поля- 

чок. Хвалилися  поляченьки,  що  вни  звою- 
вали. АД.  II.  39.  Зріклисмосл...  і  тих  пан- 

ків, тих  полячків,  котрії  з  нас  жили.  £3. 
V.  242. 
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Полива,  ки,  ж.  Всеобщій  испуіт.,  аа- 
нвка.  Мнж.  189. 

Полякати,  каю,  еш,  гл.  Напугать,  по- 
путать. Усіх  полякав  своїм  криком.  Поля- 

кай його  трохи,  щоб  не  ходив  сюди. 

Полякатися,  каємося,  втеся,  гл.  Пе- 
репугаться, напугаться  (о  многихъ).  Вони 

всі  полякались  і  змій  злякавсь.  Рудч.  Ск. 
І.  П4. 

Поляна,  нк,  ж.=Полявина.  Зміев.  у. 
Од  сих  печер  полою  розляглась  чимала  по- 

віяна, оточена  лісом  і  густою  зарослею  ча- 
гарники. Стор.  МПр.  128.  Вийшов  на  чис- 

тий пляцъ,  на  по.хяну,  сів  на  оддишку. 
Чу6.  II.  594.  Ум.  Полянка,  поляночка.  Чуб. 
V!  477. 

Полянки,  нов,  ж.  Порода  кишень. 
Богодух.  у. 

Поляпас,  са,  .к.=Лнпас.  Поляпаса 
дати.  Ном.  №  3853. 

Поляпати,  паю,  еш,  м.  Похлопать; 
пошлепать. 

Поляпатися,  паюея,  ешся,  гл.  Забрыз- 
гаться, закапаться  жидкой  грязью,  вообще 

какой  либо  жидкостью. 
Поляскати,  каю,  еш,  гл.  Похлопать 

(кнутомъ,  въ  ладоши).  Поляскав  батогом. 
Политики,  ці,  ж.  Раст.  Сопуоіуіііик 

агуеп8і§.  Вх.  Пч.  I.  9. 
Полйченько.  ка,  м.  Ум.  отт.  поляк. 

Полйчитисн,  чуся,  чишся,  гл.  Опо- 
лячиваться. Самохіть  полячилась  наша 

вельможна,  гоноровита  Русь.  К.  ХП.  114. 
Полячок,  чка.  м.  Ум.  отъ  поляк. 

Полишити,  шу,  шиш,  ы.  Ополячить. 
Ном.  Од.  вид.  III. 

Полишитися,  шуся,  шишси,  гл.  Опо- 
лячиться. 

Полящати,  ш$,  щйш,  гл.  1  ̂ Поляс- 
кати. 2)  О  звук'Ь:  пронзительно,  рвзко 

раздаваться  некоторое  время. 
Помагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  помогти, 

можу,  жеш,  гл.  Помогать,  помочь.  Роби, 
небоже,  то  й  Бої  поможе.  Поел.  Як  би  не 

біг,  хто  б  нам  поміг.  Ном.  Помагай-бі,  по- 
магай -бу!  Богъ  въ  помощь!  Помагай-бі 

тобі,  дівчино/  Рудч.  Ск.  II.  56.  Помагай- 
бу,  женче!  Чуб.  У.  551. 

Шмагатися,  гається,  сов.  в.  помогти,, 

кбжеться,  гл.  безл-  1)  Приносить,  при- 
нести пользу,  оказать  дійствіе,  сделаться 

лучше  (о  здоровье).  Неначе  й  помоілось. 
Шеьч.  2)  Съ  отрицаніемь:  не  помогать, 

быть  безполезнымъ,  напраснымъ.  Не  про- 
сись, каже,  не  поможеться.  Рудч.  Ск.  I. 

18.  От  лаяла  і  плакала,  та  нічого  не  по- 

моклось.  Рудч.  Ск.  П.  59.  Годі,  каже,  ба- 
бусю, пмкати:  не  поможеться.  МВ.  I.  154 

Помагач,  ча,  м.  Понощввкъ  Геті 
собі,  бо  ти  ні  грач,  ні  помагач.  Ном. 

№  6544.  Діти  мог,  тепер  нема  в  вас  жад- 
ного заступника,  нема  помагача.  МВ.  І.  47. 

Понаґлювати,  люю,  еш,  гл.  Выкатать 
на  каткъ  (во  множестве). 

Помазанець,  нця,  м.  Помазанннкъ. 
На  Господа  вони  забунтували,  помазанцем 

його  погордували.  К.  Псал.  3. 
Помагання,  ня,  с  Помазаніе. 
ПомДзати.  ся.  См.  Помазувати,  си. 

Помазкатися,  каюся,  ешся,  м. — 
з  кии.  Войти  съ  къмъ  въ  дружбу,  зала- 

дить съ  къмъ.  Помазкався  з  старшиною, 

та  й  робе,  гцо  хоче.  Волч.  у. 
Помазок.  8ка,  .«.^Кзач   І.    Зміев.  у. 

Помазувати,  зую,  еш,  сов.  к.  пома* 
.  зати,  жу,  жеш,  гл.  Помазывать,  помазать, 

намазывать,  намазать.  Тільки  по  губах  по- 
мазав. Ном.  Як  помазав  спину,  аж  шкура 

одстала.  Чуб.  V.  406.  2)  Пома  тгь,  по- 
мазать муромъ.  Сс  я  паря  п  чс  ав  на 

Сіоні.  К.  Псал.  3)  Только  сов.  в.  Запач- 

кать. Чуб.  V.  522.  Ой  обстели,  мила,  го- 
лубонько сива,  китайкою  двір,  ой  гцоб  не 

помазать  дорогих  сап'янців,  золотих  під- 
ків. Мет.  68. 

Помазуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 

помазатися,  жуся,  жешея,  гл.  1)  Нама- 
зываться, намазаться.  Помазатися  паном, 

паначи.  Стать  бариномъ,  на  барскій  ладъ 
жить.  Сим.  141.  Уже  він  помазався  паном 

Черк.  у.  Возний  так  і  бундячнться,  що 
помазався  паном.  Котл.  НІІ.  387.  Помаза- 

тися чим.  Употребл.  иногда  въ  значеній: 
едва  что-либо  узнать.  Тільки  що  помазався 
книжкою,  що  и  розгорнуть  гаразд  не  вміє* 
Ком.  П.  Л?  871.  2)  Получать,  иолучить 
помазаніе.  3)  Запачкиваться,   запачкаться. 

По  мае  уха,  хи,  ж.  Мазальщица.  Мил. 
27.  Ум.  Поиазушка,  Мил.  218. 

Помазчйти,  чу\  чйш,  гл.  Побить  въ 

кровь.  Мнж.  80. 
Помайнувати,  н^ю,  еш,  м.  Понестись, 

помчаться.  Мов  сарна  в  гаю  помайнують. 
Шевч.  629. 

Помайструвати,  рую,  еш,  гл.  Помасте- 
рить. Він  у  тій  коморі  вікна  попрорубував, 

сяк-пшк  полгайстрував.  Драг.   176. 
Помаленьку,  помалесеньку,  нар.  Ум. 

отъ  помалу. 

Помалй,  нар.  Немножко.  Л  геть,  ко- 
мар, із  ноги,  няй  танцюю  помалй.  Гол. 

IV.   513. 
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Пбмалий,  а,  е.  Маловатый.  У  вас  овеч- 
ки помолі.  Валк.  у.  Чоботи  пошив  мені 

помолі. 
Попалити,  лю,  лиш,  м.  1)    Умалить. 

2)  Сшить  меньше  мірки.  Грив.  III.  46. 

Сукню  поишли, — покоротили,  чобітки  вши- 
ли, та  помалнли.  Гол.  IV.   73. 

Помалу,  нар.  1)  Тихонько,  осторожно, 

слегка.  Помалу  ступайте,  пилу  не  зби- 
вайте. Чуб.  III.  34.  Мороз  дуже  старин 

чоловік;  він  як  дихне  помалу,  то  й  мороз 

не  великий.  Чуб.  І.  32.  2)  Тихо.  Ой  по- 
малу малу,  чумаченьку,  грай,  да  не  врази 

мою     серденька     вкрай.     ЗОЮР-     II.     21. 
3)  Медленно,  не  спіша.  Ой  ходімо,  пане- 
б]юте,  на  той  кут  помалу.  Чуб.  V.  256. 

Ні,  каже,  не  біг, — я  помалу  йшов.  Рудч. 
Ск.  II.  182.  Ум.  Помаленьку,  помалесеньку, 

поианёсены>.  - 
Помалювати,  люю.  еш,  и.  Расписать 

красками,  покрасить.  Найми  другую,  щоб 
постіль  сміла,  щоб  піля  походи  помалю- 

вала. Чуб.  V.  92.  Плавало  судекце — по- 
мальоване денце.  Чуб.  V.  952. 

Помалюсіньву,  нар.  Совершенно  тихо, 

совершенно  медленно-  Що  із  хати  пома- 
люсінььу,  а  з  сінечок  потихусіньку .  Грин. 
НІ.  488. 

Помай  лити,  ляю,  еш,  іл.  Пищу  не- 
много поїсть,  потоыъ  оставить.  Вх.  Лем. 

453. 

Пон&на.  им,  ж.  Родъ  кулича  (поми- 
нального) сл>  крестомъ.  О.  1861.  XI.  Св.  61. 

Помандрувати,  рую,  еш,  и.  Отпра- 
виться, пуститься  въ  путь.  Поманііруем 

прічки  темненької  нічки.  Мет.  Ой  я  тую 

далекую  хлопцям  подарую,  а  до  сеі  бли- 
зенької та  й  сам  помандрую.   Чуб    V.   26. 

Поианеньку,  поманёсеньку,  нар.  Ум. 
огь  помалу. 

Поианжатя,  жаю.  еш,  гл.  Отпра- 
виться пойти.  Іди,  дівко,  з  нами  молод- 

цями, ліпше  тобі  буде,  як  в  рідної  мами. 

Дурна  дівка  тою  послухала,  з  ними  по- 
манжала.  Чуб.  V.  394. 

Поманити,  вю.  ннш.  и.  Поманить. 

Поманіжити,  жу,  жиш,  ід.  Поніжить. 

Поманіжитися,  жуся,  жишся,  и.  По- 
ніжиться. 

Поманлйвнн,  а,  е.  Заманчивый.  Була 
десь  у  тігній  земній  неволі,  та  се  визволи- 

лася, і  знов  ійметься  їй  на  життя  веселе 

и  любе,  і  забішє  вона  вже  думками  ппман- 
ливими.  МИ.  II.   134. 

Помантачити,  чу,  чиш,  м.  Поточить 
«осу  иантачиою. 

Поианюньву,  нар.  Понемножко.  Кон- стантиногр.  у. 

Поманячити,  чу,  чиш,  гл.  Ввдніться 
некоторое  время  вдали. 

Помирити,  рю,  рнш,  ід.  Помечтать. 

Левиц.  І.  291. 
Помарннти,  ню,  ниш,  м. — ного.  Уни- 

чтожить кого.  Вх.  Уг.  261. 

Помарнілий,  а,  є.  Увядшій,  похудів- 
шій,  зачахнувшій.  Кругом  тебе  протягну- 
.хась  трупом  бездиханним  помарнілая  пу- 

стиня. Шевч.  432. 

Помарніти,  нію,  еш,  м.  Увянуть,  по- 
худіть, зачахнуть,  подурніть.  Боже  небо 

юлубеє  і  те  помарніло.  Шевч.  404. 

Помарнотравнтн,  влю,  виш,  и— По- 
маряотратнти. 

Помарнотратнти,  чу,  тиш,  гл.  Промо- 
тать, растратить,  расточить  (во  множеств!). 

Помарнувати,  ную.  еш,  гл.  Безъ  тол- 
ку, попусту  растратить,  истребить  (во  мно- 

жестві). 

Поиаршалвуватн,  ву^о,  еш.  и.  По- 
быть предводителемъ  дворянства. 

Помаслувати,  лун),  еш,  и.  Нособо- 

ровать. Помастити,  щу\  стиш,  иг.  1)  Пома- 
зать. Помасти  вареники.  Помасти  тим 

болотом  очі.  Гн.  I.  125.  Вона  її  (піч)  по- 
підводила, помастим.  Чуб.  II.  67.  2)  За- 

пачкать. Помасти.иг  одежу.  Уман.  у. 
Помитися,  маюся,  ешся,  и.  Пообі- 

щать.  Помався  перше  косить,  а  тепер  не 
йде.  Кролев.  у.  Я  помаюсь  зробити,  та 
добре  не  знаю,  чи  добре  зроблю.  Кролев.  у. 
Помалася  ходить  до  мене  на  досвітки. 
Ніжин,   у. 

Поматірвувати,  вую,  еш,  гл.  Выру- 
гать по  матерії. 

Помахати,  хаю,  еш,  м.  1)=Ломаху- 
ватн.  Ой  де  моя  миленькая  похожає,  да 
шитими  рукавами  помахає.  Чуб.  III.  190. 
2)  См.  Помахувати. 

Поиахнути,  ну,  неш,  м.  Махнуть. 

Устану  я  у  п'ятницю,  помотаю  сю  бід- 
ницю:  сюди-туди  помахнула,  та  нічою  не 
вмотнула.  Грнн.  III.  494. 

Помахувати,  хую,  еш,  сов.  в.  пома- 
хати, хаю,  еш,  гл.  Помахивать,  помахать. 

Хусточкою  помахує.  Кв.  Повішу  ще  тих 

рукава, — хай  вітер  помахає.   Чуб.  V.  606. 
Помацати,  цаю,  еш,  и.  Пощупать. 

Знайшов,  не  знайшов,  а  помацати  можна. 
Ном.  №  4280. 

Помацатися.  См.  Помацуватися. 
Пбмацкн,    нар.    Ощупью.     Помацки... 
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дверей  шукають.  Г.  Барв.  286.  Гіркий 
світ:  тато  і  мама  осліп,  а  діти  помацки 
ходять.  Нем.  .V  9229. 

Помацуватися,  цуюся,  ешся,  сов.  в. 

жомацатнея,  цаюся,  ешся,  и.  Пощупы- 
вать, пощупать  себя  или  другь  друга.  По- 

мацується за  ніздрі  та  поиядає  на  паль- 
ці, ни  не  Иде  крон  з  носа.  Св.  Л-  303. 

Помаширувати,  р^ю,  вш,  ы.  Помар- 
шировать. І  в  парі,  брате,  ми  любіть  на 

той  помашируєм  світ.  Федьк. 
Помаяти,  маю,  еш,  м.  Разківаться 

ні  которое  время.  Уже  моя  руса  коса  по 
двору  помаяла.  Чуб.  V  582.  Не  дають 
вітри  постояти,  зеленому  листу  помаяти; 
та  не  даюпїь  люде  погуляти,  русою  косою 
помаяти.  Мил.  87. 

Помаячити,   чу,    чнш,    и.=Поианя- 

ШмвЖ.    У7/>=П0МІЖ. 
Понеже,  кар.=Поміж.  Ходить  пан 

Каньовськии  та  помеже  шанці...  Ой  вті- 
кала бондарівна  помеже  домами.  Гол.  1.  65. 

Понеженяик,  ка,  л.=Поніжияк  Він 
мені  помеженник,  межа  з  межею:  як  же 
мені  не  знати  його.  Новомоск.  у. 

Помеженно.  нар.  Смежно.  Нономоск.  у. 

Пожежно,  нар.  =  Помеженно.  Жили 
вони  сусідами.  У  жодною  був  гарний  садок 

і  огород  і  притулювались  вони  один  до  дру- 
гою помежно.  Чуб.  II.  658. 

Помежувати,  жую,  еш,  гл.  Размеже- 
вать (во  множестве).  Ой  помежували  сте- 

пи запорозькі  і  козацькі  славні  луки.  О. 
1861.  VIII.  101. 

Помекати,  каю.  еш,  м.  Поблеять,  по- 
кричать (объ  овцахъ). 

Помелб,  ла,  с  1 )  Метла.  Зробив  батько 

помело,— три  дні  хати  не  мело  Чуб.  V. 
1136.  2)  Тряпка  на  длинной  палкі  для 
чіщенія  трубь  оть  сажи.  Харьк.  3)  Раст. 
Уібсшп  аІЬиш,  омела.  Вх.  Лем.  453.  Ум. 
Помельцё.  Помельце  замело.   ЕЗ.  V.   128. 

їїоменйтн,  ню,  ніш,  и.  Упомянуть, 
назвать. 

Поменйтися.  См.  Покенятися. 

По  иен  у  вати,  нуго,  еш,  гл.  Поименовать. 

Поменчати,  ся,  поненчйтн,  ся  -  По- 
меншати, ся.  поменшити,  ся. 

Поменшання,  ня,  є.  Уменьшеніе 
Поменшати,  шаю,  еш,  м.  Уменьшиться. 

Мені  ділечка  побільшало,  а  здоров'ячка  по- 
меншим). Чуб.  V.  591. 

Поменшати,  шаю,  еш,  сов.  в.  помен- 
шити, ту,  шйш,  і.і.  Уменьшать,  умень- 

шить. Желех. 

Поменшитися,  шаюся.  ешся,  сов.  з. 

поменшитися,  ш^ся,  шишся,  і.».  Умень- 
шаться, уменьшиться.  Служба  (салдатам) 

на  ход  поменшилася.  Г.  Барв.  500. 
Поменйтися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

поменйтися,  нюся,  нйшея,  гл.  Пообе- 

щать. Я  поменявсн  йому  це  дати.  Коветан- тиногр.  у. 

Помер,  ру,  м.  Смерть.  Употребляется 
лишь  въ  вираженій:  Ня  яеаёр  душі.  Къ 

смерти.  Як  нездужаєш...  тоді  ніхто  тебе 
не  бачить;  а  як  помер  душі,  дак  назбіга- 

ються. Г.  Барв.  435. 

Померанець,  нця.  м.  Апельсині.  При- 
носить жид  до  Потоцькою  цетрини  й  по- 

меранці. Рудч.  Ск.  II.  204. 
Помережати,  жаго,  еш,  и  помережити, 

жу,  жнш,  м.  1)  Вышить  ажурно.  2)  Изу- 
красить узорами  (різьбой,  рисованьеиь, 

вышивкой).  Наші  чоботи...  шовком  помс- 
режено.  Мет.  186.  3)  Испещрить.  Греблі 
з  тирасу  помережили-  річку  наче  чорними 
шнурками.  Левин. 

Понераенитися,  нюся,  нншоя,  и.  ? 
Не  померзенившись  з  ким,  не  міти  при» 
ятеля.  Ном.  X  9529.  Судя  по  варіанту 

(не  посварившись)  должно  было- бы  значить: 
поссориться. 

Помервйтнся,  жу"ся,  зішоя.  ы.  По- 
лучить отвряїненіе.  Вх.  Уг.  261. 

Померзлий,  а,  є.  Смерзшій. 

Померв(ну)тм,  ану,  неп,  іл.  Померз- 
нуть, смерзнуть.  Ноги  померзли.  Ном. 

Лонеркн,  ній,  м.  мн.  Мракь.  Сизі 
номерки  ночі.  Мир.  Поп.  П.  93.  Крізь  шиб- 

ки уриваються  жовтуваті  іюмгрки.  Мір 
Нон.  II.  72.  Нехай  йою  важка  окриє  хма- 

ра, і  номерки  исповнять  йою  трахом. 
К.  Іов.  7. 

Померклий,  а,  є.  Померк шій,  угасшій. 
Померклим  поглядом  вона  обвела  круюм 

хату.  Мир.  Нов.  І.  170.  Вірний  огирь- 
ледві  дише,  зна,  що  згинути  пора,  і  помер- 

клими очима  на  вояку  позира.  Щог.  Сл.  29. 

Помёрк(ну)тн,  кну,  неш  и.  Померк- 
нуть. Золото  так  і  померкне.  АД.  1.  51. 

Білки  під  лоб— і  світ  номери    іїотл.  Ен. 
Померлий,  а,  є.  Умершій.  Царство 

небесне  померлим  душам. 

Понертиіти,  вію,  еш,  гл.  1)  Померт- 
віть 2)  Поблідніть  какъ  мертвый.  Впі- 
каєте необзир  помертвілий.  К-  Іов    94. 

Померти,  мру.  мреш,  гл.  Умереть,  ио- 
мереть.  Як  помру,  а  ти  будеш  жива,  прій- 
ди,  подивися,  де  моя  могила.  Чуб.   V.   147. 

Помертнся,  мруся,  мрещея,    и  —По- 
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мерти.  Да  як  же  моя  юловонька  помреться, 
до  тоиН  тобі  все  гуляння  минеться.  ЧуЛ 
V.  517. 

Покер  ти,  хну,  неш,  ы.  Потускніть. 
Очі  в  йою  якось  померхли.  МВ.  II.  14. 
Золото  так  і  померхне.  ЗОЮР.  І.  5. 

Понершленник,  ка,  м.  Покойвнкь. 
Нехай  їх  Мати  Бажа  помилує  V  спасе 
помершленників-  Харьк.  у. 

Понести.  См.  Понітати. 

Помет,  та,  ми  1)  Бросаніе,  разбросъ 
Жати  хліб  у  помёт.  Жать,  оставляя  хлібг 
невянаннымъ. 

Понетатн,  иечу\  чеш,  гл.  1)  Бросить 
(но  множестве).  Дрібні  листи  написала 
та  й  на  воду  пометала.  Чуб.  У.  948. 
Всіх  турків  у   Чорнеє  море  пометали.  АД. 
I.  215.  2)  Разорвать  на  куски.  Тілко  змій 
нон/  з  стремена,  так  охота  (звіри)  його 

і  пометала.  Мнж.  32.  Обь  одежді:  разо- 

рвать, изорвать.  Через  перелаз  упав — жу- 
панину пометав-  Грин.  III.  605.  Изрубить 

въ  куски.  Ой  як  пойду,  вс/ех  повоюю,  ме- 
чом помечу,  конем  потопчу.  Грин    III.  44. 

Понетушйтися,  ш^ся,  шишся,  и.  По- 
суетиться. 

Покивати,  ній),  еш,  и.  Мыть  еще  разъ? 
Ідиа  шиє,  друга  миє,  третя  помиває.  Чуб. 
V.  395. 

Понйї,  їв,  .и.  мн.  Поной.  В  помиях 

утопити.  Нон.  .V  14237.  Ум.  Помййкм. 
Чуб.  1ІІ.  86. 

Понййиий,  а,  е.  Помойный.  Помийне 

відро*  Славяносерб.  у. 
Поннйннк,  ка,  м.  Первоначально  — 

челоо-Ъкъ,  завимающійся  кывосомъ  помо- 
ет., а  эатБиъ  всякій  челоь-Ъкъ,  завима- 

ющійся грязной  работой;  бранное  слово. 
Лохв.     у.    Ти    помийник    жидівський.    Ги. 
II.  70.  2)  Собака,  постоянно  роющаяся  въ 
помояхъ,  любящая  поной.  Лохв.  у. 

Понййници,  ці,  ж.  1)  Лоханка  для 
помоегь,  помойница.  Сс  ходить  віник  по 

винниці, — буде  кваша  в  помийниці.  Чуб- 
1.  110  2)  Бранное  слово  для  женщины. 
Шух.  I.  34.  Жидівська  панська  помийниця. 
Брань  для  женщины  служащей  у  евреевъ, 

у  господь.  Грин.  I.  235,  241.  Ун.  Поммй- 

Понйкатн,  каю,  еш,  и.  Расчесать  и 

приготовить  для  пряденія  пеньку  илн  ленъ. 
Мил.  М.  16.  На  тобі  круг  прядіва:  щоб 

ти  йою  пом'яла,  потіпала  і  в  мички  по- 
лякала. Рудч.  Ск.  II.  44. 

Помикати,  как»,  еш,  гл.  1)  Порывать, 
влечь.  Не  видно  моїй  хамы,    тілько  видно 

грушу,  туди  ж  мою  помикає  що-вечора 
душу.  Чуб.  V.  61.  2)  Поспішить.  Вер- 

таєшся було,  то  наче  ззаду  чорт  доганяє, — 
так  помикаєш.  Св.  Л.  32. 

Понйлешно,  нар.  Ошибочно 
Помилитися    См.  Поиилятнся. 

Помилка,  ки,  ж.  Ошибка  Помилка 

за  твальш  не  йде.  Нон.  І*  7446.  У  пбиил- 

ку.  По  ошибкі.  Оце  дивизія  та  и  годі!  чи 
воно  піп  помиливсь,  що  став  я  лічити,  аж 
воно  цілісінька  сороківка  грошей  у  помилку 

перейшла. Помилування,  ня,  с  Помнловаяіе; 

пощада.  З  мою  рятування  не  буде  поми- 
лування. Кон.  II.  №  934. 

Помилувати,  дую,  еш,  гл.  Помило- 
вать; пощадить.  Усе  Бога  молить,  щоб  Бо* 

йою  помилував.  Рудч.  Ск.  II.  22.  Вовчики- 
братіки,  помилуйте  мене — не  їжте.  Рудч. 
Ск.  І.  4. 

Помилуватися,  лу"юса,  вшея,  и.  1)  По- 
любоваться. Парубок  постояв  на  згірку,  по~ 

милувався  красою  околиці.  Мир.  ХРВ.  8. 
2)  Поласкать  другъ  друга.  Поцілуймося, 
помилуймося,  хто  кому  рад.  Чуб.  IV.  239. 

Понйльне,  ного,  с  Плата  посланиону 
оть  нили. 

Понилйтн,  ляю,  еш,  ід.  Намыли- 
вать еще  разі.?  їдна  шиє,  друга  миє,  тре- 

тя поминає,  а  четверта  милом  .милить, 
п'ята  іюмиляь:  Чтб.  V.  395. 

Поннлйтися,  ляюся,  ешся,  гол  в. 

поннлйтися,  люся,  лншся,  и.  Ошибать- 

ся, ошибиться.  Читать  книги  помиляють- 
ся. Чуб.  V.  1166.  Дивись,  щоб  не  поми- 

ливсь, а  опісля  не  журивсь.    Нон.  №  5859. 

Помимрити,  рю,  ряш.  и.  Побормо- 
тать ніжоторое  вреня  Помимрив,  помим- 

рив шось.  Мнж.   104. 
Пбннн,  ну,  м.  Поминаніе.  Ой  Серпягу 

положили  да  і  заховали,  да  помин  по 

Україні,  помин  відправляли.  Также  и  но 
ми-  ч.  Подумала,  що  йою  вже  на  світі 
нема  і  стала  справляти  помини.  Грнн.  І. 
210.  Сн.  Поминки. 

Поиннальннй,  а,  е.  Поминальный. 
Понннальняк,  ка,  м.  Синодвкъ. 

Понинальниця,  ці,  ж.  Одна  ить  че- 

тырехъ  осеннихъ  субботъ  (Кузьмине.  Лу- 
чина, Дніпрова,  Михайлова),  въ  который 

поминаются  умершіе  подаваніемь  священ- 

нику ,на  часточку"  и  воздержашемъ  оть 
иБкотормхъ  работъ.   Мил.  171. 

І.  Поминати,  нею,  еш,  сов.  в.  пен  я- 

нутн.  ну,  неш,  и.  1)  Поминать,  помя- 
нуть, упомянуть,    назвать  по  имени.    Хто 
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мене  пом'янув,  щоб  той  не  минув.  Ном. 
2)  Поминать,  помянуть  (усопшаго).  Чуб. 
V.  370.  Хреста  ніхто  не  поставить  і  не 
пом'яне.  Шевч. 

II.  Поминати,  наю,  еш,  сов.  в.  по- 
мяну ти,  ну\  неш,  гл.  Проходить,  проіз- 

жать,  г.роіхать  и  пр.  мило,  миновать,  ми- 
нуть. Ми  вже  той  хутір  поминули.  Зміев. 

у.   Уже  петрівочка  поминає.  Мил.  93. 
Поминатися,  наюся,  ешся,  гл  Быть 

поминаемымъ.  Ох,  моя  матінко,  снився 

мені  батенько.  —Цур  йому,  моя  доненько, — 
поминаться  хоче.  Ном.  №  12812. 

Шинвви,  нов,  ж.  мн.  Поминки.  Зро- 
бити поминки  я  хочу,  поставити  обід 

старцям.  Котл.  Ен.  Я  нічою  не  жалував 
на  поминки.  Г.  Барв.  209.  Русальні  по- 

никни. Четверга  троиикой  неділи.  Г.  Барв. 
350.  Си.  Помин. 

Покинутися,  н^ся,  нет  ся,  гл.  Ми- 
нуть. Поминулися  в  саду  яблучка,  ще  й 

солодкії  дульки;  поминулося  дівуваннячко, 
ще  й  дівоцькії  думки.  Грин.  III.  224.  По- 

минуться роскішеньки,  і  сама  я  бачу.  Чуй. 
V.  517. 

Помирити,  рю,  рнш,  м.  Помирить. 
Може  й  Хмельницькому  доведеться  їх  по- 

мирить. Стор.  МІІр.  89.  Пійди  лишень 
помири  їх.  ЗОЮР.  1.   162. 

Помиритися,  рюся,  рншся,  іл.  Поми- 
риться. Не  помиряться,  як  два  коти  над 

салом.  Ном.  №  4148. 

Помйрна,  ноі,  ж.  Мировая.  Ось  я  вам 
напишу  помирну.  Ном.  Лі  4204. 

Помирувати,  р^ю,  еш,  гл.  Помазать 
елеенъ. 

Понйршавітн,  вію,  еш,  гл.  Сделаться 
чахлымъ,  бол'Бзненнымъ,  невзрачнымъ.  Чо- 
июь  хлопець  помиршавів-  Рідне  село  наче... 
помиршавіло.  Мир.  Пов.  II.  93 

Помисел,  слу,  м.  Помьішленіе-  Щоб 
з  нею  одружитись...  то  я  того  і  в  по- 

мислі не  мов.  МБ.  (КС.  1902.  X.  150). 
їм  нема  в  його  помислу,  щоб — нехай  Бої 
боронить — самому  собі  смерть  заподіять  Кв. 

Помислити,  елю,  лиш,  гл.  Подумать. 
Бачиш  мене,  милий,  гожу,  хорошую,  гожу, 
хорошую,  повік  здоровую;  а  боронь,  Боже, 
недуги,  тогді  ти  помислиш  об  другій. 
Мет.  46. 

Понити,  нйж»,  еш,  гл.  Помыть.  Ой  по- 
мила у  воді,  посушила  на  горі.  Чуб.  V. 

435. 

Понятней,  нйюся,  ешся,  и.  Помыться. 
Чоловік  той  став  просити  вовка,  щоб  він 
позволив    йому    перед    смертю    помитися. 

Чуб.  І.  52.  Помыть  голову.  Згадай  мене, 
ненько,  в  суботу  пізненько,  як  дівчата  по- 

миються й  плетуться  дрібненько.  Грин. 
III.  559. 

Помйтое,  тву,  .«.--Майка.  Вх.  Лем. 453. 

Покихтітн,  хчу\  тнш.  гл.  Побіжать. 
На  улиию  да  й  помихтім.  Гран.  III.  99. 

Поняшлення,  ня,  с  Помьішленіе. 
Тілько  моєї  й  думки,  тілько  і  помишлення, 
щоб  швидче  бути  укупі  з  Марусею.  Кв. 

Помишляти,  лаю,  еш,  гл.  Думать,  по- 
мышлять. Нічою  о  собі  не  дбаєш,  о  }юзбою 

помишляєш.  Чуб.  V.  233. 
Понівка,  ви,  ас.— Поновва.  Це  в  нас 

така  помівка.  Каменец,  у. 
I.  Пбніж,  жі,  ж.  Проходь.  Круюм  люде 

у  два  ряд  •  постали  рясно,  мов  квіток  хто 
рядочками  насаджав,  тільки  поміж  про- 

пустили попові  з  причетом  пройти.  Г. 

Барв.  65. II.  Пбніж,  нар.  1)  Около,  возлі,  въ  смеж- 
ности. Жати  за  няньку  у  другому  дворі 

поміж.  Г.  Барв.  544.  2)  Подъ  рядъ, 
сплошь.  У  трьох  дворах  поміж  вигинула 
скотина.  Лебед.  у. 

Поніж,  пред.  1)  Между,  среди.  Поміж 
тими  туманами  сиз  голуб  літає.  Чуб. 
Пгпї  поміж  люде.  Пойти  въ  люди,  въ  среду 
людей.  От  і  пішов  поміж  чужі  люде. 
Федьк\  2)  Мимо.  А  подружечки  все  віночки 
та  Сі  гілестимуть,  поміж  твої  ворітенька 
та  й  нестимуть-  Мил.  131. 

Поиіжиий,  а,  е.  Смежный,  согЬяній. 
Иноді  буває  так  як  одрізане  село  од  дру- 

гих поміжних  сел  і  обличчем,  і  одежею, 

і  мовою.,  О.  1862.  VIII.  31. 
Поніжннв,  ва,  м.  Сосбдъ  по  земель- 

нымъ  владъшямъ. 

Помізі.  уваги,  ку"ю,  еш,  гл.  Подумать, 
поразмыслить-  Коли  хочеш  що  казати — 
перш  помізкуй,  як  почать.  Ном.  Де  14205. 

Поиіачйти,  чу\  чйш,  гл.  Разбить  въ 
дребезги.  Потрощив,  помізчив  геть  ті 
горшки.  Драг.  209. 

Шнів,  нову,  м.  Конопля,  намоченная 
въ  рік*.  Стари'"на  звелів  помоки  пови- 

тягати з  річки,  а  то  чийсь  помік  один 
зостався.  Волч. 

Шкілко,  нар.  Мелковато. 
Повіпати,  вю,  нйш,  гл.  1)  Обіщать. 

Та  вна  мені  помінила  подарунок  дати. 
ЕЗ  V.  146.  2)  Загадать.  Як  зацвіте  виш- 

ня на  св.  вечі^  —збудеться,  на  що  помінила. 
О.   1861.  XI.  Св.  51. 

Поиінйтися,  нюся    нишся,    м.    Дать 
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обііщаніе,  пообіїцать,  обязаться.  (Гроші) 
до  церкви  помінилась  на  молебінь  однеспіи- 
О.  1861.  VI.  73.  Я  полінилася  поставити 

свічку  за  сорок  копійок.-  Харьк  Помінивсь 
дочку  за  мене  дати.  Черк.  у. 

Поміняти,  няю,  еш,  ід.  Обмінять  (по 

множестві).  Він  свої  коні  на  ярмарку  по- 
міняв: гарні  оддав,  сі  пошні  взяв  та  ще  й 

додачі  пишним  дав.  Чернит,  у. 
Помінятися,  няюся,  ешся,  «.».  Помі- 

няться. Ось  тобі  новенький  карбованець, 
по*іняймосьг  на  старою.  МВ.  І.  56. 

I.  Помір,  мору,  м.  Моръ,  зпидемія. 
ЕЗ.  V.  102.  Помір  в  селі.  О.  1861.  XI. 
Св.  66. 

II.  Помір,  міру,  м.  Изміреніе  земли. 
Же  л  ех. 

Поміраиня,  ня,  с  Умираніе,  смерть. 
Оце  тобі,  мій  синочку,  та  усе  твоє  доко- 

ряння, а  за  те  ж  тобі,  мій  синочку,  та 
таке  ж  твоє  помірання.  Гран.  НІ.  383. 

Поміряти,  раю,  еш,  іл.  Умирать.  Ой 
проищи,  світе  ясний,  прекрасний,  тяжко 
на  тобі  жити;  а  тяжче,  важче  моло- 

денькій не  нажившись  помірати.  Чуб.  V. 
146. 

Поміркований,  а,  е.  Разсудвтельный, 
(Ананьев,  у.)  обдуманный. 

Поиіркуаання,  на,  с  Разсудитель- 
ность,  разсчетливость,  благоразуміе.  Во- 

ды», г. 

Поміркувати,  кую,  еш,  ід.  Подумать, 
поразмыслить.  Лучче  ж  поміркую,  де  то 
моя  Катерина.  Шевч.  79  Своїм  розумом 
поміркувать.  ЗОЮР.  І.   174. 

Помірку  ватися,  куюся,  ешся,  м. 
1)  Подумать,  поразмыслить.  Драг.  244. 
Вернися,  дочко,  вернись,  поміркуймося.  Чуб. 
V.  906.  Оттак  сердега  наш  Рябко  помір- 
кувавсь,  та  й  спать  на  цілий  день  і  цілу 
ніч  попхавсь.  Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  83). 
Пішов  до  голови  по  розум,  полііркувавсь. 
О.  1861.  Ш.  88.  2)  Одуматься.  Будеш  бити, 
сли-м  провиним,  а  може  ся  поміркуєш 
та  мені  подаруєш.  Гол 

Помірне,  ного,  с  Подать  отъ  міри. 
Помірний,  в,  в.  1)  Въ  пору,  въ  міру, 

какъ  разъ.  Мнж.  190.  2)  Умеренный. 
Херс.  г.  А  я  так  небагацько  бажа,из!  .чоя 
молитва  така  помірна  була.  Левнц.  І-  515. 

Помірннця,  ці,  ж.  Бочка,  въ  которую 
ссыпаютъ  зерно  мельнику. 

Помірність,  ности,  ж.  Умеренность. 
Левиц.  І.  475.  Чуб.  І.  283. 

Помірно,  нар.  1)  Въ  нору,  въ  міру, 
кагъ  разъ.  Мнж.  190.  2)  Умеренно. 

I.  Помірок,  рку,  м.  =  І.  Помір.  Як 
коли,  до  воно  (небо)  розчиняється,  тілько 
на  яку  небудь  оказію:  на  войну,  або  на  по- 

мірок, або  на  голод.  Чуб.  І.  2. 
II.  Помірок,  рку,  пі.  Прі усадебная 

ежегодно  засіваемая  земля.  Козел,  у.  На 
лумелмькому  помірку  стояла  бе/кза  в  бар- 

вінку Мет.   183. 
Помірний,  чого,  м  Землеміра  НВо- лын.  у. 

Помір  я,  ря,  с=І.  Помірок.  Челяд- 
ників їх  вигубить  помір' я,  і  вдови  їх  сльо- 

зами не  зап.іачуть    К    Іов.  58. 
Поміряти,  ряю,  еш.  и.  Измерить. 

Та  й  малий  же,  каже,  з  ока;  и  ну  я  тебе 

поміряю.  Рудч.  Ск.  І.  3. — ніжки,  ручки  ди- 
тині. При  купаньі  ребенка  свести  вмісті 

на  моментъ  правую  ручку  съ  ліиой  нож- 
кой, а  лівую  ручку  съ  правой  ножкой. 

Навчаю,  як  і  покупати...  як  ніжки,  ручки 
поміряти,  щоб  і  своїй  дитині,  бува,  ніжок 
не  звихну.ш.  Г.  Барв.  436. 

Помірятися,  ряюся,  ешся,  >.і.  Сме- 
риться. Рудч.  Ск.  II.   168. 

ПОМІСИТИ,    Піу\   СИШ.    І.!.      1)   Помісить 
нікоторое  время.  2)  Смісить  (тісто,  гли- 

ну— во  множестві). 
Поміст,  мосту,  м.  Полъ  деревянный. 

Сим.  2.  Шух.  І-  93.  А  в  нашого  Галайди 
хата  на  помості.  Шевч.  209.  Дожидай- 

ся мене,  серденятко  моє,  іей  та  до  себе  а 
гості,  як  виросте  в  тебе  трава  на  помос- 

ті. Мет.  23.  У  дівчггни  чорнявої  ввесь  двір 

на  помості.  Мет.  90.  Як  шкваркне  об  по- 
міст. Мнж.  7. 

Помістити,  ся.  См.  Поміщати,  ся. 

Помісті,  нар.  Вмісті.  Там  же  біля 
тою  шинку  стоїть  і  другий  шиньок,  там 
помісті  стоїть.  Екатериносл.  у.  (За любов.). 

Помістннця,  ці,  ас.  І)  Доска  на  дві 
воза.  2) ,  Половица. 

Помісто,  та,  <  .=Помістя.  Лохв.  у. 
Помість.  нар.  Будто,  словно.  /  такі 

веселі  були,  щасливі!  любо  й  подивиться, 
помість  сам  одмолодієш.  МВ.  І.   131. 

Помісти,  ти,  с.  Должность,  служба, 
місто.  Чи  не  знаєте,  кажу,  де  б  тут  по- 
містя  можно  знайти?  МВ    І    23. 

Пбмісь,  нар.  =  Помість.  Помісь  би  то 
не  бачить.  ЗОЮР.  І.  27.  Говорить,  помісь 
співає.  МВ.  (О..  1862.  НІ.  46). 

Помісяшно,  нар.  Помісячно. 
Помітати,  таю,  еш,  сов.  в.  помести, 

мету,  теш,  м.  Месть,  выметать,  ныместь. 
Будемо  хату  помітати.  Вже  й  світлонька 
пометена.  Грин.  III.  47. 
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Помітачка,  ки,  ж.  Старая  изодран- 
ная шапка?  Поки  єм  ся  не  вженив, — шапка 

мі  рогачка,  а  як  єм  ся  оженив, — тепер  по- 
мітачка   Гол.  II.  556. 

Помітите.  См.  Помічати. 

Помітний,  а,  в.  Замітннй,  приміт- 
ний. Екатериносл.  у.  Я  свою  ножа  зараз 

пізнаю,  бо  він  помітний.  Славяносерб.  у. 
Помітно,  нар.  Залітно.  Не  помітно, 

июб  він  водився  з  тією  дівкою.  Екатери- 
носл. у., 

Понітуватн,  тую,  єні,  <л.  Бросать. 
Дрібне  листе  пописує,  там  у  воду  помі- 

шує. АД.  І.    135. 
ПомітУха,  хи,  ж.  Выыетальщица.  По- 

желаніе  новорожденной  на  крестинах-ь: 
Щоб  щасна,  красна,  довголітня...  щоб  по- 
мітуха  і  помазуха,  і  швачка,  і  прачка,  і 
пряха.  Мил.  27.  Ум.  Помітушна. 

Пбміть,  меті,  ж.  Кучка  сжатаго,  но 
еще  не  связаннаго  въ  снопы  хліба.  Збіжє 
на  помсті.  Вх.  Зн.  52.  См.  Поиет. 

Поміч,  мочі,  ж.  Помощь.  ЗОЮР.  І. 
65.  Молодо  оженившись,  скоріше  помочі  ді- 

ждеш. Ном.  №  5909.  Милосердою  Бога  на 
поміч  не  прохали.  Макс.  У  помочі,  до  ПО- 

МОЧІ стати  Помочь.  Ум.  Попочка.  Мої  милі 
сокомчки,  станьте  мені  до  памочки.  Чуб. 
III.  48. 

Помічати,  чаю,  еш,  сов.  в.  помітити, 

чу,  тиш,  іл.  Замічать,  замітить.  Я  помі- 
чати стала,  що  Порося  сама  собі  думає 

та  думає.  МВ.  II.  20. 
Помічний,  а,  є.  Помогаюіцій  въ  бо- 

лізняхг,  целительный.  ЕЗ-  V.  194,  206. 
Вода  була  така  помічна,  тяжко  помічна, 
як  хто  на  очі  слабіє.  КС.  1884.  VIII.  720. 
(Зілля)  помічне  від    уроків.  МУЕ.    III.  47. 

Помічник,  помішнйв,  ка.  м.  Помощ- 
ника Левиц.  Пов.  136  Попереду  йшов 

Щука  з  своїм  помішником  паном  Підполь- 
ським.  Стор.  МІІр.  ЮЗ. 

Помічниця,  ці,  ж.  Помощница.  К- 
Досв.  220.  Мил.  34.  Бриця  в  пашні  по- 
мішниця.  Ном.  №  10136.  Ум  Поиішнйчка. 

Та  не  сама  пряла,  —  були  помішнички. 
Чуб.  V.   1182. 

Помішати,  шаю,  еш,  іл.  1)  Помішать. 

Борщ  каже:  „помішай  мене!11  Чуб.  III.  58. 
2)  Смішать.  З  хатами  помішані  якісь 
хлівці,  якісь  загороди.  Левиц.  І.  90. 

Поміщатися,  шаюся,  ешся,  гл.  1)  Смі- 
шаіься.  Намішався  з  їх  ледачим  кодлом. 
К.  Исал.  246.  2)  Смішаться,  сбиться. 
Він  казав  раї  так,  а  вдруге  йнак, — сам 
поліішаися.  Екатериносл.  у. 

Помішнйв,  помішнйця.  См.  Поміч- 
ник, помічниця. 

Помішнйчка,  ви,  ж.  Ум.  оть  поміш- 
ннця. 

Поміщати,  щаю,  еш,  сов.  в.  помісти- 
ти, міщу,  стиш,  де.  Поміщать,  помістить. 
Поміщатися,  щаюся,  ешся,  сов.  в. 

поміститися,  міщуся,  стишся,  гл.  Помі- 
щаться, поміститься.  Ном.  Лі  8817.  Рудч. 

Ск.  І.  62. 
Помка,  ки,  ж.  Въ  выражешяхъ:  Узяти 

в  помку.  Запомнить.  Візкми  собі  у  помку. 
Мені  в  пбииу,  не  в  пбику.  Л  помню,  не 
помню.  О.  1862.  IX.  70.  В  помку  всім, 
як  Сутяженко  оддавав  Одарку.  См.  Помни, 
помои.  Мкр.  Н.  32. 

Пбмки,  нар.  Памятно.  Помки  вам, 
панове,  як  юргв  Харьків?  Харьк.  г.  Мені 
се  у  помки,  як  чумаство  було  по  холодній 
горі.  Харьк.  г-  См.  Помка,  помок. 

Помкн^тися,  нУся.  нешся,  гл.  По- 
мчаться, броситься.  Помкнулась  аж  туди 

пташка. 
Домлівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  помліти, 

млію,  еш,  іл.  1)  Обомлівать,  обомліть. 
Моє  серденько  мліє,  мліє,  помлівае.  Чуб. 
V.  403.  Болить  живі  ючок,  все  тіло  по- 

мліло. Чуб.  V.  263.  Ус.  помліли:  „Се  він, — 

кажуть,  —  збожеволів".  Г.  Барв.  210. 
2)  Вспотіть,  обезсиліть  отъ  жары.  Буй- 

воли на  сонці  помліли.  Драг.  2. 
Помноження,  ня,  с  Умноженіе. 

Помножати,  жаю,  еш,  сов  в  помнб- 
жити,  жу,  жиш,  гл.  Умножать,  умножить. 

Помножатися,  жагося,  ешся,  сон.  в. 

помножитися,  жуся.  жишся,  де,  Умно- 
жаться, умножиться. 

Помнякшати,  шаю,  еш,  г.і— Пом'як- 
шати. Мир.  Пов.  І.  160. 

Пойняти,  мну,  неш,  гл.  и  пр.=По- м'яти  и  пр. 

Помняшкурвти,  рю,  риш,  гл=По- 
м'яшкурити.  Черк.  у. 

Поновити,  влю.  виш,  и.  Поговорить. 
Помовка,  ки,  ж.  1)  Пословица,  пого- 

ворка. 2)  Разговорь,  річь.  На  вовка  по- 
мовка, а  злодій  кобилу  віграв.  Ном.  О  вовку 

помовка.  Чуб.  І.  240. 
Помбвкнути,  немо,  нете,  де.  Умолк- 

нуть (о  многихъ).  Усі  троє  полягали  і  по- 
мовкли,  мов  би  поснули.  Мир.  Пов.  II.  ПО. 
Гадюки  як  засичить,  а  сама  більша  як 
засичить  ніг  них, — вони  всі  і  помовкли. 

Драг.   11. Помовлйтн,  лйю,  еш,  де.  Уговаривать. 



Помовчати — Помости  на. 

303 Умінхою  називає,  шлюбу  брати  помовляе. 
Мет.  9. 

Помбвчатя,  чу,  чек,  м.  Помолчать. 
Помовчи,  язичку,  кашки  дам.  Ном.  №  1108. 

Понбга,  гм,  ж.  Помощь.  Ном.  №  4557. 

Мір.  Г.  22.  Бо*  усім  помспа.  Черк.  у. 
Перепливи  на  помогу.  Шевч.  60.  Та  з  бо- 

жої помоги  топчи  ворот  під  ноги.  Нп. 
Помогати,  ся,  и.=Помагатн,  ся 
Помогоричити,  чу,  чмш,  ы.  Угостить 

могорыче  ъ. 
Помогти,  ся.  См.  Помогати,  ся. 

Помок,  асу.  м.  =  Понка  Плия  без 
мамку.  Мкр.  Г.  7.  Як  би  я  се  все  у  помпу 
держала!  а  то  ж  воно  мені  не  нужне,  то  й 
забулось.  Ноіюмоск.  у.  См.  Поикя,  поикм. 

Поибк(ну)ти,  немо,  ноте,  гл.  Измок- 
нуть Го  многихъ). 

Помокрілий,  а,  е.  Намокшій,  єднав- 
шійся мокрымъ.  Довго  тінь  від  неї  гойда- 

лася на  помокрілій  стіні.  Мир.  Мов.  І.  115. 

Помокріти,  рію,  еш,  и.  Сделаться 
мокрымъ 

Понолйти,  яго,  яяш,  гл.  Заставить  (ре- 
бенка) молиться  Богу,  говоря  ему  молитву, 

которую  ребеяокъ  повторяет!..  Ти,  старий, 
хоч  би  дитину  Богу  помолив.  Золотонош.  у. 
А  я  скажу  татові,  гцо  ти  мене  Богу  не 
помолив.  Хпрьк.  и  Екатериносл.  г.г. 

Помолитися,  люся,  лишся.  іл.  Помо- 

литься. Встали  вони,  помолились  Богу,  і  ста- 
ло світати.  Рудч.  Ск.  І.  120. 

Помолодикувати.  к^ю,  еш,  і.«.  По- 
быть молодымъ  человікомг.  Сьогодні  сиву 

шапку  на  бакир  зверне,  помомхУикуе;  на 
завтра  чорну  смушеву.   Г.  Бари    103. 

Помолодйтися,  джуся,  дйшея,  !.». 

Покрыться  тонкими  б'Ьлыми  облачками  (о 
небі).   Похолодилося  небо.  Вх.  Зп.  52. 

Помолодіти,  дію,  еш,  іл.  Помолодіть, 
сделаться  молодымъ.  Помолодів  і  зробився 
іще  кращий,  ніж  був.  Рудч    Ск.  І.   1 28. 

Помолодішати,  таю.  еш,  и.=Помо- 
лодшатя. 

Пбмолодки,  я.  Білня  облачка  на  небі. 
Вх    Зн.  52. 

Поиолбдчати,  чаю,  еш  п  помолбд- 
шатн,  шаю,  еш,  и.  Сделаться  моложе, 

помолодіть.  Аж  помолодшав,  наче  на  тур- 
ка гіде.    МВ. 
Помолбтн,  меліо,  леш,  гл.  Помолоть, 

смолоть. 

Помолотити,  лочу,  тиш,  и.  Помоло- 
тить, смолотить.  Я  ціпом  помо.ютю.  Чуб. 

'V.   1144. 

Помолбчннк,  ка,  м.  Раст.  Сарвеїіа 
Вигза  разіогіз  Мбисп.  ЗЮЗО.  1    115. 

Помольне,  ного,  с.  Сборъ  хлібомь  съ 
мельянцъ. 

Поморгати,  гаю,  еш,  м.  Помигать. 

Штирі  хитні  варти  дали,  на  соиького  по- 
моргали   Чуб.  V.  983. 

По-    рдувати,  дун>,  еш,  гл.  Помучить. 

Помордуватися,  д^юся,  ешся,  гл.  ПО- 

МНИТЬСЯ. 
Поморити,  рю,  рнш,  і.»  Утомить  (мно- 

гихъ), 

Плморйтяся,  рннося,  теся,  ц.  Устать, 

умориться  (о  многихъ).  Чи  потомились, 
чи  поморились,  чи  на  мене,  нивку,  забу- 

лися. Чуб.  Ш.  241.  Таниювали,  танию- 
вали  та  й  поморились.   Драг.  340. 

Поморбвити,  жу,  виш,  гл.  Поморозить. 
Мороз  поморозив  (гречку).  Рудч.  Ск.  І.  90. 
Білі  ніженьки  мороз  поморозить.  Чуб.  V.  84. 

Пбморозь,  8І,  ж.  Изморозь.  Де  родить- 
ся той  лід,  прозірна  крига,  та  поморозь, 

той  иней  піднебесний.  К.  Іов.  87. 

оморбчнтн,  чу,  чиш,  гл.  1)  Некото- 
рое время  морочити.  2)  Одурить,  лишить 

і     танід,  забить  голову  (многихъ,  многимъ). 

Поморочитися,  чуся,  чишся,  и.  По- 
возиться. 

Помбрхлий,  а,  є.  Сморщишнійся. 

Понбрінутн,  ну,  неш,  гл.  Сморщить- 
ся.  А  на  вроду  який?  увесь  поморх,  а  хода, 

а  мова  яка.'  V.  Барв.  85.  Гніздо  своє  мо- 
щу.-, на  старих  поморхлих  ііубох.  О.  1862. 

VII.  48.  Поморхнуть  кавуни,  як  між  огір- 
ками лежатимуть, — так  і  побрижжуть- 

ся,  як  халява    Волч.  у. 

Поморщина,  ня,  ж— І  Помір=І  По- 
мірок. Се  буде  поморщиш:  се  смерть  го- 

лосила. Так  одною  году  було,  тик  що  дітей 
передушив  оттой  діхтерик.  Гринченко, 

Изъ  усть  народа.  126. 
Поморщити,  щу,  щиш,  гл.  Поморщить, 

сморщить.  Чуб.  V.  1106. 
Помбрщ йтися,  щуся,  щишся,  і.і.  По- 

морщиться, сморщиться.  Пальні  почор- 
ніли, поморщились,  пошерхли-  Леииц.  І.  194. 

Померанець,  нця,  м.  Приморській  жи- 
тель. Изъ  фальсифицированной  оісни:  З 

литвою  б' нтіься  поморянці-  Мет.  373. 
Поиоскалити.  лю,  лиш,  м.  Обрусить. 

Левиц.  І.  332.   Ним.  Од.  пил.  III. 
Поиоскал йтися,  люся,  лишся,  гл. 

Обрусіть. Помбстнна,  ни,  ж.  1  )=Покістниця  1: 
КоІЬ.  І.  67.  2)—  Кладка.  Ум.  Пшостйночка. 



304 Помостити — Помутяитися. 

Церез  річеньку,  через  бистреньку  помости- 
мочка  лежить.  Грин.  НІ.  278. 

Помостити,  мощу,  стиш,  (Д.  1)  Вы- 
мостить, настлать.  Ми  мости  помостимо 

та  гі  підемо  гулять.  Чуб.  2)  Наложить, 
настлать.  Прийшов  у  садок,  помостив  на 
деревині  колючок  і  сів  на  їх.  Рудч.  Ск.  І. 
153.  3)  Свить  (гніздо).  Не  мости  гніз- 

дечка гі  у  лужечку,  помости  гніздечко  й  у 
садочку.  Чуб.  У.  850. 

Помоститися,  щуся,  стишся,  гл.  По- 
стлать себї.  постель.  Помостилась  на  лаві.., 

і  собі  лягла.  Мир.  Пов.  II-  55. 
Помотайло,  ла,  с.  Первоначальное  зва- 

ченіе:  тоть,  кто  мотаеть,  наматываетъ. 
Встречено  въ  сказкъ,  гдъ  поиотайлои  въ 

шутку  названъ  челов-Ькъ,  учившій  жен- 
щину прясть,  мотать  и  пр.  Мнж.   100. 

Помотати,  таю,  сш,  гл.  Смотать  (во 
множеств*).  На  тобі  на  дві  мички  прядіва, 

щоб  ти  і  зом'яла,  і  спряла  й  помотала. 
Рудч.  Ск.  II.  44. 

Помотатися,  таюся,  ешся,  і.».  1)  По- 
мотаться, поболтаться.  2)  Пошататься,  по- 

ходить, посуетиться.  Поміж  людьми  помо- 
тається, звичаїв  набіраеться.  МУЕ.  III.  159. 

Помотлошйти,  шу\  шнш,  г.г.  1)  Пре- 
вратить въ  хламъ,  въ  куски,  разломать 

въ  куски,  разорвать  въ  куски.  Очима  вже 
помотлогиив  мене  й  пожер  (чорт).  МВ. 
(КС.  1902.  Х-   154). 

Помотлятися,  лаюся,  вшся,  и.  1)  По- 
мотаться, поболтаться.  2)  Послоняться. 

Помотрошйтн,  шу\  шиш,  гл.  Поморо- 
сить,  попорошить  (о  дождъ,  снігі).  Сні- 

жок помотрошив  трошки  та  гі  перестав. 
Харьк.  у. 

Помохнатітн,  тію,  вш,  и.  Сделаться 
мохнатымъ. 

Помоцуватися,  ц^юся,  вшся,  гл.  Си- 
литься, натужиться,  дълать  усилія  неко- 

торое время.  Як  би  в  що  задніми  ногами 
впертися,  та  так  би  гі  вистрибнув;  а 
так  по.иоцується  •  помощеться  і  бовтне 
(в  воду).  Св.  Л.  96. 

Помочи,  поможу,  жеш,  г.г.=Помогти. 
Желех. 

Помочити,  чу,  чиш,  гл.  Замочить,  по- 
мочить. Догц  помочить.  Рудч.  Ск.  I.  170. 

Скочила,  перескочила  та  хвостик  помочила. 
Ном.  №  9878. 

Помочитися,  ч^ся,  чишзя,  гл.  Помок- 
нуть, смокнуть. 

Пбмочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  поміч. 
Поночувати,  чую,  вш,  гл.  Смачивать. 

Шух.  I.  253. 

Пбмпа,  пи,  ж.  1)  Великолініе,  пыш- 
ность. 2)  Важничанье.  Це  він  з  помпи, 

Переясл.  у.  3)  Насосъ.  Желех. 
Помпувати,  пую,  вш,  гл.  Качать  на- 

сосомъ.  Помпує,  як  чорт  у  боклазі. 
Помрака,  ви,  ж.  Пасмурная  погода, 

туманъ.  Вх.  Зн.  52. 

Помріти,  мрію,  вш,  гл.  Видміться  нъ- 
которое  время  вдали. 

Помріяти,  мрію,  вш,  гл.  Помечтать. 
Помружити,  жу,  жиш,  гл.  Пожмурвть 

нъкорое  время  глаза. 
Поирячйти,  чу\  чйш,  гл.  Поморосить 

(о  дожде).  У  нас  не  було  дощу,  так  тіль- 
ки, помрячив. 
Помета,  ти,  ж.  Месть,  отмщеніе.  Стор. 

МПр.  32.  К.  Бай.  84.  Його  душа  кипіла 
пометою  і  ненавистю.  Левиц.  Пов.   12. 

Понстйтель,  ля,  .«.— Помстник.  По- 
мститель  кривди.  К.  МБ.  X.  8. 

Помстити,  мщу,  стйш,  и.=.Помсти- 
тися.  Грвн.  I.  66. 

Помстйтися,  жщуЧзя,  стишся,  иг.  Ото- 
мстить кому.  Як  бице.  над  ним  помститься? 

Драг.  166.  Бенедь  над  Жазором  помстився. 
НВолын.  у.  Зневажала  його  і  він  за  те 
помстився.  Чуб.  І.  45. 

Пбмстник,  ка,  м.  Мститель.  Рука  Гос- 
подня помстників  карає.  Костом.  (Сніп.  76). 

Помугикати,  ваю,  вш,  іл.  ПЬть  неко- 
торое время  себъ  нодъ  носъ. 

Помуляти,  лю,  лиш,  гл.~1)  Давить, жать  некоторое  время.  2)  Натереть  (ногу 
сапогомъ  и  пр. — во  множеств*). 

Помуляти,  ляю,  вш,  гд.=Помулити  2. 
Аж  плечі  помуляв  віровкою.  Рудч.  Ск.  I.  53. 

Помуркотати,  кочу\  чвш,  и.  Помур- 
лыкать- 

Помурмотати,  чу\  чвш,  гл.  Побормо- тать. 

Помурувати,  р;ую.  вш,  гл.  Построить, 
сложить  изъ  камня  или  кирпича.  Що  в 
конеиъ  мосту  да  калинового,  там  стояла 
світлочка  помурованая.  Чуб.  III.  391. 

Помурчати,  чу\  чйш,  и.  Помурлы- кать. 

Помутити,  чу\  тнш,  м.=Скаламу- тити. 

Помутйтяся,  ч^ся,  тишея,  гл.  1)= 
Скаламутитися  2)  Помрачиться  въ  раз- 
судкъ.  Христя  прикро  на  матір  дивилася, 
думаючи,  чи  не  помутилася  бува.  Мир. 
Пов.  І.   171. 

Помутннтися,  нюся.  нйшея,  гл.  По- 
мутиться. Веселі  думки  помутнилися.  Мир. 

Пов.  І.  134. 



П  омучнти — Пояавв  вати . 

Э05 

Помочити,  чу,  чаш,  и.  Помучить, 
измучить.  Що  воно  за  чоловік  £ув  так  по- 

мучений. Рудч.  Ск.  II.  149. 
Помуштрувати,  р^ю,  еш,  гл.  Поучить 

некоторое  время  воеввымъ  пріемамь;  по- 
школнть. 

Помчати,  мчу,  чйш,  и.  Помчать, 

быстро  понести,  повезти.  Куди  Мар'вчку 
помчали, — тільки  слід.  Мет.  229.  Чорти- 
нята  миттю  приробили  йому  довгенні 
крила  та  й  помчав  він  мене  у  те  саме 
дупло.  Стор.  МИр.   47. 

Помчатнся,  мч^ся,  чншся,  іл.  По- 
мчаться. Данило  на  коня  і  помчався  не 

оглядаючись.  МВ.  І.  156. 
Помшнти,  «шу,  шнш,  ід.  V  Шовком 

шити, —  щоб  не  помшити.  Грин.  Ш.   11. 

Пон'якчйтн,  чу\  чйш  и  пом'якшити, 
ніу\  шйш,  и.  Размягчить,  сд*лать  мяг- 
тимь.  Велика  буває  чубанина  навкулачкаж, 
а  итиий  довідається,  що  н  молотить  не 

можна:  пом'якчать  ребра.    ЗОЮР.  І.   146. 
Пом  якшатн,  шаю,  еш,  п.  Смягчить- 

ся, сд*ляться  мягче  На  дворі  пом'якшало, 
а  по  мороз  був  сильний.  Борз.  у. 

Пом'якшити.  См.  Пом'якчйтн. 
Пом  яну>и    См.  Поминати. 
Поиятя,  мну,  мнеш,  ід.  Помять.  На 

тобі  круї  прядіва:  щоб  ти  його  пом'яла, 
потіпала  і  в  мички  помикала.  Рудч.  Ск. 
П.  44. 

Помитися,  инуод.  мнешся,  м.  1)  По- 
мяться, измяті.ся.  2)  ?  Він  довго  не  спе- 

речався, потерся,  пом'явся  та  й  мусів  до- 
ставити гроші.   Левид.  Пов.  65. 

Пом'яшк^ржти,  рю,  рнш,  О.  Измять, намять.  Черном. 
Понабаламучуватн,  чую,  еш,  и.  То- 
же, что  в  набаламутити,  но  во  множеств*. 
Понабивати,  ваю,  еш,  гл.  То-же,  что 

і  набити,  но  во  множ.  Ваші  діжки  всі 
вже  понабивав- 

Понабігати,  гаємо,  еге,  гл.  Набіжать, 
ебіжатьса  (о  многихъ).  Понабігають  з  сло- 

боди дітвора  до  діда.  Драг.  419. 
Понабілювати,  люю,  еш,  м.  Набілить 

(во  мвохесткЬ). 
Понабірати,  раю,  еш,  г.:.  То-же,  что 

и  набірати.  но  во  множеств*.  ЗОЮР.  I. 
291.  Вони  понабірали  за  пазухи  піски. 
Рудч   Ск.  Н.  68. 

Понабіратяся,  рвемося,  етося.  гл.  То- 
же, что  и  набіратмея,  но  во  множеств*. 

Як  ми  любилися,  як  ми  кохалися,  слави- 
поювору  понабіралися.  Мет.  53.  О,  де  ви 
макі  розумні  й  понабірались.  Ном.  №  6219. 

Понаблнжатн,  жаю,  еш,  гл.  Прибли- 
зить (во  множеств*). 

Понаблнжатнся,  жавиося,  втевя,  гл. 
Приблизиться  (во  множеств*). 

Понабріхувати,  тую,  еш,  и.  Налгать 
(во  множеств*).  Що  вона  на  мене  понабрі- 

хувала! Я  сяха  й  така,  і  носата,  і  зуба- 
та, і  горлата,  і  задріпана,  і  лиса,  гав  й 

до  тою  відьма.  Леввц.  ПЙО.  І.  375. 

Понабрбювати,  брбюю,  еш,  м.  То-же, 
что  п  наброїти,  но  во  множеств*  иди  о 
многихъ. 

Понабрякати,  каемо,  ете,  и.  Набух- 
нуть (о  многвхъ).  Бруньки  в  саду  на  де- 

реві понабрякали.  Левнц.  I.  339. 
Понабувати,  ваю,  еш,  гл.  1)  Надіть 

обувь  (во  множеств*  иди  о  многихъ). 
2)  Пріобр*сть  (во  множеств*)-  Десь  пона- 

бували й  дерева.  Мир.  ХРВ-   102. 

Понабудовувати,  вую,  еш,  гл.  На- 
строить (во  множеств*). 

Понабуркбвувати,  вую,  еш,  м.  На- 
мести сн*гу.  Он  дивись,  як  понабуркову- 

вало  ко.ю  хати.  Екатериносл.  у.  Слов  Д 
Эварн. 

Понаважуватн,  жую,  еш,  гл.  Тоже, 
что  в  наважити,  но  во  множеств*  или  о 
многихъ. 

Понавалюватн,  дюю,  еш,  гл.  Нава- 
лить (во  множеств*). 

Понаварювати,  рюю,  еш,  и.  Нава- 
рить (во  множеств*).  Маркев.  71.  Вона 

заходилась,  —  понапікала  хліба,  понаварю- 
вала. Грин.  II.  85.  Мати  понапікала  й 

понаварювала.  Левиц    Пов.   154. 

Понаверббвувати,  вую,  еш,  гл.  На- 
вербовать (многихъ). 

Понавертати,  таю,  еш,  гл.  То  же,  что 
и  навернути,  но  во  множестві.  Звозив  хліб, 
поставив  на  току:  оттакі  скирти  пона- 

вертав. Мир.  ХРВ.  59. 
Понавнвати,  ваю,  еш,  и.  Навить,  на- 

мотать (во  множеств*). 
Понавнкатн,  каемо,  ете,  гл.  Привык- 

нуть (о  многихъ).  Так  уже  діти  в  їх  по- 
гано понавикали.  Черниг.  у. 

Понависати,  саю,  еш,  гл.  1)  Нависнуть 
(во  множеств*).  Сіно  дощовою  водою  по- 

несло, так  воно  на  плотах  понависало. 
Зміев.  у.  2)  Быть  зав*шееу.  закрыть  ч*мъ 
либо  навнсшвмъ.  Та  вже  тая  доріженька 
терном  заросла,  терном  заросла,  пилом 
припала,  червоною  та  калиною  понависала. 
Чуб.  V.  752.  См.  Позависати. 

Понавіватн,  ваю,  еш,  гл.  Навіять 
(во  множестві). 
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Понавірятя,  рию,  вш,  гл.  Раздать  въ 
долгь.  Людям  башто  чонавіряв,  як  би  то 
«сі  пооддамли. 

Понавішувати,  шую,  вш,  м.  Наві- 
сить, раявьснть  (во  множеств*). 

Донявкругй,  нар.= Навкруги.  Нонав- 
кріци  ніде  нічою  не  видно  й  близько.  Мнж. 
149. 

Понаводити,  джу,  двтп,  и.  Навести 
(иногихъ).  Е,  та  ти  тут  не  один,  з  то- 

бою и(е  якісь  п'яниці,  понаводив  уже!  Чуб. 
І.  153. 

Ловавбвнти,  жу,  знш,  гл.  Навезти 
(во  множеств*).  Що  то,  батечку,  із  яких 
то  міст  на  той  ярмарок  не  понавозили 
всякою  хліба.  Кв. 

Понаволікати,  каю,  вш,  м.  Натащить 

(во  множеств*).  На  що  то  ти  всякою  ло- 
маччя сюди  понаволікав?  Харьк.  у. 

Лондврбчувати,  чую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  наврочити,  но  во  множеств*. 

Понавчати,  чаю,  вш,  гл.  Научить 
(иногихъ  или  многому).  Він  і  сам  читати 
вміє  і  дітей  усіх  понавчав.  Пирят.  у. 

Понавчатися,  чаємося,  етеся,  %л.  На- 
учиться (о  многихъ  или  многому).  Ми  по- 

навчались. Г.  Барв.  436.  В  панів  понавча- 
лись. Кн. 

Донагадуватн,  дую,  вш,  гл.  Напом- 
нить (многим*).  Понашдуй  же  їм,  а  то 

може  хто  забувся.  Богодух.  у. 
Понаганяти,  нию,  вш,  гл.  Нагнать, 

пригнать,  согнать.  Коней  понаганяли.  Драг. 
208. 

Понагарбувати,  бую,  вш,  іл.  То-же, 
что  и  нагарбати,  но  во  множеств*.  Пона- 

гарбували вони  собі  і  грошей  і  всьою, — буде 
і  їм  і  дітям-  Богодух.  у. 

Понагартовуватн,  вую,  вш,  ід.=На- 
гартувати 

Понагачувати,  чую,  вш,  іл.  То-же, 
что  и  нагатити,  но  во  множеств*. 

Понагинати,  нею,  вш,  гл.  Нагнуть 
{во  множеств*).  Як  би  нам  оці  вишні  хто 
понагинав,  а  то  не  достанемо  рвати.  Бо- 

годух. у. 
Понагинатися,  навкося,  втеся,  гл. 

Нагнуться  (о  многихъ).  Верби  понагина- 
лись над  водою.  Левин.  І.  62. 

Понаглятн,  ляю,  вш,  гл.  Торопить. 
Гол.  111.  503. 

Понагдятвся,  лаюся,  ешоя,  гл.  Торо- 
питься, спішить.  Гол.  II.  714. 

Понагнічувати,  чую,  вш,  гл.  Нажать, 
надавать  (во  множеств*).  Понагнічуй  же 
і  капусту  і  буряки.  Черниг.  у. 

Понагнбювати,  ногою,  вш,  м.  Унаво- 
зить (во  моожеств*). 

Понаговбрювати,  рюю,  вш,  м.  1)  На- 
говорить (во  множеств*).  2)  Наклеветать 

(во  множеств*).  Всі  знали  Борюха,  навіть 
годили  йому,  щоб  часом  не  понаговорював 
ною  на  дочок.  Левяц.  I.  180. 

Понаговорюватися,  рюемося,  втеся, 
гл.  Наговориться  (о  многихъ). 

Поиагодбвуватв,  вую,  вш,  гл.  Накор- 
мить (многихъ).  Він  понагодовував  салом 

усіх.  Рудч.  Св.  I.  196. 
Понагонити,  ню,  ниш,  м.=Понага- 

няти.  Повен  двір  овець...  понагонив.  Рудч. 
Ск.  II.   15. 

Понагортати,  таю,  вш,  %л.  Нагресть 
(во  множеств*).  Люде,  що  та  мурашня, 
купки  собі  понагортали  і  живуть.  Си.  Л. 213. 

Понаготовлювати,  люю,  еш,  и.  Наго- 
товить (во  множеств*).  Жінка  усе  те  по- наготовлювала. Мнж.   131. 

Понаготовляти,  ляю,  еш,  м.=Пона- 
готовлювати.  Ти  вже  ж  ми  і  столи  по- 
застилали,  та  своїй  матінці  їсти  понаго- 

товляли. Мил.    199. 

Покаграватися,  граваемося,  ваетеся, 
гл.  То-же,  что  и  нагрітися,  но  о  многихъ. 

Понагрібати,  баю,  вш,  и.  Нагресть 
(во  множеств*) 

Понагріватя.  ваго,  еш,  гл.  Нагрьтъ 
(во  множеств*). 

Понагріватнся,  ваежося,  етеся,  и. 
Нагр*ться  (во  множеств*).  Груби  добре 
понагрібалися, — тепло  буде    Вясильк.у. 

Понагризати,  ваго,  еш,  гл.  Нагрызть 
(во  множеств*).  От  бісові  миші  скільки 
понагризали.  Харьк.  у. 

Понагрішувати,  шую,  еш,  м.  Нагре- 
шить (во  множеств*). 

Понагромад  жувати,  джую,  еш,  іл. 
Нагресть  (во  множеств*). 

Понаг^лговати,  люю,  еш,  «.і.  То-же, 
что  и  нагуляти,  во  во  множеств*. 

Понагулюватися.  люенося,  етеся, 

гл.  1)  Нагуляться  (о  многихъ).  2)  На- 
играться въ  какую  либо  игр{  (о  многихъ). 

Понад,  пред.  Надъ,  вдоль  чего,  около. 
Понад  морем- Дунаем  вітер  явор  хитає. 
Маис.  Пливе  понад  берегом.  Рудч.  Ск.  II. 
19.  Понад  шляхом,  іцирицею  ховрашки  гу- 

ляють.  Шевч.  77. 

Понада,  ди,  ж. =Принада.  Вх    Зн.  52. 
Понадавати,  даю,  еш,  гл.  Надавать. 

/  хвиі,  і  родзинок — всього  мені  понадає. 
Шевч. 
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Понадавлювати,  люю,  еш.  гл.  Нада- 

иить  (ко  множеств*). 

Понадарювати,  рюю,  еш,  и.  Нада- 
рить (во  множеств*).  Родичі  багаті,  так 

усього  їй  понадарювали.  Кіев.  у. 
Понадбивати,  ваю,  еш,  гл.  Надбить, 

отбить  часть  (во  множеств*). 
Понадбиватися,  ваемося,  етеся,  м. 

Надбиться  (во  множеств*). 
Понадбіратн,  раю,  еш,  м.  Отобрать 

часть  (во  множеств*).  Понадбірай  кар- 
топлі з  .мішків,  а  то  такі  повні,  що  й  не 

зав'яжеш.  Харьк.  у. 
Понадбовувати,  вую,  еш,  гл.  Прі- 

обр*сть.  Свм.   199.  Понадбовував  доб}ні- 

Понадвереджуватися,  джуемося,  ете- 
ся, іл.  Надорваться  (о  многвхъ,  о  здо- 

ровье). 
Понадвисати,  саю,  еш,  м  —Понави- 

сати 1.  Та  вже  ж  тая  стежечка  терном 
заросла...  червоною  та  калиною  понадви- 

сала. Чуб.  V.  750. 
Понадгорбджувати.  джую.  еш,  гл. 

Наградить  (многихъ). 
Понадгрібати,  баю,  еш,  гл.  Отгресть 

часть  (но  множеств*). 
Понадимати,  маю,  еш,  гл.  Надуть  (во 

множеств*). 
Понадиматися,  маємося,  етеся,  гл. 

Надуться  (во  множеств*,).  Як  птиця  на 
дворі  понадимається  і  носи  похова, — буде 
буря  і  холод.  ХС.  VII.  417.  Паруси  шов- 

кові так  і  понадимались.  Рудч.  Ск.  II.  80. 
Коли  місяць  і  зорі  понадимаються,  т  є. 
тускло  світять,— -буде  вітер.  Грин.  І.  254. 
Всі  понадимаються,  як  ті  їжаки. 

Понадиратн,  раю,  еш,  гл.  Надрать 
(во  множеств*). 

Понадити,  джу,  днш,  і.».  Приманить; 
поаадиті,.  Понадили  собак  помиями,  тепер 
і  не  обженешся.  Черниг.  у. 

Понадитися,  джуся,  дяшся,  гл.  1)= 
Повабитися.  Понадивсь  на  неї  найпсрві- 
щий  парубок  на  в'л  село.  Г.  Барв.  422. 
Як  збрешеш,  то  хоча  надсядься,  на  .хаску 
послі  не  понадься.  Котл.  Ен.  І.  9.  2)  По- 

вадиться. Цих  дітей  тільки  раз -два  по- 
мани, то  так  і  понадяться,  разів  десять 

па  день  біжать  сюди.  Богодух.  у. 
Понадівати.  ваю,  еш,  м.  Надіть  (во 

множеств*).  Понадівали,  хто  нову  свиту, 
хто  китаєву  юпку.  Кв.  Понадівав  на  го- 

лову, на  руки  і  на  ноги.  Рудч.  Ск.  І.  107. 
Понадівав   на  їх  ксьондзівську  одежу.    Чуб. 

Понаділяти,  ляю,  еш,  гл.  То-же,  что 

и  наділити,    но  многихъ.    Спасибі  матері, 
усім  нас  понаділяли.  Богодух.  у. 

Повадввдатв,  даю,  еш,  и.  Отбросить, 
отобрать  часть  (во  множеств*).  Це  ти 
важко  понакладав  (дров  на  сани),  понад- 
кидай,  а  то  на  гору  не  виїдемо.  Харьк.  у. 

Понадвладатв,  даю,  еш,  гл.  Отложить 
часть  (во  множеств*). 

Донадколупувати,  пую.  еш,  гл.  Над- 
вокырлть  (но  множеств*). 

Понадколювати,  люю,  еш,  гл.  Надко- 
лоть (но  множеств*).  Хто  це  мені  дощечки 

понадколював?  Васнльк.  у. 
Понадкорбчувати,  чую,  еш,  гл.  Уко- 

ротить (во  множеств*). 
Понадкушувати,  шую,  еш,  гл.  Надко- 

сить (во  многихъ  м*стахъ). 

Понадкраювати,  раюю,  еш,  гл.  Над- 
різать, ур*зать  (во  множеств*).  Дивно 

мені,  що  і  скриня  замкнена  була,  а  по- 
лотно понадкраюване.  Черниг.  у. 

Понадкроюватн,  врбюю,  еш,  гл.=По- 
вадкраювати.  Я,  було,  стьонжки  понад- 
кроюю,  дівчатам  пороздаю.  Г.  Барв.  65. 

Понадку'сювати,  сюю,  еш,  гл.  Над- 
кусить (во  множеств*).  Хто  то  яблука 

понадкусював?  Харьк.  у. 

Понадламувати,  мую,  еш,  гл.  Надло- 
мить (но  множеств*). 

Понадломлювати,  люю,  еш,  гл.— По- 
надламувати. 

Понадмолбчувати,  чую,  еш,  гл.  Над- 
молотить  (во  множеств*). 

Понаднйзувати,  вую,  еш,  гл.  Снять 
часть  нанизаннаго  со  многихъ  низокъ. 

Я,  було,  стьонжки  понадкроюю,  дівчатам 
пороздаю;  разки  понаднйзую, — так  би  все  й 
розділилась  із  ними.  Г.  Барв.  65. 

Понадбювати,  дбюю,  еш,  гл.  Надоить 
(во  множеств*).  Чотирі  корови  держать 
та  по  тричі  на  день  доять.  Шо  тою  мо- 

лока понадоюють!  Богодух.  у. 
Понадпивати,  ваю,  еш,  гл.  Надпить 

(во  множеств*).  Оке  пошлю  игсчики  в  по- 
гріб повиносити,  шо  ж  ви  думаєте?  Усі 

понадпиває.  Харьк.  у. 

Понадпилювати,  люю,  еш,  гл.  Над- 
пилить (во  множеств*).  Дошки  які  довші — 

понадггилюй,  щоб  усі   однакові  були.    Бопо- 

ДУХ-  У- 
Понадписувати,  сую,  еш,  гл.  Надпи- 

сать (во  множеств*). 
Понадривати,  ваю,  еш,  гл.  Надорвать 

(во  множеств*) 

Понадрізувати,  вую,  вш,  гл.  Надрі- 
зать (во  множеств*).  Це  дуже  широкі  чах- 
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ли    Дийув".  —  *вая    нимфЬ|ММмЛ    Ва- ги л ы;.  у. 

Понадрубувати,  бую.  вш,  и.  Надру- 

бить    (ВО   ИВОМЄСП*).    &.»очкн     иончдрчбі/- 
мам  '  ,;'-*у  '''*"■  ̂ Ч**  У- 

Понадрукбвувати.  вую,  вш,  и. 
 Напе- 

чатать (во  множеств  і.  >. 

Понадрйиуватн,  пую,  вш.  ІД,  Наца-
 

рапать (во  игиаШвСМ*). 

ПонадсАджуватн,  джую,  вш,  и.  1о- 

же,  что  н  надсадити,  їй  во   множеств*. 

ПонадсннАтв.  пАю.  вш,  и.  Надсипать 

(во  множеств*».    КГво*вш>    ввмаДгнмиві  яв- 

ВИВ»  "Це'*  '  и*^"  •  |""""    '"'"" 

туч  идввлгммвш   Черннг.  у. 

'  ПонадснгАтн.  хаемо,  ете.  и.  Иоісоі- 
иугь  (.по  вножвствЬ). 

'    Понадсікатн,    как,    вш,    и.  Надсвчь 
ІВО  ияожествА). 

Поаадсмвкуватв,  кую.  вш,  и-  Надер- 
гать часть  (ад  вТвВИвВЯвт), 

Понадсвбктуватн.  тую.  вш,  и.  Над- 

соеать  (во  множеств  вї 

Понадточуватв,  чую.  вш,  и.  Гоже, 
что  и  надточити,  но  во  вдовий  пі 

Понадувати,  вію,   вш,    м— Понад
в- 

мати. 

ПонадувАтися.  вавмося,  втеся.  м
.= 

Понадвматвся.  Сны.  14о. 

•  ПонадУмуватвоя.  н(ув«осв.  втеся.  и. 

Датувать,  надуматься  (о  многихьї. 
 Дмем 

ммав^ічуевмеа,  ч<<  Еияавм,  «н  иг
  Квяавм, 

то  й  л-чф  оуЛ-    Харьк.  у 

Понадхбднтв,  дамо,  дато. ».».  Подойти, 

приблизиться  (во  множеств*). 

Понадщерблювати,  лею,  вш,  и
.  Вы- 

щербить часть  (.во   множеств*). 

Поваженжя.  в,  в  И ри вившій  къ  чому, 

разлакомивиинол.  Я  ввнмнм  не  м'ю
.  <>  ж» 

*ММ(>  жжилгний-   Волч.   у 

ПовязбігАтвся.  гаємося,  втвоя.  м.
 

Сб*жатьсл  (во  множеств*).  Лом
:*^и-«.ч^ 

їх.  Чуб.  П.  №.  і/«*ч»«м  усяко»  
вожцб*- 

имввь.  Руд*  Ов.  П.  10. 

Понавбіруватв.  рую.  вш.  їв.  Со
бніть 

(во  мпожеетв*).  і/о^і^фу*"!»  слнв  т
а  ч 

продають  по  ВВВІ   ВВ^ВВ,   ДвбвД.   У 

Понавдввнтвся.  вдюся,  ввися.
  і». 

Рассмотреть,  >внд*ть.  Лолгжкіи*
.  >ш >  т>- 

маздичитл-ь,     ш    у    *"'    ічЛітьлі.     Мнж.( 

190.    От    вліДві'іввіі1    одг   «им*
*?""""' 

Левнц.  І.   166. 

ПоваадврАтв,  рею.  еш,  ІД.  Н
аграть 

(ио  множестве.  Я  ввяй  ваив
м  ««недав- 

ня*. К.  Хм.   80, 

Поназдоганяти,  няю,  еш.  м.  Догнать 

(твпигь). 
ПоназнвАтя.  ваю.  еш.  їв.  Начвать 

(мвогвхь).  Егявмв  возваи  Гаввніївли),  (>/>у- 
Мшіайком, — вві*  иаівивввмі.  Чуб.  І. їй. 

Понавлітуватвся.  тувмоел.  втвся,  «.і. 

ЇТВГВ    10   НВОГВХ1  ї     «Т»м»* 

рювохшяуюмксв    »    вевожмвеввь    кулем». 

ЗОГОР.  11 
Пона8иавАтн.  наю.  вш,  м.  То-же,  что 

и  назнати,  но  во  множестве. 

ПонавначАти.  чАю.  єш.  і.».  Отметить, 

намутить,  обозначить  (.но  множеств*). 

Понаїдатися,  даємося,  втвся.  и.  Ня- 

*сгьсл  (о  нвогвхь).  Ірвг.  Ш.  Уа  пома- 

ккиме»  і  нввввввввлшеі.  Г>  №  Св>  П.  »9. 

Понаїжджати,  джАвмо.  его.  м.=Пе- 

наіздвта.  XVм  <''",'-,!'  ввиввввв  ̂   і  вввв!, 

ИВ)  і  Діимввмов  віивіі1вг^вгв«м  Кя-  'По
мя- 

Л*ч'.*гііхш»ь  у  вквм.  ЭОЮР.  І-  104. 

Понаїздите,  двмб.  днто.  ».»-  Наіхать 

(,о  многнхь  і.  П&ЖЯЯМЯ.  і/>>к<г«»»им  сіо  кнв- 

«і  Огвр.  МПр.  68. 
Понайбіяьшв.  мр.  Но  большей  части. 

Вх.  Лем.  458. 

ПонаймАти,  мало,  еш,  і.«.  Нанять  (.ино- 

гвхь).    ДІ*вввн    ««»   вірвіві    ввмвЛвввь    
1л. 

Ічірв    818.   ВВХВВІ    ш-нг  моя  мати    паховл, 

шиті  «еви  виїичвінив  мивмТш  Ч
уб.  >'. 804. 

ПонайвАтвся.  вАвмося.  втвоя.  м.  Нв- 

няться  (.о  ВВОГЮ)-  НвшідвУВИВВІ  в  стро- 

ки ивниДввіііігп  А)  7/ок?ч>*и.  Славяносерб.  у. 

ПонакАауватн,  вую.  еш,  м.  Нагово- 

рить (во  множеств*').  Яомоколусилм  «о» 

лштф  такою,  чою  й  амсіл»  ж  було.    Ва- евльк    у. 

Понакааотцуватн.  тдую,  ви,  и.  Иаоа- 

коствть   (В0    МНОЖЄіТВВ1».
 

Понакарбовуватя.  вую.  вві.  и.  То-же, 

что  н  вввврбуввтв,  но  во  множеств*. 

ПонакидАтя,  дію,  вш,  и.  Набросать 

іво  НШ0*ветв4).  /ї<>міік»іЛии  (7ігм«  в  
хаті. 

Харьк.  Ь  ІШивовиві  мемакшЬаот».  Г
рин. 

111    873. 

ПонакмаАтв.  иАвно.  втв,  •-»-  Накиїгвть 

іво  множеств*!. 

ПоваклвдАтн.  дАю.  еш.  и.  Наложіть
 

(м  вжнвествв).  Ома  Ліюжо  и
омиклл)*»*. 

Руді     О.   П.    -6 
'  Понаклнкатм.  каю.  еш.  и  извет*, 

назвать  ^многвгь).  Нащо  ты  »***£* 

людей  вошк.ш«м?  Де  «•  'г  "ог
оЛию? 

Харьк    \ Повакдъовуватвся.    вувмося.    втвся. 
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м.  То-же,  что  н  наклюнутися,  ни  во  мно- 
жеств*. Вже  яйця  понакльови-а.іись.  ННо- 

1ЫН.    у. 

Понакопувати,  вую,  аш.  и.  Наковать 
(во  множестве). 

Понамолочувати,  чую,  еш.  и.  Набол- 
тать, намішать  (во  множеств*).  Понако.хо- 

чува.ш  такою,  що  й  спині  не  ітимуть. 
а  вона  нам  <)ає.  Богодух.  у. 

Понаколювати,  люю,  еш,  м,  Нако- 
лоть (во  множеств*).  Без  наперстка  ним, 

ямі  як  палый  понаколюва.га.  Пнрятнн.  у. 

Понаховувати,  пую.  еш.  ід.  Накопать 
(во  множеств*)  Понакопувать  ямки.  Чуб. 
І.  101. 

Повикочувати,  чую,  аш.  м.  То-же, 
что  н  накотити,  но  во  множеств*. 

Понакошувати,  шую,  аш,  и.  Нако- 
сять (во  множеств*). 

Понакрадати,  даю,  еш,  и.  Накрасть 
(во  множеств*).  На  ярмарку  понакрадають, 

а  тоді  и  кажуть,  що  понакуповували. 
Понакрадатися,    діємося,    етеся,    и. 

Наворовать  (во  множеств*).  Понакрач 
грошей  та  її  нікому  во.юс  з  голови  не  ашв. 
Каменец,  у. 

Понакривати,  вію,  еш,  їж,  Накрыть 
(во  множеств*).  Я  понаварював,  понапікав, 
а  вона  притіни,  повиїдали,  листочками 
понакривали  та  й  пішли.  Чуб.   III.  73. 

Понакриватися,  віємося,  етеся.  і.;. 

Накрыться  (о  иногнхъ).  Жмп  понакрива- 
лись білими  хустками.  Ком.  Н.   56. 

Понаврншувати,  шую,  еш,  и.  На- 
крошить 

Понакручувати,  чую,  еш,  и.  То-же, 
что  в  накрутити,  но  во  множеств*.  Пона- 

кручує гульки  (на  тілі).  Мил.  М.   89. 

Понакупляти,  дяю,  еш,  и  =Пона- 
куповувати.  Боже  ж,  башто  всьою  пона- 

купляли.' Славя носерб.  у. 
Понакупбвувати,  вую,  еш,  и.  Наку- 

пить (во  множеств*).  Боже  мін.'  Чого  се 
ионакуповува.іи?  Я  сього  не  хочу.  МВ.  (О. 
1862.  ІЦ.  48).  Понакуповували  хиба  та 
маги  ііою  з  баришем  продавати    Кв. 

Понакурювати,  рюю.  еш.  ы.  Наку- 
рять (о  многихъ).  Оці  ще  мені  курії.'  По- 

накурюготь  так,  то  й  світу  не  видно! 
Харьк.  у. 

Поналагоджувати.     джую,     еш.     и. 
1)  Наготовить,  приготовить  (во  множеств*). 
2)  Устроить,  наладять  (во  множеств*). 

Поналазити,  анмо,  знте,  и.    Налізть 
(■о  множеств*).    Чого  ви  сюди   пона.%азилиї 
Чуб.  и.  638. 

Поналімуватн.  ную.  еш,  и.  Наломать 
(во  множеств*). 

Поналатувати,  тую,  еш,  и.  Нашить 
много  заплатъ. 

Поналаштовуватн,  вую,  еш,  ія.  При- 
готовить, снарядить  (ео  множеств*). 

Псналежуватнся.  жуємося,  етеся,  и. 
Належаться  (о  многвхъ> 

Поналнвіти,  вію.  еш,  м.  Налить  (во 

множеств*).  П'Уналнвала  у  казани  оливи  і 
ігон>іставля.га  у  піч.  Рудч.  Ск.  II.  152.  Ну 
що  їм  від  тою  прибуде,  як  доги  поналива 
води?  Гліб. 

Поналатувати,  гую.  еш.  м.  Тоже, 
что  и  налягати,  но  многвхъ.  Псналигуй  волів. 

Поналітати,  таємо.  еге,  /.».  Налет*ть 

(во  множеств*).  Відкіля  не  оси  до  нас  по- 
наліпшли?  Кіев.  у. 

Поналічувати,  чую,  еш.  м.  Насчитать 
(во  множеств*).  Жид  понамчував  на  людей 
стілько  дощ.  ЗОЮР.  І.  285. 

Поналовлювати,  люю,  еш,  і.-.  Нало- 
вить і  во  множеств*).  Усяких  пташок  по- 

на.іовлює  пиг  її  миє  продавати.  Богодух.  у. 

Поналузувати,  зую,  еш,  и.  Налущать, 
нащелкать  і  сьмячковь, — во  множеств*). 
Не  люблю  я,  як  ви  скрізь  поналузуєте; 

візьміть  хто  небудь  та  позамітайте.  Пя- 

рятин.  у. 
Поналіплювати,  люю,  аш,  и  То-же, 

что  н  налупити,  но  во  множеств*. 

Поналускувати,  кую.  еш,  и.  Налу- 
щить. Скрізь  поналускував  насіння.  Бого- 

духов.  у. 
Поналятітн,  гаємо,  еге,  и.  Тоже  что 

н  налягти    но  о  многихъ. 

Поналякувати,  кую,  еш,  і.і.  Напугать 
і  многихъ).  Вини  своїх  дітей  дуже  ноналяг 
кували  то  циганами,  то  дідом  з  торбою. 
Богодух.   у. 

Поналяпувати,  пую,  еш,  и.  Напач- 
кать жидкямъ,  накапать  (во  многихъ  м*с- 

тахъ).  Оце  ще  мені  мазільниця!  Тричі 

щіткою  мазне,  а  всюди  нона.іяпу€.  Бого- 
дух. у. 

Понад яску вати,  вую,  еш,  ы.  Тоже, 
что  я  наляскати,  но  во  множеств*.  Также: 

нахлюскать,  наплескать  (во  многихъ  м*- 
стахъ).  Лч  як  долг  поналяскував  водою. Кіев.  у. 

Понамазувати,  зую.  еш,  и.  Намазать 
(во  множеств*).  Тими  ягодами  понамазуй 

очки  (у  вуллях).  Чуб.  І.  Понамазував  пі- 
дтиви  "Тгігт    Чуб.  II.    604. 

Понамаастрбвуватн.  вую,  еш,  и.  На- 
мастервть  (во  множеств*). 
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Понамальовувати,  вую,  еш.  м.  На- 
писать красками,  нарисовать  (во  мно- 

жестве). 

Понамантачувати,  чую,  еш,  гл.  На- 
точить косы  мантачкою. 

Понамінювати,  нюю.  еш,  гл.  Прима- 
нить (многихъ). 

Понамацувати,  цую,  еш,  гл.  Нату- 
пать (во  множеств*).  Він  хоч  і  сліпий,  а 

не  дуже  з  чим  сховаєшся.  Як  почне  маца- 
ти, то  скрізь  усе  понамацує,  де  що  ле- 

жить. Харьк.  у. 

Понамішувати,  шую,  еш,  м.  1)  На- 
мазать масломъ,  саломъ.  2)  Намазать 

(глиною). 

Понанережувати,  жую,  еш,  і*.  То-же, 
что  и  намережити,  но  во  множеств*. 

Понамерзати,  заемо,  ете,  и.  Намерз- 
нуть (во  множеств*).  Превмуш  безлично: 

Понамерзало  на  бороді  льоду;  понамерзало 
на  вікнах. 

Понамерзатися,  звемося,  втееи,  м. 

Намерзнуться  (о  многихъ).  Додре  понамер- 
залися, поки  доїхали.   Ботод.  у. 

Понамилювати,  люю,  еш,  іл.  Намы- 
лить (во  множеств*).  Понамилюй  сорочки. 

Богод.  у. 

Понаминати,  наю,  еш,  и,  То-же,  что 

в  нам'яти,  но  во  множеств!;.  А  що,  добре 
понаминав  вам  чуби  дід  на  баштані?  Пи- 
рятин.  у. 

Понамінювати,  нюю,  еш,  гл.  Намі- 
нять (во  множеств*).  Щетинник  усячини 

понамінює:  і  полотна,  і  щетини,  і  яєць, 

а  тоді  в  юроді  й  продає-    Славяносерб.  у. 

Понамішувати,  шую,  еш,  гл.  Намі- 
шать (во  множеств*).  Понамішуй  же  їсти 

коровам  та  свиням.  Харьк.  у. 

Понамнсжувати,  жую.  еш,  гл.  Умно- 
жить, расплодить. 

Понамножуватнся,  жуємося,  етеся, 
м.  Размножиться. 

Понамовляти,  ляю,  еш,  гл.  Подгово- 
рить (многихъ).  Орличенько  вірні  слуги  мав, 

а  вже  ж  їх  та  понамовляв,  чи  не  могли  б 

краков'янку  вкрасти.  Чуб.  V.  1085. 
Понамокати,  маємо,  еге,  гл.  Намокнуть 

(о  многихъ). 

Понажолбчувати,  чую,  еш,  гл.  Намо- 
лотить (во  множеств*). 

Понамордбвуватяся,  вуемося  етеся, 
м.  Намучиться,  устать  (о  многихъ). 

Понамбчувати,  чую,  еш,  гл.  Намочить 
(во  многихъ  м*стахъ  или  многое).  Позбі- 
рай  же  все  плаття  нечисте  та  понамочуй. 
Васильк.  у. 

Понамбщувати,  щую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  намостити,  но  во  множеств*. 

Понамалювати,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  намулити,  но  во  множеств*.  Стри- 

бав, стрибав,  та  вже  аж  боки  понамулю- 
вав канатом.  Драг.  342. 

Понамурбвувати,  вую,  еш,  гл.  На- 
строить (каменныхъ  построекъ). 

Понамучувати,  чую,  еш,  гл.  Изму- 
чить, намучить  (многихъ). 

Понанизувати,  зую,  еш,  гл.  Нанизать 
(во  множеств*).  Рожі  понариваємо  та  на 

нитку  понанизуємо,  так  такі  гарні  вінки. 
Кіев.  у. 

Понаносити,  шу,  сиш,  м.  Нанести 
(во  множеств*).  Понаносив  стьожок,  серьох, 

намиста  доброю.  Рудч  Ск.  II.  16.  Повече- 

ряймо тою,  що  погги  покійні  тобі  понано- 
сили.  Драг.   157. 

Понаорювати,  рюю,  еш,  и.  Вспахать 
(во  множеств*).  Уже  на  зяб  понаорювали. 
Богод.  у. 

Понапакбвуватм,  вую,  еш,  м.  Нало- 
жить во  что,  набить,  напаковать  (во  мно- жеств*). 

Понапалювати,  люю,  еш,  гл.  1)  На- 
топить (во  многихъ  печахъ).  2)  Нажечь 

(во  множеств*). 
Понапасати,  саю,  еш.  и.  Напасти 

(м;  пихъ).  Скотину  за  ніч  так  понапасає, 
гцо  иоки  повирівнюються-  Г.  Барв.   195. 

Понапаскуджувати,  джую,  еш,  и. 

Нагадить  (во  многихъ  м*стахъ).  Діти  по- 
напткуд жували.  Мнж.  59. 

Понапетльовуватн,  вую,  еш,  гл.  То- 
же, что  и  напетлювати,  но  во  множеств*. 

Понапечатувати,  тую,  еш,  гл.  Напе- 
чатать (во  множеств*).  По  їхньому  пона- 

печатувано.  О.  1862.  IX.  65. 
Понапиватися,  ваемося,  етеся,  гл. 

Напиться  (о  многихъ).  От  посходились 
люде,  понаїдались,  понапивались,  подякували, 

стали  росходиться.  Рудч.  Ск.  II.  163. 

Понапинати,  наю,  еш,  гл.  То-же,  что 
и  напнути,  но  во  множеств*.  В  хаті  у  їх 
світиться  гце;  глянув  я  в  вікно,  та  нічого 
не  бачу,  бо  вікна  понапинані.  Борзна. 

Понапинатися,  ваемося,  етеся,  м. 

То-же,  что.  и  напнутися,  но  о  многихъ. 
Понапиналися  хустками  і  не  знать,  чи 
дівчата,  чи  баби.  Васильк.  у. 

Понаписувати,  сую,  еш,  м.  Напасать 
(во  множеств*).  Драг.  141.  Вона  взяла  й 
понаписувала  на  усіх  воротях.  Рудч.  Ск. 
II.  149. 

Понапікати,    маю,    еш,     гл.    Напечь. 
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Всього  понапихано.  Мнж.  130.  Вона  захо- 
дилась, понапікала  хліба.  Грян.  II.  85. 

Мати  понапікала  й  понаварювала.  Левнц. 
Пов.  154. } 

Понапікувати,    кую,    еш,  и.=Лона- 
і.    Сим.  209.    Маркев.  71.    Я  пона- 

писував, понаварював,  а  вони  прийшли,  по- 
виїдали. Чуб.  III.  73. 

Повяпл&вуватвся,  куємося,  етеся, 
гл.  Наплакаться  (о  многвхъ). 

Понапліскувати,  кую,  еш,  м.  Напле- 
скать (во  многихъ  н!стахъ). 

Понаплітати,  таю,  еш,  гл.  Наплесть 
(во  множеств!). 

Понаплбджуватн,  дмеую,  еш,  гл.  На- 
плодіть (во  множестве).  Дітей  понаплод- 
жували, а  годувати  нічим.  Васнльк.  у. 

Понаплбджуватнся.  дясуемося,  етеся, 
и.  Наплодиться  (во  множеств!).  Сухе  літо, 
так  багато  всякої  черви  понаплоджувалося. 
Харыс.  у. 

Понаплутувати,  тую,  еш,  м.  Напу- 
тать (во  множеств!). 

Понапльовувати,  вую,  еш,  и.  Напле- 
вать (во  множеств!).  Не  люблю  я  куріїв 

за  те,  що  понакурюють  та  понапльову- 
ють. Харьк.  у. 

Повапбвнюватв,  нюю,  еш,  и.=По- 
наповнятв.  Г.  Бард.  424. 

Понаповняти,  нию,  еш,  гл.  Наполнить 
(во  множеств!).  Мил.  183.  Кубки  стоять 
понаповняні.  Мет.  338. 

Понапоганювати,  нюю,  еш,  іл.  Нага- 
дить (во  многихъ  містахь). 

Понаполіскуватв,  кую,  еш,  м.  Напо- 
лоскать (во  множеств!). 

Понапорбшуватн,  шую,  еш,  и.  Напы- 
лить, насыпать  (во  многихъ  м!стахъ).  Чого 

це  в  нас  скрізь  борошном  понапорошувано? 
Пирятин.  у. 

Понапорювати,  рюемо,  его,  гл.  То-же, 
что  и  иалороти,  но  о  многихъ.  Понапорю- 
вавши  гороху  повні  пазухи,  ідуть  собі,  го- 

рох їдять.  Св.  Л.   140. 
Понаправляти,  ляю,  еш,  гл.  То-же, 

что  и  направити,  но  во  множеств!. 

Понапрацьбвуватнся,  цьовуенося,вте- 
ея,  и.  Наработаться,  вдоволь  потрудяться 
(о  многвхъ). 

Понапрохувати,  хую,  еш,  понапрб- 
юувати,  шую,  еш,  гл.  Наироснть;  назвать, 
созвать.  Понапрохували  гостей,  а  гостити 
не  дуже  є  чим.  Харьк.  у. 

Понапрндббвуватн,  вую,  еш,  и.  Прі- 
обр!сть  (во  множеств!).  Усю  ж  то  одежу 
пороМрав,  і  хрести,  і  намиста,  і  рушники. 

і  усякії  подарки,  що  понапридбовувала  за 
дочками  давати.  Ев. 

Понянружуватася,  жуємося,  етеся, 
м.  Напружиться  (во  множеств!).  Глянь, 
як  жили  понапру жувалися.  Харьк.   Г. 

Понапрядати,  даю,  еш,  и.  Напрясть 
(во  множеств!).  Г.  Барв.  330.  Тонкою  су- 

вій полотна  мати  для  неї  задержала,  а 
то  вже  все  вона  понапрядала.  Г.  Барв.  208. 

Понапувати,  ваю,  еш,  гл.  Напоить 
(многихъ).  А  своїх  діток  та  й  погодувала  б, 
ранньою  росою  понапувала  б.  Чуб.  Ш.  267. 

Понапуватися,  ваешооя,  втеся,  м.= 
Понапиватися.  Обыкновенно  употребля- 

ется понапиватися,  но  въ  сказк!  гуси  го- 
ворять о  себ!:  Ми  понапуваємося  води. 

Рудч.  Св.  I.   7. 
Понапускати,  вію,  еш,  гл.  Напустить. 

І  щук  звелів  у  став  понапускати.  Гліб.  42. 
С'який-такий  бродяг  понапускав.  Чуб.  II. 330. 

Понапухати,  хаемо,  его,  гл.  1)  Напух- 
нуть (во  многихъ  мъстахъ).  2)  О  зввздахъ: 

то-же,  что  понадиматися.  Сим.  146. 

Понараджувати,  джую,  еш,  гл.  Посо- 
вътивать  (во   множеств!). 

Понаралюватн,  люю,  еш,  и.  Напа- 
хать ралом  во  многихъ  м!стахъ. 

Понарахбвуватн,  вую,  еш,  м.=По- 
налічуватв. 

Понараювати,  раюю,  еш,  и.=Понв- 

рад  жувати. Понаривати,  вию,  еш,  гл.  То-же,  что 
и  нарвати,  но  во  множеств!.  Повні  пазухи 
груиюк  понаривали.  Драг.  121.  Хлопці 
встали,  вози  підмазали,  нові  ярма  понари- 

вали, сиві  воли  позапрягали.  Рудч.  Чп.  97. 

Понарнґбвувати,  вую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  кари/уватм,  но  во  множеств!. 

Понарізувати,  вую,  еш,  гл.  Нарізать 
(во  множеств!).  Отак  що-дня  понарізують 
хліба  багато,  а  тоді  й  засихають  шматки. 
Кіев.  у. 

Понарікатн,  каю,  еш,  гл.  Назвать, 
наииеновать  (многихъ). 

Понароблювати,  люю,  еш,  м.=Поаа- 
робляти.  Стор.  МПр.  143.  Справді  аж  со- 

ром і  гріх,  що  там  (у  церкві)  понароблю- 
вали прокляті  сичі.  Драг.  244. 

Понаробляти,  яяю,  еш,  гл.  Над!лать; 
сдвлать;  причинить.  Драг.  288,  421.  У 
вершині  Дністра  вода  прибував,  вона  тобі 
жалю  понаробляє,  вона  твої  дітки  поза- 

топляє. Чуб.  V.  876. 
Понароджувати,  джую,  еш,  гл.  На- 

родить (многихъ). 
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Поварбджуватнся,  джуеиося,  етеся, 
іл.  Народиться  (о  многихъ).  Нових  людей 
понароджувалося  багато  після  ревизії,  а 
землі  не  прибавилося.  Харьк-  у. 

Понаростати,  таєно,  еге,  м.  Нарости 
(во  множеств-!;)  І  коли  ці  дівчата  пона- 

ростали? Чернпг.  г. 
Понарнджбти,  джаю,  вш,  гл.  То-же, 

что  и  нарядити,  но  во  множеств*. 

Понароджувати,  джую,  ещ,  гл.=По- 
наряджати. 

Понасаджувати,  джую,  вш,  гл.  Наса- 
дить. Круюм  кущі  всякі  зелені  понасажу- 

вані.  Драг.  119  Се  ж  він  своїми  руками 
і  дерева  понасажував.  Стор.  II-  25. 

Понасолювати,  люю,  вш,  гл.  Насалить 
(во  множестве).  Губи  понасолювали,  а  тоді 
ще  и  цілуваться  лізуть.  Васильк.  у. 

Понаселяти,  ляю,  вш,  гл.  Населить 
(во  множеств*).  Города,  села  понасеяяли. 
Драг.  421. 

Понасипати,  паю,  вш,  гл.  Насыпать 
(во  множестз*).  Треба  на  всіх  чотирох 
углах  понасипати  по  купці  жита.  Чуб. 
I.  101. 

Понасипатися,  паеться,  гл.  безл.  На- 
сыпаться (во  множ.).  Скрізь  понасипалося 

борошна.  Харьк. 
Понасівати,  ваю,  еш,  гл.  Насіять 

(во  многихъ  м*стахъ,  во  множеств!;).  Го- 
робці що-літо  повикльовують  усе,  що  він 

понасіває.  Кв. 

Понасівати,  ваю,  еш,  гл.  НасЬчь,  на- 
рубить (во  множеств!). 

Понасіюватв,  сіюю,  еш,  п.=Пона- 
сівати  Се  все  понасажував,  понасіював  ді- 

дусь. О.   1862.  VIII.   15. 
Понасвакувати,  куємо,  ете,  гл.  На- 

скочить (о  многихъ). 

Понасквернювати,  нюю,  еш,  гл.  На- 
гадить (во  многихъ  м*стахъ,  о  многихъ). 

Понасквернювали  коло  порога,  що  гидко  її 
до  хати  доступити.  Лебед.  у. 

Поиасвіпувати,  пую,  еш,  гл.  Нако- 
лоть (щепокъ, — во  множеств*). 

Понасл  узуватися,  хуемося,  етеся, 
м.  Наслушаться  (о  многихъ).  Понаслуху- 
ються  усяких  брехень.  Богод.  у, 

Понасмажувати,  жую,  еш,  гл.  Нажа- 
рить (во  множеств*).  Гусей,  поросят  по- 

насмажували. Кіев.  г. 
Понасмальцьбвувати,  вую,  еш,  иг. 

Намазать  жириымъ  (ко  множеств*). 
Понасніттювати,  тюю,  еш,  (.«^По- 

насмічувати. Зміек.  у. 
Понасмічувати,    чую,  еш,    гл.    Насо- 

рить (во  множеств*).  Бач,  як  дітвора  по 
насмічувала.  Звенигор.  у. 

Понаснблювати,  люю,  еш,  гл.  Насмо- 
лить, осмолить  (во  множеств*). 

Понасовувати,  вую,  еш,  гл.=Пона- 

сувати. 
Понасбвуватися,  вуемося,  етеся,  гл.= 

Понасуватися.  Брови  на  очі  йому  пона- 
совувались. К.  Оп.  4. 

Понасолбджувати,  джую,  еш,  о.  На- 
сластить (но  множеств*). 

Понасблювати,  люю,  еш,  гл.  Насолить 

(во  множеств*).  ]Цо-дня  страву  понасо- 
люють, аж  гірке.  Кіев.  у. 

Понаснбрджувати,  джуеио,  ете,  гл. 
Навонять  (о  многихъ). 

Подоставати,  стаємо,  ете,  и.  Настать, 

наступить  (во  множеств*).  Злі  іаздове.  по- 
наставали.  Левиц.  Світ.   12. 

Понаставляти,  ляю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  наставити,  но  во  множеств*.  Драг. 
288.  Поналивала  у  казани  оливи  і  пона- 

ставляла у  піч.  Рудч.  Ск.  II.  152. 
Поиасталювати,  люю,  еш,  іл.  Наста- 

лить (во  множеств*). 
Понастанбвлювати,  люю,  еш,  м.= 

Понаставляти.  Драг.  157.  Наїдків,  на- 
питків  понастановлювала.  МВ.  (О.  1862. 
III.  36). 

Понастановляти,  лйю,  еш,  гл.  Тоже, 

что  и  настановити,  но  но  множеств*.  Кня- 
зями нас  при  своїм  боці  понастановляє. 

К.  ЦН.  275. 
Понастачати,  чаю,  еш,  гл.  Доставить, 

приготовить  (во  множеств*). 
Понасто(в)бурчувати,  чую,  еш,  гл. 

То-же,  что  и  насто(в)бурчити,  но  во  мно- 
жеств*. 

Поиасторбчувати,  чуемо,  ете,  и.  То- 
же, что  и   насторочити,    но  во  множеств*. 

Понасхорбшувати.  шую,  еш,  гл.=По- 
насторочувати.  Вітряки  на  юрбах  пона- 
сторогиували  кри.га.  К.  ДС-  9. 

Понасторбшуватися,  шуемося,  етеся, 
гл.  Наставиться,  подняться.  Квіточки,  як 
зірочки,  понасторошувались.  Г.  Барв.    73. 

Понастромлювати,  люю,  еш,  гл.  То- 
же, что  и  настромити,  но  во  множеств*. 

Понастромлюйте  на  щогли  голови  рандар- 
ські.  К.  Доев.  123. 

Понастромлюватися,  люемося,  етеся, 
гл.  Тоже,  что  и  настромитися,  но  но  мно- 
жеств*. 

Понастрбюватн,  строюю,  еш,  гл.  На- 
строить (но  множеств*). 

Понасувати,  ваю,   еш,   гл.    Насунуть, 
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надвинуть     (ко      множество).     Понасували 
шати  аж  на  вуха.  Богодух.  у. 

Понасуватися,  ваемося,  етеся,  гл.  На- 
сунуться, надвинуться  (во  множестве). 

Понасуплювати,  плюємо,  ете,  м.  На- 
хмурить (по  множество  і. 

Понасуплюватися,  плюеиося,  етеся, 
«.».  Нахмуриться  (о  многнхъ). 

Понасушувати,  шую,  еш,  гл.  Насу- 
шить (во  множество).  Я  собі  понасушувала 

і  вишень,  і  груш,  і  яблук, — буде  на  всю 
зіму.  Харьк.  у. 

Понатаганювати.  нюю,  еш,  >л.  Подно- 
сить котелки  къ  треножникам'!».  Я трато- 

шнюю  казанки,  а  тоді  піду  по  картоплю. 
Волч.  у.  (Лобод.і. 

Понатворювати,  рюю,  еш,  іл.  Наде- 
лать, натворить. 

Пснати&атн,  каю,  еш,  м.  То-аг*;,  что 
и  натинати,  наткати,  но  во  множество. 

Понатирати,  раю.  еш,  гл.  Натереть 
(во  множестве). 

Понатиратися,  рвемося,  етеся,  и. 
Натереться  (во  множество). 

Понатискатн,  каю,  еш,  м.  Тоже,  что 
и  натиснути,  но  во  множество. 

Пснатискатиея,  каємося,  етеся,  гл. 

Натолпнться.  У  кормчу  понатнскалось  лю- 
дей. НБолын.  у. 

Понатискувчти.  ся,  и.=^Понатнска- 
ти,  ся. 

Понатісувати,  сую,  еш,  гл.  Натесать 
(во  множество).  Бач,  скільки  трісок  пона- 

тісували. Богодух.  у. 
Понатовхувати,  кую,  еш,  и.  Тоже, 

что  в  натовнти.  но  во  множество. 

Понатомлювати,  люю,  еш.  и.  Уто- 
мить (многихъ). 

Понатомлюватися,  люемося,  етеся, 
м.  Утомиться  (о  многихъ). 

Понатоплювати,  люю,  еш,  и.  То-же, 
что  и  натопити,  но  во  множество  Поки 
понатоплюєш  усі  хати,  то  вже  н  нікому 
йти.  Сумск.  у.  Понатоплювала  смальцю 
і  гусячою,  і  свинячою.  Богод.  у. 

Понатоплюватися,  люемося,  етеся, 
іл.  1)  Натопиться  (во  множ.).  Понатоплю- 

валися хати,  2)  Натопиться  (во  множ. — 
о  жирО,  салО).  Гляньте,  скільки  смальцю 
з  гусей  понатоплювалося.  Богод.  у. 

Понатоптувати,  тую,  еш,  и.  1)  На- 
топтать (ногами  грязь  во  мяогихъмОстахъ). 

-і  Набить  плотно  (во  мпожествО). 
Понаторбчуватн,  чую,  еш,  гл.  То-же, 

что  і  наторочити,  но   во  множество.    Оті 

брехухи  понапюрочуюті  вам,  а  ви  и  ві- 
рнтс.  Богодух.  у. 

Понаточувати,  чую,  еш,  г.».  То-же, 
что  и  наточити,  но  но  множество. 

Понатрогдувати,  щую,  еш,  >.л.  Тоге, 
чті/  и  натрощити,  но  во  множество. 

Понатруджувати,  джую,  еш,  м.  То- 
же, что  и  натрудити,  но  во  множество. 

Понатрушувати,  шую,  еш,  гл.  Тоже, 
что  н  натрусити,  но  во  множество.  А  ну 
тебе!  заходився  тут  з  половою,  понатру- 
іиував  скрізь.  Богодух.  у. 

Понатрушуватися,  шуемося,  етеся, 
гл.  Натрястись,  насыпаться  (во  множ.). 
Дужче  натрушуй,  пю  й  понатрушуються 
мішки  добре.  Харьк-  Не  понакривала  гле- 

чиків, то  й-  понатрушувалося  чи  полови, 
чи  що.  Богод.    у. 

Понатягати,  гаю,  еш,  іл.  То-же,  что 
и  натягти,  но  во  множество. 

Пона^чувати,  чую,  еш,  м.=Пона- 
вчатн.  Як  гарно  Богу  їх  молитися  пона- 
учував.  К.  (О.  1861.  II.  228). 

Понадуватися,  чуємося,  етеся,  м.= 
Понавчатися.  Потім  понаучувались  вони 
усяку  ггаїиню  сіяти.  Дещо. 

Понахапувати,  пую,  еш,  гл.  Нахва- 
тать (во  множество). 

Понахаркувати,  кую,  еш,  гл.  Нахар- 
хать,  наплевать  (во  множество).  Ото  по- 
нахаркували, — візгми  хоч  пісіком  гюзасипай. Богодух.  у. 

Понахвачувати,  чую,  еш,  і.*.=Пока- 
хапуьати. 

Понаховувати,  вую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  наховати,  но  во  множество.  Під  од- 

нією діжкою  два  кускгі  сала  знайшла,  під 

друюю — пшона  вузлик, — мабуть  невісточка 
понаховувала,  щоб  до  .катері  однести.  Пи- 

рят.  у. Понаходити,  джу,  диш,  гл.  1)  Найти, 
разыскать  (во  множество ).  2)  Сойтись, 

прійти  (о  многихъ).  З  Запорожжя  понахо- 
дило таки  чимало  братчиків  січовиків. 

Стор.  МПр.  60. 
Понаходитися,  дямося,  днтеся,  м. 

Найтись,  отыскаться  (во  множество).  Чи 
понаходились  же  коні? — Понаходились:  пан 
позаймав  у  шкоді.  Кіев.  у. 

Понахбплюватн,  люемо,  ете,  гл.  На- 
кинуть (на  себя  одежду — о  многихъ). 

Понаціжувати,  жую,  ей,  и.  НацО- 
дить  (во  множество). 

Повацілювати,  люю,  еш,  гл.  Навести 
на  цОль,  ирндОлить  (во  множество). 
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Понацілюнатноя,  лювмося,  етеся,  гл. 
Прицілиться  (о  многихъ). 

Поначиняти,  няя>,  вш,  гл.  Начинить, 
нафаршировать,  набить  (во  множеств*). 
Ковбаси  вже  поначиняла.  Богодух.  у. 

Покачйтуватн  тую,  вш,  гл.  Вычитать 
(во  множеств*). 

Поначитуватися,  туемося,  етеся,  гл. 
Начитаться  (о  многихъ).  Ми  й  соми  всього 
тою  доволі  поначитувались.   К.  Хата,    IX. 

Поначіплювати,  люю,  вш,  и.  Наці- 
нить (во  множеств*).  Ти  тільки  придивись, 

чо*о  вони  поначіплювали  на  себе-  Леввц. 
Пов.  143.  Поначіплювано  густо  струни  зо- 

лотії. Е.  МБ.  141. 

Поначіплюватися,  даймося,  етеся, 
гл.  Вціпиться,  приціниться  (о  многихъ). 
Як  поначіплювались  їй  і  в  плахту,  і  в  на- 

мітку грішнії  душі,  щоб  і  собі  з  того  пекла 
вибраться.  ЗОЮР.  І.  308. 

Повичісувати,  сую,  вш,  м.  Начесать 
(во  множеств*). 

Понашарпувати,  ную,  вш,  гл.  Надер- 
гать, натеребить  (во  множеств*). 

Пэнашаткбвуватн,  вую,  вш,  гл.  На- 
шиниовать  (капусты, — во  множеств*).  Ми 
собі  по  здоровій  діжиі  капусти  понашат- 
ковували. 

Понашевкуватися,  куємося,  «вся, 
м.  Найти  толпой,  нал*зть  (во  множеств*). 

Понашевкувалось  у  тату  такою  народу — 
і  родичі,  і  свати,  і  чужі.  Александров,  у. 

Понашепуватиоя,  ну  ?мося,  етеся,  гл.= 
Понашевкуватися.  Це  вже  після  запорож- 

ців понашепувались  сюди  пани.  Херс  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Понашеретбвуватн,  вую,  вш,  м.  То- 
же, что  и  нашеретувати,  но  во  множеств*. 
Понашивати,  ваш,  вш,  гл.  Нашить 

(во  множеств*).  На  тіх  латках  нові  лат- 
ки понашивано.  Г.  Барв.  304.  Ти  собі  по- 

нашиваєш дорогих  суконь.  Левиц.  Пов.  59. 

Понашіптуватн,  тую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  нашептати,  но  во  множеств*. 

Понашкоджуватн,  джую,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  нашкодити,  но  во  множеств*. 

Понашмаркувати,  кую,  еш,  м.  Тоже, 
что  и  нашиаркати,  но  во  множеств*. 

Понашиатбвувати,  вую,  еш,  гл.  На- 
різать, нарвать  вусковъ. 

Поналякувати,  кую.  еш,  гл.  Выискать, 
найти  (во  множеств*). 

Повищипувати,  пую,  еш,  и.  Нащи- 
пать (во  множеств*). 

Понащішиовати,  люю,  еш,  гл.  При- 
вить (во  множеств*).  Він,  покійник,  і  яб- 

лук, і  груш  понагціплював.  Богодух.  у. 
Понапалювати,  люю,  вш,  гл.  Насто- 

рожить (во  множеств*).  Коні  понащулювали 

вуха. 
Поневільннй,  а,  е.  Насильственный, 

принудительный.  Там  на  горі  церковця 
стояла,  там  дівчина  поневільний  шлюб 
брала.  Гол.  І.  203. 

Поненірнитн,  нію,  вш,  гл.  Сділатьси 
хуже.  Поневірніли  воли. 

Поне вірятн,  ряю,  еш,  м.  Пренебре- 
жительно обращаться.  МБ.  (О.  .1862.  І. 

93).  Вірувала  вона  в  мене  тогді,  як  люде 
мною  поневіряли.  К.  МХ.  5. 

Поневірятися,  риюся,  ешся,  гл.  Жить 
вь  несчастіи,  тяжелой  жизнью.  Будеш  $ 
своею  дитиною  поневірятись.  Син  мій  буде 
щасливійший,  не  буде  так  поневірятись, 
як  я  оттут.  Левиц.  І.  66. 

Поневолити,  лю,  лиш,  м.  Принудить. 
Поневолила  дочку  заміж.  Васильк.  у. 

Понеділковий,  а,  є.  1)  Понедельнич- 
ный. День  понеділковий.  КС  1885.  IV  80. 

Понеділкові  пісні.  2)  Понедімова  жінка. 

Женщина,  придерживающаяся  обычая  по- 
неділкування. О.  1861.  X.  129.  Що  бішена 

кішка,  гао  понеділкова  жінка,  гщо  чоловік 

з  Боришполя — все  ідно.  Нои.  К  8096. 
Понеділкування,  ии,  с  1)  Обычай 

замужнихъ  женщинъ:  быть  свободной  отъ 

обязательна»)  труда  въ  каждый  понеділь- 
никъ,  теперь  существуюшій  въ  боліє  или 
меніе  полномъ  объем*  лишь  въ  м.  Бо- 

рисполі, Переясл.  у.,  гді  онъ  сопровож- 
дается и  пирушкой  и  право  на  него  вно- 

сится въ  брачным  договоръ;  въ  осталь- 
ныхъ  м*стностяхъ  Украины  обычай  сохра- 

нился лишь  въ  формі  воздержанія  въ  по- 
нед*льникъ  отъ  извъхтнаго  рода  работы. 
КС.  1887.  I.  180—183;  IV,  763—771.  О. 
1861.  X.  129.  2)  Пощеніе  въ  понеділь- 
никъ. 

Понеділкувати,  кую,  еш,  и.  1)  При- 
держиваться обычая  понеділкування.  См. 

Понеділкування  1.  2)  Постить  по  понеділь- 
никамъ.  Мкр.  Н.  30.  Треба  понеділкувати, 

спостити  три  понеділки.  Мнж.  161.  По- 
неділкував сім  понеділків,  восьмую  неділечку. 

Чуб.  V.  21. Понеділок,  лка,  м.  Понед*льникъ. 
Понеділкував  сім  понеділків.   Чуб.  V.  21. 

Понедужати,  жаемо,  «те,  гл.  Заболіть 
(о  многихъ).  Дівчата  аж  понедужали  за 
ним.  Шевч.  569. 
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Понесла,  лої,  прил.  ж.  Беременная. 
Воронеж,  г. 

Понести,  су\  оеш,  и.  1)  Понести,  от- 
нести. Лисичка  й  понесла  півника  додому. 

Рудч.  Ск.  II.  5.  Ой  чи  ж  бо  ти,  мое  серие, 
натури  такої,  щоб  почув  од  ідної,  поніс 
до  другої.  Чуб.  V.  146.  Нечиста  йою  туди 
понесла!  Піду,  де  очі  понесуть.  Пойду,  куда 
глаза  глядять.  Грин.  II.  150.  2)  Забере- 

менеть. 3)  Бісить,  йміть  вісь.  Важке 
бісове  сало...  мабуть  так,  що  й  моє  понесе 
на  терезах.  О.  1862.  І.   34. 

Понестися,  с^ся,  сешся,  іл.  Понестись. 
Счеплються  руками  і  мене  вхоплють  та  й 
понесуться,  регочучись,  аж  земля  гуде.  МВ. 
I.  87. 

Понехатн,  хаю,  вш,  гл.  Оставить  безъ 

виймані  я,  бросить.  Мене  понехав  ту  самі- 
сіньку одну  в  пустці.  Гн.  II.  24.  А  як 

мені  буде  гірко,  я  вш-  понехаю.  Гол.  IV. 
461.  Ой  вже  ж  очі  надивилися,  та  вже 
понехали.  Гол.  І.  256. 

Понехаяти,  хаю,  еш.  и  —Понехатн. 

Кою  'сте  любили,  уж    ю  понехайте.    Гол. II.  224. 

Понехтувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Прене- 
бречь. 2)  Испортить,  попортить;  причинить 

вредъ.  Як  нап'ється,  то  сорочки  рве,  гор- 

шки б'є,  сказано,  що  на  очі  натрапиться, 
усе  понехтує.  Черни  г.  г.  От  падлючні 

діти  —  понехтували  хлоп'я:  як  побили. 
Зміев.    у. 

Понявати,  вам),  еш,  сов.  в.  понвти, 

нам»,  еш,  м.  Изнывать,  изныть.  Виє  серие, 

ниє-пониває.  Грвн.  III.  295.  Важко  їй  було 
той  вечір  перший  дома,  без  людей,  без  го- 

мону людською  попивати.  МВ.  (О.  1862. 
І.  99)  Болять  карі  очі,  серденько  понило: 
як  не  бачу  миленькою,  і  діло  не  мило. 
Чуб.  V.  293.  Болить,  болить  юловонька 
і  тіло  понило.   Мет.  41. 

Понидіти,  діємо,  еге,  гл.  Заскучать, 
изныть  (о  многвхъ).  Мир.  ХРВ.  86.  Ідіть 
квашу  варіть,  а  то  ви  пониділи.  Ном. 

Л»  12622.  Да  вже  ж  ми  пониділи,  світонь- 
ка не  виділи,  поведіте  танцювати,  будемо 

розглядати.  Рк.  Макс. 

Понижати,  жаю,  еш,  сов.  в.  понизи- 
ти, жу\  виш,  гл.  1)  Понижать,  понизить. 

Понизив  ясла.  Лохв.  у.  2)  Унижать,  уни- 
зить Мнж.  173.  К.  Бай.  26.  Вони  рідного 

тата  й  неню  не  понижали.  Полт.  г.  Ми  ж 

тебе,  Химочко,  не  понижаєм  і  святим  Ро- 
жеством поздоровляєм.  Чуб.  III.  432. 

Понижувати,  жую,  еш,  м.=Понжжа- 

ти.  Понижують  високу  природу  поета  до 
низьких  ідеалів  своїх.  К.  ХП.  23. 

Поникати,  жу\  жеш,  гл.  Нанизать  (во 

множеств*).  Чи  зумієш  ти  намисто  пони- зати? Харьк.  у. 

Понизити.  См.  Понижати. 

Пония'я,  8  я,  с.  Низовье,  понизовье. О.  1862.  IV.  1. 

І.  Поникати,  как»,  еш,  гл.  Послоняться, 

побродить  туда  и  сюда.  Поникав-понимае 
по  двору  і  пішов  собі. 

П.  Поникати,  как»,  еш,  сов.  в.  поник- 
нути, ну,  неш,  и.  Поникать,  поникнуть, 

склониться.  Бабуся  старенька-старесенька, 
аж  до  землі  поникає.  МВ.  (О.  1862.  Ш. 

55).  Поникли  голови  козачі  неначе  стоп- 
тана  трава.  Шевч. 

Пониклий,  а,  е.  Поникшій.  Схилив 

свою  юловоньку  червоно-рожеву  до  білою  по- 
никлою личенька  лилег.  Шевч.  365. 

Поникнути.  Си.  Поникати. 
Понити.  См.  Повивати. 

Понишпорити,  рю,  риш,  и.  Поша- 
рить, поискать.  По  всіх  закутках  пониш- 

порила,— ніде  нічою  не  знайшла.   Харьк. 

Понищити,  щу,  щиш,  її.  Истребить 
(во  множеств*). 

Поаіб  я,  б'я.  г.  =  Підпебення.  Вх. 
Лем.  453. 

Понівечити,  чу,  ниш,  гл.  Попортить; 

искалечить-  Усяке  садиво  понівечгию  гря- 
дом.  К.  Псал.  241.  Бо  ти  мене,  безта- 
мінну,  понівечив  дуже.  Грин.  НІ.  336. 

Понімати,  маю,  еш,  сов.  в.  понити, 

пойму,  иеш,  и.  1)  Ловить,  поймать,  схва- 
тывать, схватить.  Поняв  ти  мені  зайця. 

Чуб.  II.  189.  За  Дунаєм  та  за  річкою 

язика  поняли.  Грвн.  НІ.  604.  2)—  «оті. 
Женить  на  комъ;  жениться  на  комь.  Не 
вспів  отець  і  мати  за  молодого  сина  по- 

дружжя поняти.  Мет.  349.  Уже  ж  твій 
синок  оженився:  поняв  собі  паняночку.  Мет. 
448.  Поняв  собі  багату  жінку.  МВ.  (О. 

1862.  І.  72).  3)  Покрывать,  покрыть,  за- 
нять, затапливать,  затопить.  Поняла  вода 

всю  землю.  К.  Грам.  65.  Ой  вже  діда  вода 

по  коліна  поняла.  Нп.  4)  Охватывать,  охва- 
тить. Гнів...  понімав  йою  душу-  МВ.  (О. 

1862.  І.  84).  Поняли  Бога  жалощі  до  лю- 
дей. ЕЗ.  V.  112.  Хилитися  під  нашу  волю 

стали,  бо  їх  наука,  наша  поняла.  К.  ПС. 
III.  8.  5)  Поняти  віри.  Повірить.  Брат  і 

віри  поняв.  Рудч.  Ск.  І.  132.  Не  поняв 
віри  словам  моїм.  Єв.  Л.  І.  20. 

Поніиатнся.  маюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
нятней, ионлгуся,  мешся,    и.   Сходиться, 
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сойтись,  соединяться,  соединиться.  Уже 
твое  біле  лічко  з  моїм  понялося.  Мет.  12. 
Мое  серце  з  твоїм  понялося.  К.  Доев.  60. 
2)  Только  сов.  в.  Вступить  въ  бракъ.  Ста- 

рою Хмари  дочка  та  з  кріпаком  поняласи. 
МВ.  I.  40.  3) — чим.  Обращаться,  обратить- 

ся -во  что.  Незабаром  сніжок  понявся  во- 
дою. Греб.  400. 

Понімечитися,  чуся,  чншея,  и.  Оні- 
мечиться. 

Поніміти,  міамо,  сто,  ».».  Оніміть  (о 
многихъ).  Грин.  И.  307.  Ой  як  я  маю  до 
тебе  ходити,  коли  нас  будуть  іороги  су- 

дити. Ой  нехай  судять,  як  розуміють, 

прийде  тая  юдинонька,  вони  поніміють. 
Мет.  44. 

Поніячитися,  чуся,  чнтея,  м.  Придти 

въ  упадокъ,  ухудшиться.  Поніячилися  шев- 
ці. Вх.  Зн.  52. 
Понбва,  ви,  ж.  1)  У  охотниковь: 

слідь  на  св-Ьжемъ  снігу.  2)  ?  Що  ж  з 
того,  що  бджола  кинулась  на  .гречку,  а  по- 

нови тики  немаеть. 
Поновннн,  вин,  ж.  ми.  Обновленіе. 

Були  ж  половини  в  Єрусалимі.  Ев.  І-  X.  22. 
Поновити,  ся.  См.  Поновляти,  ся. 
Поновлення,  ня,  с  1)  Возобновленіе. 

Поновлення  прав  священної  природи.  К. 
Дз.  7.  Поновлення  старини  ждемо.  К.  Дз. 
7,  2)  Обновленіе. 

Поновляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  поно- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Возобновлять,  во- 
зобновить. 2)  Обновлять,  обновить.  К.  МХ. 

45.  К.  ХП.  12  Тоїді  б  ми  тінь  Олега  зве- 
селили і  щит  його  на  (грамі  поновили.  К. 

Бай.  85.  Пумо  слово  рятувать,  славу  пред- 
ків поновлять.  К.  Дз.  106. 
Поновлятися,  ляюся,  вшея,  сов.  в. 

поновитися,  влкюя,  ввшея,  ід.  1)  Во- 
зобновляться, возобновиться.  2)  Обнов- 

ляться, обновиться.  В  природі  силою  весни 
все  оживало  й  поновлялось.  Щог.  Сл.  69. 

Поножі,  жей,  мн.  Часть  ткацкаго  станка. 

См.ВефСтат.  Шух.  1.  255,  256.  МУЕ.  НІ.  24. 

Понорястий,  а,  е.  Изрытый,  неровный 
(о  дорогі).  Шух.  І.  81. 

Понос,  су,  .к.  Рожденіе  (.у  животныхъ). 
У  свині  два  поноси  в  літо.  Черниг.  г. 

Поносити,  шу\  сиш,  гл.  Износить  (во 

множестві).  Чуб.  V'.  538.  Що  матш  дала, 
поносила  усе  чисто  і  придбать  нічого  не 

придбала.  Рудч.  Х)к.  І.  176.  ОШй,  мати, 

товаришу,  хай  поносить  одежу.  Лис.  V, 
Я   18. 

Поноситися,  ш^ся,  сишся,  гл.  Изно- 
ситься. 

Поно чеський,  а,  е.  Темный,  лишен- 
ный світа.  Скидай  сорочку  не  там,  де 

видко,  а  на  покоченькому.  Константи  ногр.  у. 

Лоноченьво,  нар.  Довольно  тенно.  По- 

ноченько  тоді  вже  було,  не  зовсім  і  видко — 
не  можно  і  розібрать  -  іцо  воно.  Екатери- 
носл.  у.  Уже  стало  поноченько  добре,  як 
ми  верталися  з  поля.  Водч.  у. 

Шночі,  нар.  1)  Впотьмахъ.  Святий 
та  божий!  свічки  поїв,  а  поночі  сидить. 
Ном.  <*  176.  Поночі  ходиш,  гио  вже  ся 

темніє.  Чуб.  V.  69.  2)  Темно.  Та  й  по- 
ночі! Пс  вздриш  нічогісінько,  хоч  око  ви- 

коли.  Кобел.  у.  На  вечір  сонне  повернуло, 
поночі  йти, — буду  коло  вас  ночувать.  Рудч. 
Ск.  І.  211. 

Поночіти,  чіе,  гл.  безл.  Темніть  вече- 
ромъ.  Уже  стало  поночіти,  як  ми  рушили 

додому.  Волч.  у.  Хай  гіиг  більш  поночіє. Мнж.   190.  , 

Поночліягаик,  ка,  м.  .  Пасту хь  при 
ночной  пастьбі.  Ум.  Поиочліжничок.  То  не 

гайдамаки,  то  поночліжничкгі.  Меі.   308. 

Понудйти,  джу\  диш,  гл.  Истомить 
(многихъ).  Ой  ходиш  та  блудим,  діток 

понудила.  Мет.  243. 

Понуэдати,  даю,  еш,  и.  Взнуздать 
(лошадей). 

Поиска,  ни,  ж.  Поощреніе,  подсіре- 
кательство.  Понуку  дати.  Поощрить,  под- 

стрекнуть. Вх    Зн.  53. 

Понувнути,  ну,  неш,  и.— Поощрить, 
подстрекнуть.  Вх.  Зн.  53. 

Понур,  ра,  м.  Личинка  маискаго  жука. 
Вх.  Зн.  53. 

Понура,  ри,  об-  1)  Угрюмый  человікт», 

человікь  смотряіцій  внизъ.  Ходив  собі  по- 

нурою. МВ.  (О.  1862.  I.  71).  За  ними 
йшли  святі  понурн,  гас  не  дивихись  і  на 

світ.  Котл.  Ей.  III.  29.  Сидить^  собі  як 

понг)ра,  ні  на  кого  й  не  дивиться.  Кв.  2)  Въ 
загадкі:  свинья.  ХС  III.  65. 

Понурий,  а,  в.  1)  Смотрящій  внизъ. 

Понура  свиня  глибоко  корінь  копає.  Ном. 

2)  Угрюмый,  мрачный.  Думи  мої  молодії, 

понурії  діти.  Шевч.  Понурі  думки.  К. 
Іов.  10. 

Пон^ристий,  а,  е.  Угрюмый,  мрачный, Черк.  у. 

Понурити,  рю,  риш,  г.х.  Опустить, 
наклопиті,,  потупить.  Як  понг/рив  голову 

мій  Гріть,  то  до  самою  дому  не  звів.  МВ. 
І.  64.  Очі  поні/рив  у  землю.  Кв. 

Понуритися,  рюся.  ришси,  її.  Угрюмо 

опустить  голову.  Ой  вийде  брат,— пону- 
риться, виїгде  матір,— зажуриться.  АД.  І. 
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270.    Посідали,  понурились,    ніхто  й  пари 
з  рота  не  пустив.  Стор.  II.  14. 

Понурість ,  рости ,  аг.  Угрюмость. 
Желех. 

Понуро,  нар.  1)  Смотря  виизъ,  накло- 
нясь. Воли  йою  коло  воза  понуро  стоять. 

Шевч.  535.  2)  Угрюмо,  мрачно.  1а  не  там. 
твоя  доля! — додав  понуро  Марко.  Стор. 
МПр.  24.  Понуро  не  мовчи.  Г.  Барв.  343 

Шифров,  рва.  ж.  Пт.  Соїуточз,  га- 
гара; морской  попугай.  Вх.  Пч.  II.  9. 

Пону^руватнй,  а,  е.  Смотрящій  въ 
землю,  повісившій  голову,  угрюмый.  НВо- 
лыв.  у. 

Понюх,  ха,  м.  Щепотка  табаку  (ню- 
хательнаго). 

Понюхати,  хаю,  вш,  гл.  Понюхать. 
Прийди,  козаче,  к  моєму  хородоньку,  поню- 

хаем зіллячка  розмаринною.  Чуб.  V.  312. 
Табаки  понюхаю-  Рудч.  ск.  I.  4. 

Понюшйти,  пгу\  шиш,  гл.  О  жввот- 
иомъ:  понюхать  воздухъ. 

Понюшка,  вн,  ж.— Понюх.  Табаки 
на  понюшку.  Чуб.  II.  573. 

Понявкати,  каю,  еш,  гл.  Помяукать. 
Понявчати,  чу\  чйш,  м.=Понявватв. 
Коням,  ся.  См.  Поиікати,  ся. 
Пооббивати,  ваю,  еш,    ы.   То-же,  что 

н  оббити,  но  во  множеств* 
Пооббігати,  гаємо,  еге,  гл.  Об*жать 

воіругь  чего  (о  многвхъ). 

Пооббілювати,  яюю,  еш,  и.  Оббі- 
лить (во  множеств*). 

Пооббіратн,  раю,  еш,  и.  То-же.  что 
и  обібрати,  но  во  множеств*.  Кругом  їх 
(уліїв)  пообшукує,  сухе  пооббірае.  Г.  Барв. 
144. 

Пооббрнз(ь;кувати,  вую,  еш,  гл.  Обрыз- 
гать (во  множеств*).  Пі>  бо  не  дурій,  Гор- 

пино! Глянь  як  пооббризькувала  нас.  Харьк.  у 

Пооббріхувати,  хую,  еш,  и.  Обол- 
гать, оклеветать  (иногихъ).  Як  распустить 

язика,  так  усіх  на  кутку  пооббріхує. 
Харьк.  у. 

Пообважувати,  жую,  еш,  іл.  Отяго- 
тить, обременить  (во  множеств*) 

Пообважуватися,  жуємося,  етеся,  м. 
Набрать  много  тяжести  на  всзы. 

Пообвальвбвувати,  вую.  еш,  и.  Облі- 
пить глиной  (во  множеств*)  Уже  пооб- 

вальковували  і  хату  й  комору.  Бо  год.  у. 
Пообвалювати,   люю.    еш,    гл.   То-же, 

что  н  обваляти,  обвалити,  но  во  множеств*. 
Пообвалюватися,  люемося    етеся.  и. 

То-же,  что  и  обвалитися,  обвалятися,  но  во 
МНОЖеСТНБ. 

П ©обварювати,  рюго,  еш,  м.  Обварить 
(во  множеств*). 

Пообвертати,  таю,  еш,  г.і.=Пообгор- 
тати. 

Пообвивати,  ваю.  еш,  гл.  Обвить  (во 
множеств*). 

Пообвнватнся,  ваемося,  етеся,  %л. 
Обвиться  (во  множеств*). 

Пообвинувачувати,  чую,  еш,  іл.  Обви- 
нить (многнхъ). 

Пообвисати,  савяо,  вте.  гл.  Обвиснуть, 
повиснуть  (во  множеств*). 

Пообвівати,  ваю.  еш,  м.  Обвіять  (во 
множеств*). 

Пообвірчуватн,  чую,  еш,  гл.  Обворо- 
тить,  обвить  (во  множеств*). 

Пообвішувати,  шую,  еш,  и.  Обві- 
шать, увішать  (во  множестні). 

Пообвіюватв,  віюю,  еш,  гл.— Пообві- 
вати. 

Пообвбдяти,  джу,  диш,  и.  Обвести 
(во  множестві).  Вікна...  червоною  глиною 
пообводили.  Г.  Барв.  219. 

Пообвбжувати,  жую,  еш,  м.=Пооб- 
водити. 

Пообволікатя,  вію,  еш,  и.  Обволо- 
чить (зо  множестві). 

Пообворбжувати,  жую,  еш,  гл.  Обво- 
рожить, очаровать  (многвхъ). 

Пообв'язувати,  вую,  вш,  гл.  Обвязать 
(во  множеств*). 

Пообганяти,  няю,  еш,  гл.  1)  Обогнать 
(иногихъ).  2)  Отогнать  (многихъ). 

Пообгледжувати,  джую,  еш,  и.  Осмот- 
реть (во  множеств*). 

Пообговбрюватн  рюю,  еш,  ч.  Огово- 
рить, оклеветать  (многихъ). 

Пообгбвтуватиоя,  туемося.  етеся,  и. 
То-же,  что  и  обгбвтатися,  но  о  многихъ. 

Пообгодбвувати.  вую.  еш,  гл.  Об- 
кормить (многихъ).  Де  ви  нас  так  пообго- 
довуєте, гцо  и  завтра  не  схочеться.  Бо- 

годух.  у. 
Пообгодовуватися,  вувиося,  втеся,  гл. 

Объ*сться  (о  многихъ). 
Пообгблювати.  люю,  еш,  гл.  1)  Ого- 

лить, обнажить  (многихъ).  2)  Обрить  (мно- 
гихъ). 3)  Обобрать  (многихъ). 

Пообгблюватяся,  люекося,  етеся.  гл. 
1)  Обнажиться  (о  мвогихъ).  2)  Обриться 
(о  многихъ). 

Пообгороджувати,  джую,  еш,  гл.  Об- 
городить (во  множестві).  Г.  Барв.  190. 

Пообгороджуватися,  джуемося,  етеся, 
и.  Обгородиться  (о  многихъ). 

Пообгортати,  таю,  еш,  м.  Тоже,  что 
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і  обгорнути,  но  во  множеств*.  Ноги  ж 
пообгортайте  кожухом,  а  то  померзнуть 
Славяносерб.  у. 

Пообгоряти,  рявмо,  вте,  и.  Обгоріть 
(во  множеств*).   Стіни  пообгоряли.  Харьк. 

Пообграватн.  граю,  еш,  гл.  Обыграть 
(многихъ). 

Пообгризати,  заю,  еш,  гл.  Обгрызть 
(во  множеств*).  Оці  кісточки  пообгризай. 
Черниг.  у. 

Пообгрібати,  баю,  еш,  м.  Огресть 
(во  множеств*).  Пообірібай стіжки.  Харьк. у. 

Пообгріватн,  маю,  еш,  и.  Обогр*ть 
(многихъ). 

Пообгружуватн,  жую,  еш,  м.  То-же, 
что  и  обгрузити,  но  во  множеств*. 

Пообгуджувати,  дяс^ю,  еш,  м.  Ого- 
ворить, очернить  (многихъ). 

Пообдавати,  даю,  ёш,  гл.  Дать  (мно- 
гнмъ). 

Пообдаровувати,  вую,  еш,  м.  Ода- 
ріть (многихъ).  Стара  пані  було  як  при- 

їде, так  усіх  пообдаровує.  Черниг.  у. 

Пообдзьобувати,  бую,  еш,  м.  Обкле- 
вать (во  множеств*).  Горобці  чисто  пооб- 

дзьобували вишні.  Харьк.  г. 
Пообдимати,  маю,  еш,  ы.  То-же,  что 

и  обдути,  но  во  множеств*. 
Дообднматися,  маємося,  етеся,  и.  На- 

дуться (о  многихъ).  Дощ  іде,  а  люде  ж 
то  сидять  на  базарі,  померзли,  пообдима- 
лись  як  сичі.  Кіев.  у. 

Пообдирати,  раю,  еш,  и.  Ободрать 
(во  множеств*). 

Пообдиратися,  рвемося,  втеоя,  гл. 
1)  Ободраться  (во  множеств*).  2)  Обо- 

рваться (о  многихъ).  Як  старці  пообди- 
ралися.     • 

Пообділюватн,  люю,  еш,  гл.  Наді- 
лить (многихъ),  дать  (многимъ). 

Пообділяти,  ляю,  еш,  м.=Пообді- 
лювати.  Усіх,  усіх  старців  під  церквою 
бубликами  пообділяла.  Борз.  у. 

Пообертати,  таю,  еш,  гл.  То-же,  что 
и  обернути,  но  во  множеств*.  Хто  ж  це 
мені  глечики  пообертав?  Богод.  у. 

Пообертатися,  тнемося,  етеся,  и.  То- 
же, что  и  обернутися,  но  во  множеств*. 

Пооберталися  з  сіном  на  греблі.  Черниг.  у. 
Пообживатися,  ваемося,  етеся,  и. 

То-же,  что  и  обжитися,  но  о  многихъ. 
Пообжинати,  наю,  еш,  гл.  То-же,  что 

и  обжати,  но  во  множеств*.  Пообжинали 
ті  дерева  округи.  Зміев.  у. 

Пообжинатися,  наемося,  етеся,  м. 
Окончить  жатву  (о  многихъ). 

Пообжирати,  раю,  еш,  ел.  Обожрать 
(во  множеств*). 

Пообжиратися,  раамося,  етеся,  гл. 
Обожраться  (о  многихъ). 

Пообаолбчувати,  чую,  еш,  м.  Озоло- 
тить (многихъ). 

Пообід,  нар.  Поел*  об*да.  О.  1862. 
I.  81. 

Пообідати,  даю,  еш,  гл.  Пообідать. 
Сядем  ми  з  тобою  поснідаєм,  ли  пообідаєм. 
ЗОЮР.  I.  207. 

Пообідній,  я,  е.  Посл*об*денный. 
Передобідня  година  і  пообідня.  О.  1862. 
I.  81. 

Пообіцяти,  цяю,  еш,  і:і.= Пообіця- тися. 

Пообіцятися,  цяюся,  ешея,  иг.  Дать 
обіщаніе,  об*іцаться. 

Поббіч,  нар.  Оь  об*ихъ  сторонъ. 
Пообіймати,     маю,     еш,     гл.    Обнять 

(многихъ). 
Пооб'їдати,  даю,  еш,  и.    Объ*сть  (во 

'множеств*).  Такою  мишей  багато,  и&  ма- 

буть і  вуха    нам    уночі    пооб'їдають.   Бо- годух.  у. 

Пооб'їдатися,  даємося .  етеся,  и. 
Объ*сться  (о  многихъ).  Пооб'їдалися,  аж 
із  за  столу  важко  встати.  Черниг.  у. 

Пооб'їжджати,  джаю,  еш,  и.  =  По- об'їздити. 

ЇЇооб  їздити,  джу,  днш.  і.».  Объ*хать 

(многое). 
Поабкакуватн,  кую,  еш,  и.  Обгадить 

(во  множеств*). 

Пообкапувати,  пую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  обкапати,  но  во  множеств*.  Це  на 
страстях  так  воском  юпки  пообкапували. 
Чернвг.  у. 

Пообввітчувати,  чую,  еш,  гл.  Укра- 
сить цвітамп  ̂ многихъ,  многое). 

Пообквітчуватнся,  чуємося,  етеся, 
гл.  Украситься  цв*тами  (о  многихъ). 

Пообкидати,  даю,  еш,  и.  То-же,  что 
и  обкидати,  но  во  множеств*. 

Пообвипати,  паемо,  вте,  гл.  То-же, 
что  и  обкипіти,  но  во  множеств*. 

Пообкисати,  саемо,  вте,  гл.  Обмокнуть 
(во  множеств*).  Ми  пообкисали  на  дощі. Зміев.   у. 

Пообкладати,  даю,  еш,  гл.  Обложить 
(во  множеств*). 

Пообкладатися,  даємося,  етеся,  и. 
То-же,  что  и  обікластися,  но  о  многихъ. 

Пообкладувати,  дую,  еш,  и.  =  По- 
обкладати. 
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Пообклеювати,  клеюю,  вш,  и.  Оклеить 
(но  множеств*). 

Пообкбвуватн,  вую,  вш,  гл.  Оковать 
(во  множеств*). 

Пообколупувати,  пую,  вш,  гл.  Облу- 
пи.ь,  обковырять  (во  множеств*).  Стіни 

пообколупували,  долівку  повибивали.  Ва- 
сильк.  у. 

Пообколупуватися,  пуенося,  етеся, 
гл.  Облупиться  (во  множеств*). 

Пообкопувати,  пую,  вш,  м.  Окопать 
(во  множеств*). 

Пообкбпуватнся,  пуемосл,  втеся,  гл. 
Окопаться  (о  многвхъ). 

Пообкошувати,  шую,  вш,  м.  Скосить 
вокругь  многихъ  м*стъ.  Кругом  їх  (уліїв) 
пообкошує.  Г.  Барв.  144. 

Пообкошуватися,  шуемося,  етеся,  гл. 
Окончить  косьбу  (о  многихъ). 

Пообкрадати,  дію,  вш,  м.  Обокрасть 

(многвхъ).  Він  уже  башто  людей  пообкра- 
дав  Харьк.  у. 

Пообкраювати.  краюю,  вш,  гл.  Обрі- 
зать (во  множеств*). 

Пообкручувати,  чую,  вш,  и.  То-же, 
что  в  обкрутити,  но  во  множеств*. 

Пообкручуватися,  чуємося,  етеся. 

м.  То-же,  что  и  обкрутитися,  н    о  многвхъ. 

Пообкурювати,  рюю,  вш,  и.  Окурить, 
окутать  дымомъ  (во  множеств*). 

Пообк^туватн,  тую,  вш,  гл.  Окутать 
(во  множеств*).  Мороз  великий,  треба 
добре  глечики  пообкутувати,  а  то  позамер- 

зає молоко,  поки  донесу.  Чернвг.  г. 
Пообкутуватися,  тувшоея.  втеся,  и. 

Окутаться  (о  многвхъ).  Чою  ви  так  по- 
обкутувалися? Мороз  же  невеликий.  Чер- 

ниг.  у. 

Пообкутувати,  шую,  вш,  гл.  Обку- 
сать, обгрызть  (во  множеств*). 

Пооблагоджувати,  джую,  вш,  и> 

Устроить,  исправить  (зданіе  в  нр  — во  мно- 
жеств*). 

Пооблазити,  ;ку,  виш,  и  То-же,  что 
и  облізти,  но  во  множеств*. 

Пообламувати,  кую,  вш,  гл.  Обломить 
(во  множеств*).  Бач,  як  вхгшні  хлопці 

пообламували.  Хоч  би  вже  рвали  та  не  ла- 
мали. Богодух.  у. 

Пообламуватися,  муемося.  етеся,  м. 
Обломиться  (во  множеств*). 

Пообланлювати,  люю,  вш,  м.=Ло- 
об  лав  у  вати. 

Пообляпувати,  пую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  облапати,  но  во  множеств*. 

Пооблатуватв,    тую,    вш,    и.    То-же, 

что  и  облатати,  но  во  множеств*.  Пятеро 

дітей  та  все  хлопці,  усе  на  їх  так  і  го- 
рить. Треба  ж  їх  пооблатувати.  Богодух.  у. 

Пообливати,  вею,  вш,  и.  Облить  (во 

нножеств*).  Пустували  біля  криниці,  та 
бач  як  одна  одну  пообливали.  Славяносерб.  у. 

Пообливатися,  ваевося,  етеся,  и. 
Облиться  (о  многвхъ).  Пообливалися,  аж 
тече  з  їх.  Чернвг.  у. 

Посблнвуватв,  вую,  вш,  і.».  Облизать 
(во  множеств*).  /  ложки  пооблизували,  та- 

кий добрий  кісіль.  Кіев.  у. 
Пооблипати,  піано,  ете,  гл.  Облипнуть 

(во  нножеств*).  Сорочки  на  їх  мокрісінькі, 
так  і  пооблипали.  Черниг.  г- 

Пооблітати,  таю,  вш,  гл.  Облетіть 

(многія  м*ста). 

Пооблуплювати,  люю,  вш,  гл.  Облу- 
пить (во  множеств*). 

Пооблуплюватися,  люенося,  етеся, 
м.  Облупиться  (во  множеств*).  Верхи  в 

дуба  повсихали  і  кора  на  їх  пооблуплюва- 
лась. Стор.  МПр.    105. 

Пооблягати,  гієно,  ете,  гл.  То-же,  что 
и  облягти,  но  во  множеств*. 

Поеблянбвуватв,  вую,  вш,  м.  Окай- 
мить (во  множеств*). 

Пообляпувати,  пую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  облапати,  но  во  множеств*.  Заходи- 

лися танцювати  по  грязі  і  нас  пообляпу- 
вали. Сумск.  у. 

Пообляпуватися,  пуемося,  втеся,  и. 

То-же,  что  и  обляпатися,  не  о  многихъ. 

Пообиазуватн,  вую,  вш,  и.  1)  Обма- 
зать (во  множеств*).  2)  Испачкать  (но 

множеств*). 

Пообнальбвуватн,  вую,  вш,  гл.  Тоже, 

что  и  обвалювати,  но  во  множеств*.  При- 

давсь один  чернець  на  малювання  і  нооб- 
ма.гьовувив  не  то  ціркву,  та  й  саму 

ограду  округи  Братства.  К.  ЧР.    82. 

Пообнанюватн,  нюю,  вш,  и.  Обма- 
нуть (многихъ). 

Пообнаслюватв.  люю,  вш,  гл.  Обмас- 
лить (во  множеств*). 

Пообважувати,  хую,  вш,  и.  Обмах- 
нуть (во  множеств*). 

Пообнеясбвуватв,  вую,  вш,  и.  Обме- 
жевать, ограничить  (во  множеств*). 

Пообмерзати,  ааено,  ете,  гл.  Обмерз- 
нуть (во  множеств*).  Ого,  як  вуси  пообмер- 
зали. Кіев.  у. 

Пообвивати,  ваю,  вш,  гл.  Обиыть  (во 
множеств*).  Пообмивав  ноги.  Єн.  I.  XIII.  12. 

Пообвиватися,     ваевося,     етеся,    и. 
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Обмыться  (о  многихъ).    Пішли  до   ставка 
та  пообмивалися.  Кіев.  у. 

Пообминати,  наю,  еш,  ел.  Обойти, 

пройти  мимо  (во  множеств*).  А  ми  так 
швиденько  йдемо, — усіх  людей  пообминали. 
ХарьЕ. 

Пообмірювати,  рюю,  вш,  гл.  Обмі- 
рить, измерить  (во  мвожеств*). 

Пообмітати,  таю,  вш,  ел.  Обмести  (во 

множеств*)  Візьми  віник  та  пообмітай 
у  сінях  паутиння.  Черниг.  у. 

Пообмовляти,  дію,  вш,  ел.  Оклеве- 
тать (многихъ). 

Пообмокати,  кавмо,  вте,  и.  Обмокнуть 

(о  многихъ).  Не  дали  нам  юпок,  а  ми  по- 
обкисали,  пообмокали  на  дощі.  Зміев.  у. 

Пообмодбчувати,  чую,  вш,  и.  Обмо- 
лотить (во  множеств*). 

Пообморбчуватн,  чую,  вш,  ;л.  То  же, 
что  и  обморочити,  но  во  множеств*. 

Пообмбтувати,  тую,  сш,  ел.  Обмотать 

(во  множеств*).  Пообмотували  ноги  полот- 
ном (мертвому).  Харьк.  у. 
Пообжбчувати,  чую,  вш,  ел.  Обмочить 

(во  множеств*). 

Пообмощувати,  щую,  вш,  ел.  То-же, 
что  и  обмостити,  но  во  множеств*. 

Пообмурбву  вати,  вую,  вш,  ел.  Обнести 
каменными,  кирпичными  стінами.  1  двір, 
і  сад  пообмуровував.  Славяносерб.  у. 

Пообнімати,  маю,  вш,  ел.  Обнять 

(многихъ). 
Пообніматися,  маємося,  втвси,  ел. 

Обняться  (о  многихъ). 

Пообносити,  шу,  сиш,  ел.  То-же,  что 
и  обнести,  но  во  множеств*. 

Пообнюхувати,  хую,  вш,  гл.  Обню- 
хать (во  множеств*). 

Пообомлівати,  віємо,  вте.  ел.  Тоже, 
что  и  обомчітм.  но  о  многихъ. 

Пооборбнйти,  ийю,  вш,  гл.  Оборонить, 
защитить  (многихъ). 

Пооборонйтися,  нйемося,  етеся,  гл. 
Защититься  (о  многихъ). 

Пообпадати,  даємо,  вте,  гл.  То-же, 
что  и  обпасти,  но  во  множеств*. 

Пообпалювати,  люю,  вш,  ел.  Обжечь 

(во  множеств*). 
Пообпалюватися,  люеиося,  етеся,  гл. 

Опалиться  (о  многихъ),  загур*ть  (о  мно- 
гихъ). ^Пообпалювались  у  дорозі  на  тих 

степових  вітрах.  Г.  Барв.   150. 
Пообпарювати,  рюю,  вш,  ел.  Опарить 

(во  множеств*). 
Пообпарюватися,  рюекося,  етеся.  ел. 

Опариться  (о  многихъ). 

Пооб  пасинкову  вати,  вую,  вш,  ел. 

Обломать  поб*ги  на  стебляхъ  табаку,  под- 
солнечника и  пр.  (во  множеств*) 

Пообпаскуджувати,  джую,  вш  ел. 
Обгадить  (во  множеств*). 

Пообпаскуджуватися,  джуемося,  ете- 
ся, ел.  Обгадиться  (о  многихъ). 

Пообпивати*  вію,  еш,  и.  Оиить  (во 

множеств*).  Чи  ми  вас  пооб'їдали,  чи  ми 
вас  пообпивали?  Кіев.  у. 

Пообпиватися,  віємося,  етеся,  гл. 

Опиться  (о  многихъ). 

Пообписувати,  сую,  еш,  ел.  1)  Опи- 
сать (во  множеств*).  2)  Исписать  вокругъ. 

Єсть  такі,  що  хрестами  все  пообписує:  і 

ночви,  і  двері...  Г.  Барв.  428. 

Пообпіріти,  раю,  еш,  ел.  То-же,  что 
и  обіпрати,  но  многихъ. 

Пообпдивітв,  ваю,  ею,  ел.  Проплыть 

вокругъ  многихъ  предметовъ. 
Пообплітати,  таю,  еш,  е.і.  Обплести 

(во  множеств*). 

Пообплутувати,  тую,  еш,  ее.  Опутать 
(во  множеств*). 

Пообпльбвувати,  вую,  еш,  ел.  Опле- 
вать (во  множеств*). 

Пообпоганювати,  нюю,  еш,  м.  Обга- 
дить (во  множеств*). 

Пообпоганюватнсн,  нювмося,  етеся, 

е.і.  Обгадиться  (о  многихъ). 

Пообполіскувати,  вую,  еш,  гл.  Опо- 
лоскать (во  множеств*].  Пообполіскуй  оті 

горщечки-  Харьк.  у. 

Пообполіскуватися,  куємося  етеся, 

/л.  Ополоскаться  (о  многихъ).  Тільки  вско- 
чили в  воду,  пообполіскувалися  та  ее  назад. 

Харьк.  у- 
Пообполювати,  люю,  еш,  гл.  Ополоть 

(во  множеств*).  Малину  вже  пообиолютіла. 
Богодух.  у. 

Пообраховувати,  вую,  еш,  ел.  Тоже, 
что  и  обрахувати,  но  во  множеств*. 

Пообривати,  вію,  зш,  ел.-  Оборвать 
(во  множеств*).  Вишні  вже  пообривали, 
а  сливи  гцс  й  не  починали.  Черниг.  у. 

Пообриватися,  віємося,  етеся,  ел. 
Оборваться  (во  множеств*). 

Пообрівнювати,  нюю,  еш,  ел.  Обрав- 
нять  (во  множеств*). 

Пообрізувати,  вую,  вш,  ел.  Обр*зать, 

отр*зать  (во  множеств*).  Мати  скоре 

вмерла  за  нею,  а  кума  пішла  вночі,  де  ЄЇ 

сховали,  да  руки  їй  і  пообрізувала.  ЗОЮР. 
II.  15.  Пообрізувала  їй  шкуру  на  руках. 

Чуб.  II.  433. 
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Пообрікатнся.  ківнося,  етеся,  гл. 

Дать  об*ты  (о  многих-ь). 
Пообрбблюватв.  люю,  вш,  м  ̂ По- 

обробляти. 
Пообробляти,  ляк,  вш,  м.  Обработать, 

отд*лать  (во  множеств*). 

Пооброблятися,  лаємося,  втвся,  и. 
Окончить  работу  (о  нногвхъ).  Уже  люде 
в  полі  пооброблялися.  Богодух.  у. 

Пообростати,  тівио,  втв,  ы.  Обрасти 
(во  множеств*).  Гори  лісом  пообростали. 
Харьк.  г. 

Пообрубувати,  бую,  вш.  гл.  Обрубить 
(во  множеств*).  Пообрубував  гілки.  Харьк.  у. 

Пообрушуватн,  шую,  вш,  и.  Потрясти, 
обвалвть  (во   множеств*). 

Пообсаджувати,  джую,  вш,  и.  Обса- 
діть (во  множеств*). 

Пообсапувати,  пую,  вш,  гл.  Обполоть 
и  окучить  (во  множеств*).  Як  гарно  по- 

обсапуєш картонне,  то  більша  вродить. 
Е катерн носл.  г. 

Пообселювати,  лило,  вш,  и.  Поселить 
(многвхъ). 

Пообселюватнся,  лювмося,  втвся,  и. 
То-же,  что  и  обселйтися.  но  во  множеств*. 

Пообснсатися.  савмося,  втвся,  и.  06- 
сосаться,  объ*сться,  сося.  Ось  пійду  йому 
телят  до  корів  повипускаю, — пехай  пообси- 
саються.  Г.  Барв.  195. 

Пообсівати,  вію,  вш,  и.  Обс*»ть  (во 
множеств*). 

Пообсіватися.  ваеиося,  втвся,  и.  Окон- 
чить сіять.  За  годинки  люде  пообсівалися. 

Харьк. 
Пообсідати,  давав,  втв,  и.  То-же,  что 

в  обсісти,  но  во  множеств*.  Пообсідали 
кругом  його  жінка,  батько  й  мати. 

Пообсівати,  маю.  вш,  и.  06с*чь  (во 
множеств*). 

Пообскрібатв.  баю,  вш,  и.  Оскресть 
(во  множеств*). 

Пообскубатв,  баю,  вш,  и.  Ощвпать, 
оборвать  (во  множеств*). 

Пообсмажувати,  жую,  вш,  и.  Обжа- 
рить (во  множеств*). 

Пообсмалювати,  люю,  вш,  гл.  Опа- 
лить (во  множеств*). 

Пообсиймувати,  жую,  вш,  гл.  Обдер- 
гать (во  множеств*).  Пообсмикуйте  нам 

сорочки,  щоб  рівно  було-  Кіев.  у. 
Пообсміюватн,  юю,  вш,  гл.  Оем*ять 

(во  множеств*). 
Пообонбмтувати.  тую,  вш,  гл.  Обсо- 

сать (во  множеств*). 
в 

Пообсмолювати,  люю,  вш,  гл.  Осмо- 
лить (во  множеств*). 

Пообсновувати,  вую,  вш,  м.  Засно- 
вать (во  множеств*). 

Пообставлятв,  лаю,  вш,  гл.  Обставить 
і  во  множеств*). 

Посбстёлюватн,  люю,  вш,  и.  То-же, 
что  в  обстелити,  но  во  множеств*. 

Пообстригати,  гаю,  вш,  и.  Остричь 
(многихъ). 

Пообстругувати,  гую,  вш,  гл.  Остро- 
гать (во  множеств*). 

Пообстужуватв,  жую,  вш,  м.  Об- 
дуть, сдуть  (во  множеств*).  Уже  з  усього 

пил  пообсту жувала.  Пирят.  у. 

Пообступатн,  паю,  вш,  ».».  Обступить 
(во  множеств*). 

Пообсушувати,  шую,  вш,  іл.  Обсу- 
шить (во  нвожеств*). 

Пообсушуватися,  шуваося,  втвся,  гл. 
Обсушнться  (о  многихъ). 

Пообтаватн,  таввб.  вте,  гл.  Обтаять 
(во  множеств*).  А  що,  пообтавали  вже 
вуси?  Харьк.  у. 

Пообтикати,  каю,  вш,  м.  Обтикать 
(во  множеств*). 

Пообтикатися,  каємося,  втвся,  гл.  Об- 
тыкать себя  (о  многихъ). 

Пообтинати,  нею.  вш,  гл.  Обрізать 
(во  множеств*). 

Пообтирати,  раю,  вш,  гл.  Обтереть  (во 
множеств*).  Пообтирай  чоботи.  Черннг.  у. 

Пообтісувати,  сую,  вш,  и.  Обтесать 
(во  множеств*).  Оці. ось  дубки  пообтісуй- 

те попереду.   Харьк.  у. 

Пообтбвкуватн,  кую,  вш,  и.  Обто- 
лочь  (во  множеств*). 

Пообтоптувати,  тую,  вш,  и.  Обтоп- 
тать  (во  нножеств*). 

Пообточувати  чую,  вш,  и.  Тоже, 
что  и  обточити,   но  во  множеств*. 

Пообтріпувати,  пую,  вш,  и.  Отрях- 
нуть (во  множеств*). 

Пообтріпуватися,  пувнося.  втвся,  и. 
Отряхнуться  (во  множеств*). 

Пообтрбщуватя,  щую,  вш,  и.  Обло- 
мать вокругь  (во  множеств*). 

Пообтрушувати,  шую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  обтрусити,  но  по  множеств*. 

Пообрубуватися,  шуемося.  втвся,  -.«. 
То-же,  что  и  обтруситися,  но  во  множеств*. 

Пообтягати,  гаю.  вш,  и.  Обтануть  (во 
множеств*). 

Лообуватв,  ваю,  вш,  и.  Обуть  (во множеств*). 

11 
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Пообуватися ,     вавмося ,    етеся  ,    ІА. 
Обуться  (о  многихъ). 

Пообхаркуватк,  кую.  вш,  м.    Обхар- кать (во  множеств*). 

Пообхвачувати,  чую,  вш,    и.=Пооб- х  о  плювати 

Пообхлюпувати.  пую,  вш,  м.  Обпле- 
скать, облить  водой   (во  множеств*). 

Пообхбплювати.  люю,  вш,  и.  Обхва- 
тить (во  множеств*). 

Пообцвяхбвувати,  вую,  вш,  м.  Обвть 

гвоздями  (во  множеств*)- 

Пообцілбвувати,  вую,  еш,  и.   Іо-же, 
что  и  обцілувати,  но  многихъ. 

Пообчёрнюватн,    нюю,   еш,    и.   Сде- 
лать черными  (во  множеств*  I 

Пообчнкрнжувати,  жую,  еш,  м.  Оор*- 
:шь,  обкарнать  (во  множеств*). 

Пообчищати,  щаю,  еш,  и.  Обчистить, 
очистить  (во  множеств*). 

Пообчищатися,  щаемося,  етеся,  її. 

Обчиститься,  очиститься  (о  многихъ). 

Пообчіркуватн,  кую,  еш.  и.  Очер- тить (во  множеств*). 

Пообч^хрувати,  рую,  еш,  гл.  То-же, 

что  и  обчухрати,  но  во  множеств*. 

Пообшарпувати,  пую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  обшарпати,  но  во  множеств*. 

Пообшарпуватися,  пуємося,  етеся, 

її.  То-же,  что  и  обшарпаїися,  но  о  мно- 

гихъ. Як  старці  пообшарпувалися,  а  спра- 
вити одежу  ні  за  гцо.  Богод.  у. 

Пообшивати,  вею,  еш,  и.  Обшить  (во 

множеств*).  Стор.  МПр.  16!>. 
Пообшиватися,  ваемося,  етеся,  її. 

То-же,  что  и  обшитися,  но  о  многихъ. 

Пообшкрябувати,  бую,  еш,  гл.  Обскресть 
(во  множеств*). 

Пообшмаровуватн.   вую,  еш,   и.    То- 

же, что  и  обишаруватн,    но  во  множеств*. 

Пообшукувати,  кую,  еш,  гл.  Обыскать (во  множеств*).  , 

Пооб'явувати,  вую,  вш,  гл  =Пообв  я- 
вуватн 

Пооблвуватнся,  вуюся,  вшся,  м.— 

Пообв'явуватися 
Поодб.  .  См.  Повідб... 
Поодв...  См.  Повідв... 
Поодг...  См.  Повідг... 
Поодд. .  См.  Повідд... 
Поодж...  См.  Повідж... 
Поодв...  См    Повідв... 

Поодинокий,     а,    в.     I)    Отдельный. 

2)  Одноконный?    Хтось  в'глжае  до  нас  на 
надвір' г  поодинокими    саночками    сірою  ко- 
плчкою.  КС.   188а.  II.  466. 

Поодинці,  нар.  По  одному,  въ  одиночку. 
Поодк...  См.  Повідк... 
Поодл...  См.  Повідл... 
Поодм...  См.  Повідм... 

Поодн...  См.  Повідн... 
Пооднбборонь,  нар.  Въ  одну  борону. 
Поодп  ••  См.  Повідл.. 
Поодр...  См.  Повідр... 

Поодружуватн,  жую,  еш,  и.  Сочетать 
бракомъ,  поженить  (многихъ). 

Поодружуватися,  жуємося,  етеся,  іл. 
Жениться,  выйти  замужъ  (о  многихъ). 

Поодс...  См.  Повідс... 

Поодт...  См.  Повідт... 

Поодужувати,  жуємо,  ете,  гл.  Выздо- 
ров*ть  (о  многихъ).  Ті  люде  поодужували. 

Грин.  II.  97. 

Поодурювати,  рюю,  еш,  «.«.- иоооду- 

рюватн. Поодх...  См.  Повідх... 

Поодц...  См.  Повідц .. 
Поодч.  .  См.  Повідч... 
Поодш. .  См.  Повідш  . 
Поодщ ..  См.  Повідщ- 

Поодягати,  гаю,  еш,  гл.  Одвть    (мно- гихъ). 

Поодягатися,  гаємося,  етеся,  гл. 
Од*ться  (о  многихъ). 

Пооженювати,  нюю,  еш,  гл.  Женить I  многихъ)* 

Пооженюватися,  нюемося,  етеся,  и. 
Жениться  (о  многихъ): 

Поожереблюватися,  люемося,  етеся, 
її.  Ожеребиться  (о  многихъ). 

Пооживати,  ваемо,  ете,  и.  Ожить 

(о  многихъ).  Всі  і  пооживали.  Мнж.  ЗО. 
Помазав  ятлинята  иілкщою  водою,  вони 

і  поожива.иі.  Рудч.  Ск.  I.   155. 

Пооживляти,  лею,  еш,  гл.  Оживить 
(многихъ). 

Поовдоблюватн,  люю,  еш,  м.  Укра- сить (во  множеств*). 

Поозувати,  ся,  ваю  ся,  еш,  ся,  и— 
Пообуватя,  ся. 

Поопадати,  даємо,    ете,   и.=Дообпа- 

датн. Поопннятнся,  нлемося,  етеся,  и. 
Очутиться  (о  многихъ). 

'  Поописувати,  сую,  еш,  и.  Описать 
(во  множеств*). 

Пооповіщати,  щаю,  ей,  и.  Изв*стить 

(многихъ). 

Поопоганювати,  нюю,  еш,  и.=По- 
обпоганювати. 

Поопускати,  каю,  еш,  м.  Тоже,  что 

и  опустити,  но  во  множеств*. 
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Поопускалися,  каємося,  втеся,  і.і. 
То -же,  что  в  опуститися,  по  во  множеств* 

Поопухати,  хавяо,  втв.  и.  Опухнуть 
(во  множеств*). 

Поорати,  рю.  рёш.  и.  Вспахать.  Та 
вже  ж  люде  в  полі  поорали.  Рудч.  Чи. 
223. 

Поорендуватн,  дую,  вш,  м.  Заарен- 
довать (во  множеств* і. 

Поорудувати,  дую,  вш,  ?.«.  Распоря- 
диться, поуправлять  некоторое  время. 

Поосажуватн.  жую,  вш,  и.  Поселить 
(многихъ).  Поосажував  пан  людеії  у  лісі. 
Черк.  у. 

Поосвідчатн,  чаю,  вш,  гл.  Объявить, 
сообщить  (во  множеств*). 

Поосвідчуватн.  чую,  вш,  м.=По- 
освідчати. 

Поосвічуватн,  чую,  вш,  и.  Осв*тить 
(во  множеств*). 

Пооселюватн.  люю,  вш,  и.  Поселить 
(многихъ). 

Пооселюватмся,  лювнося,  втвся.    и. 
Поселиться   (О   МНОГИХЪ!. 

Поосипатися,  павмося,  втеся,  м.  Осы- 
паться (во  множеств*).  Як  стрепенув... 

яблуню,  так  яблука  і  поосипались.  Драг. 
132. 

Поосідати,  давно,  втв,  гл.  То-же,  что 
н  осісти,  но  во  множеств*. 

Поосідатнся,  даємося,  втеся,  и.  То- 
же, что  и  осістися,  но  о  многихъ. 

Поосідлувати,  лую,  вш,  и.  Ос*длать 
(во  множеств*). 

Пооскбинтн,  нлю,  ниш,  м.  Набить 
оскомину. 

Пооскоиетися.  нлюся.  нишея,  м.  На- 
віть себ*  оскоиину. 

Поосворбнлюватн,  люю,  вш,  и.  Оско- 
ромить (многихъ). 

Пооскорбилюватися,  лювнося,  втеся, 
и.  Оскоромиться  (о  многихъ). 

Поослабатн,  бавно.  втв,  и.', Ослабнуть, 
держаться  непрочно.  Поослабали  трубки. 
НВолын    у. 

Поославлювати,  люю,  вш,  м.  То-же. 
что  и  ославити,  но  многихъ. 

Пооснілюватися,  лювнося,  втеся,  гл. 
То-же,  что  и  осмілитися,  но  о  многихъ. 

Поосніювати,  юн,  еш.  м.=Пообсиі- 
ювати. 

Поосьовувати.  вую,  еш.  и.  Основать 
(во  множеств*). 

Поосолбджувати,  джую,  еш,  и.  Усла- 
дить (мпогвхъ). 

Пооооружуватиси,  жуенося,  втеся,  и. 

Опротив*ть,  надо*сть,  опостыл*ть  (во  мно- 
жестве >. 

Пооставляти,  дяю,  еш,  гл.  Оставить 

(во  множеств*). 
Поостуджувати,  джую,  еш,  и.  Осту- 

дить, охладить  (во  множеств*). 

Поосушувати,  шую.  еш,  ы.  Осушить 
(во  множеств*). 

Поотруювати,  труюю,  еш,  и.  Отра- 
вить (МНОГИХЪ!. 

Поотунанювати,  июю,  еш,  іл.  Обма- 
нуть, одурачить  (многихъ). 

Поохабляти,  ляю.  еш,  и.  Оставить 

(многихъ)    Вх.  Уг.  261. 
Поохаюватн,  хаюю,  еш,  гл.  Прибрать, 

привести  въ  опрятный  видъ  (во  множеств*). 
Побхкати,  каю,  еш,  гл.   Поохать. 

Поохлябуватися,  буенося,  втеся,  и. 
Ослабнуть,  расшататься  (во  множеств*). 
У  возі  поохлябува.хось  усе.  НВолын.  у. 

Поохолоджувати,  джую,  еш,  и.  Охла- 
дить (во  множеств*). 

Поохбтнтн.  См.  Поохочуватн. 

Поохбтнтися,  чуся,  тншея,  и  Поже- 
лать, захотіть. 

Поохочуватн.  чую,  еш,  сов.  в.  ио- 
охотнтн.  хбчу,  тнш,  і.і.  Поощрять,  по- 

ощрить. Батько  не  поохочував  мене  до 
иьою,  а  я  таки  зробив,  та  її  вийшло  по- 

гано. Рк.  Левиц. 

Поохрещуватн,  щую,  еш,  ».».  Окрес- тить    МНОГИХЪ). 

Поохрещуватися.  щуенося,  втеся,  м. 
Окреститься  (О  многихъ). 

Поохрипати,  павно,  втв.  и.  Охрип- 
нуть (о  многихъ). 

Пооцінюватя,  июю,  еш.  и.  Оцінять 
(во  множеств*). 

Поочищати,  щаено,  еге.  м.  Очистить 
(во  множеств*). 

Поошукувати,  кую,  еш,  гл.  <  Смошен- 
ничать, надуть  (многихъ). 

Попава,  ви,  ж.  Раст.  Тагахзспт  ойі- 
сіпаїе.  Вх.  Уг.  261. 

Попадати,  давно,  вте,  и.  Упасть 
о  мн<тихъ  і.  Обидва  попадали  мертві. 
Стер.  МПр.  Ю7.  Безлично  употребляется 
и  въ  ед.  ч.  Иные  попаїїаю  між  тернину. 
Єв.  Мр.  IV.   7. 

Попадати,  даю,  еш,  сов.  в.  попасти, 
паду,  дёш,  м.  Попадать,  попасть,  поймать, 
захватить. 

Попадатися,  даюся,  вшея,  м.  Рас- 
пасться, опасть,  ////.у/хі  попадамсь  на 

шиї.  Носив  горочку,  пики  попадалась.  Зм- 

ії» 
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раз  надіну.  Моє  попадалось,    дак  оце,  спа- 
сибі вам,  тепер  зніму.  V.  Барв.  21*. 
Попадатися,  даюся,  ешся.  сов.  в. 

попастися,  д^ся,  дёшся.  гл.  Попадаться, 

попасться,  быть  пойману,  захвачену.  По- 
палася в  лихі  руки  невірній  дружині.  Мет. 

253. 

Попа  ден  ко,  ва,  м.  Сынъ  попадьи. 

Попадйи,  на.  не  Нопадьннь.  Попа- 
днна  дочка.   Г.  Барв.  294,  295. 

Попадйця.  ці,  ж.  Та.  которая  попа- 
лась? Молодице  моя,  попадиие  моя,  по- 

пади ти  мені, — буде  добре  тобі.  Чуб.  IV. 
517. 

Попадьва.  ки,  ж.  Ум.  оть  попадя. 

Попади,  ді,  ж.  1)  Попадья,  жена  свя- 
щенника. Уповала,  мамцю,  на  керею,  ду- 

мала бути  попадею.  Мет.  237.  2)  Рыба 
Кпоаеив  аташе.  Вх.  ІІч.  II.  20.  3)  Въ 

свадебномъ  обряд*:  бутылка  настоен- 
вой  водки,  которую  (бутылку)  мать  не- 
в*сты  затыкаетъ  нучкомъ  калины  и  обвя- 
зываетъ  красной  леьточкой;  попаді  не  тро- 
гаютъ  до  т*хъ  поръ,  пока  не  пріідуть 

оть'  новобрачнаго  дружки  послі  ноябри 
МУЕ.  III.  92.  Ум.  Попадьна  Поглянув  пан- 

отець на  свою  попадьку.  Св.  Л.  200. 

Попайдйти,  дйть,  гл.  безл.  Повезти, 
удаться.  Мені  попайдило. 

Попавостити,  вощу  стиш,  гл.  Изга- 
дить, испортить. 

Попанувати,  к^ю,  вш,  гл.  Упаковать 
(во  множеств*). 

Попакуватися  вуввпся,  втвся.  м. 
Упаковать  (о  многихъ). 

Попаланарюватн,  рюю.  вш,  и.  Побыть 
пономаремъ. 

Попалати,  лаю,  вш,  гл.  Помылать 

Попалахкотіти,  вочу\  тйш.  гл.  Попы- 
лать  сильно. 

Попалити,  лю.  лиш,  ы.  Сжечь;  обжечь 
(во  множеств*).  Геи  роспутги.ш  пожар 

по  долині,  попалили  діти  солов'їні.  АД. I.  269. 

Попалитися  ,     лннося  ,     теся ,     гл. 
1)  Сжечься,     обжечься     (во    множеств*). 
2)  Попалилося  на  небі.   При  закат*  солнца 
облака  стали  красны.  Вх    Лем.  453. 

Попаніти,  ній»,  вш,  гл.  Сд*латься  ба- 
риномъ  Ну,  як  уже  й  мужик  попаніє, 
то  хан  з  його  буде.  Харьк.  у. 

Попантрувати,  р^ю,  вш,  гл.  Посто- 
рожить. 

Попанувати,  ную,  вш,  м.  I)  Погос- 
подствовать,  поцарствовать,  побыть  барн- 
номъ.    1  над  нашим    гце  народом  ще  хоть 

трохи  попануй.  Котл.  Од.  494.  Як  би 
тобі  довелося  в  нас  попанувати.  Шевч. 

453.  2)  Поблагопріятствовать,  подійство- 
вать.  Тепер  весна  попанувала  на  ярину. 
НВолын.   у. 

Попанькатися,  каюся,  ешся,  гл.  По- 
няньчиться, поухаживать  за  к*мъ. 

Попанйчнтися,  чуся,  чншся,  м.= 
Попаніти.  Сим.  141.  Все  теє  куди  попа- 
нячилось  і  пиндючиться  почало.  Сим.  227. 

Попарити,  рю,  рвш,  и.  1)  Попарить 

горячей  водой,  на  огн*, — во  множеств*. 
Тікай  лиш  од  печі, — попарю  плечі.  Грин. 
I.  243.  2)  Выс*чь  розгами,  побить.  Як 

попарить  мужик  ціпом, — аж  шкура  обліз- 
ла. Грин.  III.  674.  За  теж  їх  і  попарили 

сьогодні  (різками).  Мир.  ХРВ.  268. 

Попаритися,  рюся.  ришся,  гл.  Попа- 

риться. Попартачити,  чу,  чиш,  гл.  Испортить 
плохой  работой  (во  множеств*). 

Попартолнти,  лю,  лиш,  гл.=Попар- 
тачитн. 

Попартбритн,  рю,  рнш,  м.=Попар- толитн. 

Попарубвувати,  к^ю,  вш,  гл.  Побыть 
парнемъ.  Попарубкував  трохи,  то  його  и 
женимо.  Морд.   Ил.    13. 

Попарувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Спарить 

н*сколько  паръ.  2)  Поженить  н*сколь- 
кихъ.  Попаруєм  діток.  К.  Доев.  109. 

Попаруватися,  рвемося,  втеся,  гл. 
1)  Спариться  (о  многихъ).  2)  Вступить 
иъ  бракъ  (о  многихъ). 

Попаршивіти,  віено,  вте,  гл.  Сде- 
латься паршивымъ  (о  многихъ),  сд*латься 

нлохимъ  (о  многихъ). 

Шпас.  су,  м.  Кормъ  на  пастбищ*, 
пастбище,  выпасъ.  Рудч.  Чп.  47,  252. 
Поїдемо  разом  з  вітром,  попасу  не  буде. 
Мет.  97.  Стати  на  попасі.  Остановиться, 
чтобы  попасти  воловъ,.  лошадей.  Ой  пішли 

чумаки  з  України  стали  на  попасі  край 
долини.  Мет.  369.  Пбпасои  =  Попаски  1 . 
Попасом  поїдемо.  Ум.  Попасочои. 

Попасання,  ня.  с.  Кормъ  на  пастби- 
ш*.  Пустили  коней  на  попасання.  Макс. '  1 849),  54. 

Попасати,  саю,  вш,  гл.  Пасти  въ  до- 
рог*. Воли  попасали.  Рудч.  Чп:  89.  Іде 

Марко  з  чумаками,  ідучи  співає,  не  поспі- 
ша  до  гос)іоди—воли  попасає.  Шевч.   116. 

Попасище,  ща,  с  Пастбище.  Оце  коло 

хутора  і  попасище  має.  Млрг.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
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Попасішникунати,  к^ю,  вш,  гл.  По- 
быть пчелсзодомъ. 

Попаски,  нар.  1)  Пася,  пасясь  на  ходу. 

Сим.  197.  Отара  попаски  попхалась  на- 
вманя.  Греб.  381.  Вівці—  роскотилися  по 

толоці,  щипаючи  попаски  низеньку,  при- 
земну травицю.  Мир.  ХРВ.  50.  2)  Осто- 

рожно. Кішка  іде  попаски.  Борз.  у. 

Попаскудити,  джу,  дяш,  и.  Изга- 
дить (во  множестві)  Усю  одежу  попаску- 

див. Васильк.  у. 

Попасти,  су\  ееш,  гл.  Попасти  Стань- 
мо, братіку,  тута,  коні  попасімо.  ЗОЮР. 

І.  40.  Нііде...  і  коня  попасти.  ЗОЮР.  І. 
209. 

Пописувати,  сую,  вш,  гл.— Попасати. 
Ми  стали  біля  слободи  Кіньської—  попасу- 

вать волів.  Драг.  415. 
Попатлати,  лаю,  вш,  гл.  Взъерошить 

(многихъ). 
Попатрати,  ран»,  вш,  ы.  Опарить  нтицъ 

и  ощипать  перья. 

Попащикувати.  хую,  вш,  гл.  Пораз- 
глагольствовать,  преимущ.  дерзко.  Такій 

чепурусі  в  жадобку  попащикувати.  МВ. 
(КС  1902.  X.  143). 

Попекти,  печу\  чбш,  гл.  1)  Попечь, 

■спечь,  изжарить.  2)  Обжечь.  3)  Пожа- 
літь, ужалить  (крапивой)  (во  множестві). 

Ускочила  у  кропиву  та  й  ніженьки  по- 
пекла. Грин.  III.  645. 

Попектися  ,  печуся  ,  чешся ,  и. 
1)  Испечься  (о  многомъ)  Гарно  паляниці 
попеклися.  Славяносерб.  у.  2)  Обжечься. 
Він,  кажуть,  на  якомусь  заводі  робив  і 
там  дуже  попікся,  ото  и  шрамуватий 
тою  такий.  Цврятвн.  у. 

Попедастин,  а,  є  Пепельный  (о  цніті). 

ІІопеластий  віл-  Греб.  305.  Ми  (гуси)  по- 
пеласті  всі.  Греб.  362.  Ви,  кури,  білі, 
чорні,  хребенасті,  попеласті.  Мил.  М.  51. 

Попелйтися.  люся,  лйшся,  ы.  Рыться 

въ  землі,  въ  сері  (о  куриц*).  Вх.  Уг.  261. 

Попелиця,  ці,  ж.  Насік.  Арпів  Ьга§- 
вісае,  капустная  тля.  Вх.  Пч.  І.  5.  Попе- 

лиця ни  капусті.  ЕЗ.  V.  193.  Попелиця 
напа.ш  на  капусту.  Волч.   у. 

Попелище,  ща,  с  1)  Місто,  куда  вы- 
браснваютъ  золу.  Рк.  Левиц.  2)  У  Шев- 

ченка съ  измін.  ударешемъ:  попелище — 
попелище.  А  Максим  на  пожарище  та 
на  попелище  подивився.  Шевч.  590. 

Попеліти,  лію  вш.  и.  Обращаться 
въ  иеиелъ.  Кіев    у. 

Поиелъня.  ні,  ж.  Місто  для  ссыпки 
золы. 

Попелюх,  ха,  м.  1)  Сказочный  герой, 
иолучившій  свое  имя  отъ  того,  что  въ 

молодости  сиділг  въ  золі,  а  затімь  совер- 
гаившій  рядъ  подвиговъ  и  сділавтійсл 

царемъ.  Звали  ю  попелюхом,  бо  все  у  по- 
пелі сидів.  Драг.  262.  2)  Животн.  Муохив 

£ІІ8.  Вх.  Пч    II.  6. 

Попелюха,  хн,  ж.  I)  Хохлатый  жаво- 
ронокъ,  Аіаїкіа  пізііса.  2)  Тля  травяная. 
Рк.  Левиц.  2)=Попелюх  2.    Вх.  Пч.  II    6. 

Попелястий,  а,  е=Попеластий. 
Попенько,  ка,  м.  Ум.  отъ  піп.  О. 

1862.  IV.  29. 

Попенй,  нити,  с.  Ребенокъ  попа,  свя- 
щенника. Возив  попенят  у  губерню, — у 

школу,  чи  що.  О.   1862.  VIII.   12. 

Пбпер,  пру,  м.  Перець.  Вх.  Лем.  453. 
Попервах,  нар.  Сперва,  сначала.  По- 

первах жили  вони  гаразд,  а  потім — Бої 
його  зна.  Новомоск.  у. 

Поперебивати,  ваю,  вш,  гл.  Тоже, 
что  и  перебити,  но  во  множест,ві.  Попере- 

бивали їм  ноги-  Єв.  І.  IX.  31.  Я  вашому 

собаці  ноги  поперебиваю.  Кіев.  у.  Як  улов- 
лять свиню,  то  ноги  поперебивають.  Драг. 

81.  Уже  наші  жінки  і  подушки  попере- 
бивали.  АД.  II.    12. 

Поперебиватися,  ваемося,  втеоя,  м. 
Перебиться  (во  множестві). 

Поперебігати,  гаємо,  еге,  гл.  Перебі- 
жать (о  многихъ).  Уві  поперебігали  на  цей 

бік.  Борз,  у., 

Поперебілюиати,  люю,  вш,  гл.  Пере- 
білить (во  мпожестві). 

Поперебірати,  раю,  вш,  гл.  То-же,  что 
и  перебрати,  но  но  множестві. 

Поперебіратяся,  раемося,  втеся,  м. 
То-же,  что  и  перебратися,  но  о  многихъ. 
От  вони  поперебіралися:  понадіволи  на  дів- 

чат свою  одежу  і  з  дівчат  поздійма.хи  і 
на  себе  понадівали.  Чуб.  II.  37. 

Поперебовтувати,  тую,  вш,  гл.  Взбол- 
тать (во  множестві). 

Поперебовтуватися,  тувжося,  втеся. 
1-і.  Взболтаться  (о  многомъ).  Молочко  гарне 
було,  позастоюване,  а  поки  довезли  по  цій 
дорозі,  то  й  поперебовічувалося.  Черниг.  г. 

Поперевалювати,  люемо,  вте,  и.  То- 
же, что  и  переболіти,  но  во  множестві. 

Поперебріхувати,  хую,  вш,  ід.  Пере- 
врать (многое).  Вона  зроду  не  скаже  так, 

як  чула  од  людей,  а  все  поперебріхує. 
Харьк.  у. 

По  переброджу  вати,  джую,  вш,  а.  Пе- 
рейти въ  бродъ  (во  многихъ  містахь,  о 

многихъ  людяхъ). 
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Поперебуввтн,  ваю.  вш,  гл.    Перемі- 
нить обувь  (.многимъ). 

Поперебуватиея,  ваєнося,  етеся,  гл. 
Перемінить  обувь  (о  многихъ). 

Попереваблювати,  люк»,  вш,  >л.  Пе- 
реманить (многихъ). 

Попереважувати,  жую,  еш,  м.  Пере- 
вісить (многое). 

Поперевалювати,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перевалити,  но  во  множеств*. 

Попереварювати,  рюю,  еш,  м.  Пере- 
варить (во  множестве). 

Поперевертати,  таю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  перевернути,  но  во  множеств*.  Мнж. 
32.  Ослони...  поперевертав.  Єв.  Мр.  XI.  15. 
Сю  штуку  написав  москаль  по  нашому  і 

дуже  поперевертав  слова.  Котл.  НП.  398. 
Поперевертатися,  таемося,  втеся,  гл. 

То-же  что  и  перевернутися,  но  о  многомъ. 

Тоїді  кругом  нашою  села  усе  пущі,  були... 
А  тепер  бач  на  .яке  попереверталось:  орем 

усюди.  Драг.   222. 
Поперевисати,  саемо,  ете,  ;.»•  Перено- 

ситься черезъ  что-либо,  напр.  черезъ.  за- 
боръ  (во  множеств*).  Наші  груші  до  сусід 
поперевисали,  а  вони  и  обривають.  Кіев.  у. 

Поперевшчувати,  чую,  еш,  гл.  Об- 
вінчать (многихъ). 

Поперевішувати,  шую,  еш,  гл.  Пере- 
ігьсить  на  другій  м*«га  (во  множеств*). 
Поперевішуй  сорочки  на  сонце,  щоб  швндче 
подосихали.  Васильк.  у. 

Поперевіювати,  віюю,  еш,  г.».  Пере- 
віять (во  множеств*). 

Поперевбдитн.  джу,  диш,  і.і.  То-же, 
что  и  перевести,  но  во  множеств*. 

Попереводитися,  дииося,  дитеся,  и. 
То-же,  что  и  перевестися,  но  во  множеств*. 
Песиголовців  осталось  мало:  попереводгілись. 

Драг.  2.  Птиця...  вже  попереводилась. 

Драг.  237. 
Поперев  язувати  зую,  еш,  гл.  Пере- 

вязать (многихъ).  Поперев'язувала  старос- 
тів рушниками.  Богодух.  у. 
Попереганяти,  наю,  еш,  гл.  Тоже, 

что  и  перегнати,  но  во  множеств*.  Попе- 
реганяйте вівці  на  той  бік,  там  краща 

паша.  Екатериносл.  у. 

Поперегачуьати,  чую,  еш,  ».».  То-же, 
что  и  перегатити,  но  во  множеств*. 

Поперетинати,  наю,  еш,  гл.  Пере- 
гнуть (во  множеств*). 

Попереглё джу  вати,  джую,  еш,  и.= 
Попереглядати. 

Попереглядати,  даю,  еш,  и.  То-же, 
что  и  переглядгти,  но  в»  множеств*. 

Поперегнивати,  вавио,  вте,  и.  То-же, 
что  и  перегнити,  но  во  множеств*. 

Поперегсвбрювати,  рюю,  еш,  гл.  То- 
же, что  и  переговорити,  но  во   множеств*. 

Поперегбиитн,  ню,  ниш,  гл.  То-же, 
что  и  перегнати,  но  во  множеств*.  Попе- 

регонили воли  через  річку. 

Поперегравати,  граю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  переграти,  но  во  множеств*. 

Поперегризати,  заю.  еш,  «.  Пере- 
грызть (во  множеств*). 

I.  Поперед,  нар.  1)  Впереди.  Поперед 

себе  вражих  ляхів  облавою  пруть.  Ни.  По- 
жред  війська  да  січуть  рубають.  АД.  I. 
25.  2)  Сперва.  Поперед  ти  йди,  и  тоді  я. 

3)  Прежде.  Поперед  усього.  Поперед  батька 
не  лізь  у  пекло. 

II.  Поперед,  пред.  Нредъ,  передъ. 
Волн,  коні  на  оборі,  а  біда  поперед  очі. 

Ном.  №  2177.  Если  сл*дующее  слово  на- 
чинается друмя  согласными,  употр.  попе- 

редо  Безлюдная  доріженька  попередо  мною. 
МВ.  (О.   1862.  III.  51). 

Попередавати,  даю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  передати,  но  во  множеств*. 

Попередавдювати,  люю,  еш,  гл.  Раз- 
даиить  (во  множеств*). 

Пбпередень,  дня,  м.  Дощечка,  соеди- 
няющая головки  двухъ  полозьевъ  въ  сп- 

няхъ.  Сумск.  у. 

Поперед8вбнювати,  нюю,  еш,  и.  Окон- 
чить звонить  (во  множеств*). 

Попередивлятися,  ляюся,  втеся,  м. 
Пересмотреть  (во  множеств*). 

Попередити,  ся.  См.  Попережатн,  ся. 
Попереді,  нлр.=Попереду. 

Попереділяти,  ляю,  еш.  гл.  Разде- 
лить (многое).  /  землю,  і  гроші,  і  всю  ху- 

добу на  трое  попереділяли,  гцоб  усім  одна- 
ково було.   Харьк.  у. 

Попередниця,  ці,  ж.  Передняя  часть 
запаски,  фарту хт,  надЬваемый  спереди  къ 
запаек*,  плахт*.  Чуб.  VII.  427.  КС.  1893. 
V,  282,  XII,  449.  Вас.  170.  МУЕ.  I.  141. 
См.  Задниил. 

Попередній,  я,  е.  Предыдущей. 

Пбпередок,  дка,  м.  =  Попередень. 
Сумск.  у. 

Попередбчку,  нар.  Ум.  отъ  попереду. 

Попередражнювати,  нюю,  еш,  гл.  Пе- 
редразнить (многихъ,  о  многихъ).  Скільки 

пуде  дівчат  на  досвітках,  він  усіх  попс- 
редражнюе.  Харьк-  у. 

Попередруковувати,  вую,  еш,  гл.  Пе- 
репечатать (во  множеств*). 

Попереду,  нир.    1)  Впереди,    спереди. 
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Сам  хорунжий  попереду  йде.  Макс  2)  Впе- 

]к»дъ,  напередъ.  /  то  лихо  попереду  зна- 
ти, то  нам  в  світі  зострінеться.  ПІекч. 

12.  Поскли  пене...  попереду,  а  сам  му- 
сить пн  то  йти  за  нами.  ЗОЮР.  І.  291. 

:і>  Саериа,  спачала.  Ум.  Попередбчку.  Ле- 
тить зозу.іеньі;а  попсредочку.    Мет.    151. 

Попередумувати,  жую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  передумати,  но  во  множеств*. 

Попережатн.  жаю.  вш,  сов.  н.  попе- 

редити, джу,  дйш,  и.  Опережать,  опере- 
дить Скажіть  ученикам,  що  попередить 

вас  у  іалимї.  <:в  Мр.  XVI.  7.  Батька... 

сам  хоче  одружитись,  дан  йому  чудне  по- 
пе/гсжати  сина.   Г.   Барв.  638. 

Попережатися,  жаюся.  ешея,  сов.  и. 

попередитися,  дж^ся,  дйшея,  м.  Опере- 
жать, опередить,  выставляться,  выставить- 

ся впе'редъ.  Не  попережайся  поперед  вій- ська і  не  «сішівайся  позад  війська.  АД.  І. 
814. 

Попереживатн.  вам.  вш.  п.  То-же, 
что  и  пережити,  но  ко  множеств*. 

Попережовкати,  каело,  еге,  и.  По- 
желтеть (во  множеств*;.  Оііркч  попере- 

жовкаги  і  солити  негодящі-    Волч    у. 

Попережбвуватн.  вую,  вш,  м.  Пере- 
жевать (во  множеств*). 

Поперевивати,  ваю,  вш,  и.  Перезвать 
(многвхъ). 

Поперевімбвувати.  вую,  вш,  и.  То- 
же, чю  и  перезімувати,  но  во  множеств*. 

Поперезувати,  ваю.  вш,  и.  Обуть  на- 
ново, перемінить  обувь  (во  множеств*). 

Поперезуватися,    ваемося.    етеся,  и. 

ОбутЬСЯ  НаВОВО,  ПЄрЄМ*НИТЬ  ОбуВЬ  (О  МНО- 
ГИХ!.). 

Попереннакшувати.  шую,  еш.  и. 
Сдьлатъ  иначе,  изменить    (во  множеств*). 

Поперенначуватн.  чую,  еш,  и.=По- 
переипакшувати 

Попереїдати,  дію.  еш,  м.    То-же.  что 
І!  ПвреІСТИ.  Ни  ВО  МНОЖеСТВ*.  Уже  Н  Ми- 

нину попереїдали.  Г.   Барв.   2Н4. 

Попереїжджати,  джаю.  еш,  м— По- 
переїздити 

Попереівдйти.  джу,  дйш,  м-  Пере- 
іхлть  (во  множеств*). 

Попереймати,  маю.  еш,  и.  Тоже,  что 
и  іеренятн,  но  во  множеств*.  Від  НІМЦ/в 

реймалы.  ЕЗ-   V.  201. 

Попереяменбвуватн.  вую,  еш,  ч.  Пе- 
реименовать (во  миожеітвії. 

Поперек,  ку,  и.  Поясница;  талія.  Об- 
мяла   за  поперек.    Котл.  Ен.  VI.    37.    Ум. 

Попереказувати,  зую,  еш,  и.  То-же, 
что  и  переказати,  но  во  множеств*. 

Поперекаламучуватн.  чую,  еш.  її. 
Помутить,  возмутить  (во  множеств*). 

Поперекидати,  даю,  еш,  гл.  То-же, 
что  к  перенйдати,  перекинути,  но  во  мно- 

жеств*. Поперекидала  вози...  в  воду.  Р\дч. 
Ск.  I.  33 

Поперекидатися,  даємося,  етеся,  гл. 

То-же.  что  и  перекинутися,  но  о  многихъ. 
Драг.  157.  Поробітжя,  каже,  муравками 

та  лізьте  у  пляшку.  Вони  усі  поперекида- 
лись та  й  поулазнли  у  ту  пляшку.  Мнж 

129.  * 
Поперекидати,  паемо,  вте,  м.  Пере- 

кипіть (во  множеств*;. 
Поперекисати,  саемо.  вте,  и.  Тоже, 

что  и  перекиснути,  но  во  множеств*.  Тепла 
дуже  в  погребі,  поперекисало  мое  варево. 
Чернит,  у. 

Поперекладати,  даю.  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перекласти,  но  во  множеств*. 

Поперекликати.  каю,  еш.  гл.  Пере- 
звать (многихъ). 

Поперековий,  а,  е.  Поясничный*.  Кон- 
стантинов, у.  Поперекові  ністнй.  Пояснич- 

ные позвонки.  Константиногр.  у. 

Поперекбвуватн.  вую.  еш  и.  Пере- 
ковать (во  множ.). 

Поперекбнувати.  ную.  еш,  гл.  Убі- 
лить (многихъ). 

Поперекбнуватися,  нуемося.  етеся. 
и.  Уб*диться  (о  многихъ). 

Поперекошувати,  шую.  еш.  п.  Пере- 
косить (косою, —во  множеств*). 

Поперекрадатн,  даю.  еш,  и.  То-же. 
что  и  перекрасти.  но  во  множестк*.  От- 
такої:  злодіїв  їлодНвпопережрадали.  Харьк.  у. 

Поперекраювати.  юю,  еш,  и.  Пере- 

різать пополам'    (во  множеств*). 
Поперекриватп.  ваю.  еш,  гл.  Пере- 

крыть наново  (во  множестві). 

Поперекривлйти,  лйю,  еш,  її.  То-же, 
что  и  перенривйти.  но  во  множеств*. 

Попереврйкуватв.  кую,  еш,  и.  То- 
же, что  н  перекричати,  но- многихъ. 
Поперекрншувати.  шую,  еш,  м.  На- 

шинковать, накрошоть  мельче.  Треба  ка- 
пусту дрібніше  попере  кришувати.  Чер- нит,  у. 

Поперекручувати  чую,  еш,  и.  То- 
же, что  и  перекрутити,  но  во  множестві. 

Коли  треба  було  скарати  автора  за  те, 
що  він  поперекручуваї}  історію  так,  як 
її  й  досі  перекручують,  то  скарати  хиба 
реютом.  К.  ХП.  34. 
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Поперекручуватися,  чуєм
ося,  втеся, 

о.  То-же,  что  и  перекрутис
я,  но  во  мно- 

ЖбСТЕУВ. 

Поперекульбачувати,    чую,    
вш,    «д. 

Пересідлать  (во  множеств*). 
 . 

Поперекупбвувати,  вую,  вш
,  и.  Не 

рекупить  (во  множеств*). 

Поперекошувати,  шую,  еш,
  и.  Пере 

кусить  зубами  (во  множестве).
 

"    Попе'релагожуватн,  жую,  еш.  м.  пе- 

реділять, переладить  (во  *«°жеств*)  . 

Поперелазити,  жу,  виш,  г
л.  Перелезть 

(°  вливати,  ваю,  еш,  и.  Перелить 
(во  множеств*).  т 

Поперелицьбвувати,  вую,  
еш,  и.  10 

„опо«иііілРЯТИ     НО    ВО  МНОЖЄСТ11* 

же,  что  и  перелицювати,  но  ̂   в 

Поперелітати,  таено,  ете,  
и.  Переле 

тЬть  (о  МНОГИХЪ). 

Поперелічувати,  чую,  еш,  ы
.    Пере 

считать  (во  множеств*). 

Поперелбвлювати,  люю,  еш
,  ».  Пе- 

реловить (во  множеств*). 

Поперелбмлювати,  люю,  е
ш,  и.  пе- 

реломить (во  множеств*). 

Поперелякувати,  кую,  еш, 
 м  Пере 

пу1.ать,  'напугать  ̂ ,ъ).  розга
няє, 

поперелякує  дітей.  О.   1ВЫ.   ™»   "■
 

Поперелянуватися,  куємос
я,  «теса 

и  Перепугаться  (о  многихъ)
.  Левин,  Пов. 

289.  Люде  тікають  з  поля,  у
сі  попереля- 

куються. Ком.  І-  42. 

Поперемагати,  гаю,  еш, 
 м.  Ю-же, 

что  и  перемогти,  но  ииогихъ.
 

Поперемазувати,  вую,  еш,  и
.  пере 

мазать,    вымазать    вновь  (во  
  множеств*) 

Поперемальбвувати,  вую,  еш,
  и.  Го 

же,  что  и  перемалювати,  но  в
о  множеств*. 

Попереманювати,  нюю.  еш
,  гл.  Пере- 

манить (МНОГИХ!.). 

Поперемахльбвувати,  вую,  
еш,  и. 

То-же,  что    и  перемахлювати,   но 
 во    мно- 

^Поперемішувати,    щую,   еш,    «д.  То
- 

же, что  и  перемастити,  но  во  множе
ств* 

Поперемежбвувати,  вую,  еш
,  гл.  Пе- 

ремежевать (во  множеств*). 

Поперемелювати,  люю,  еш, 
 «.  Пере- 

молоть (во  множеств*)- 

Поперемиватн,  ваю,  еш,  гл.  П
еремыть 

(во  множеств*).  Поперемивала
  миски  и 

ложки.  Кіев.  у. 

Попереминати,  наю,  еш,  и
.  Ю-же, 

что  и  перем'яти,  но  во  множест
в*. 

Попереминатися,  наемося,  вте
ся,  и. 

То-же,  что  и  перем'ятися,  но  во  
множеств*. 

Поперемінюватн,  нюю,  еш
,  гл.— По- 

переміняти. 

Попереміняти,  няю,  еш,  и.
  1о-же, 

что  и  перемінити,  но  во  множес
тв*.  Попе- 

реміняла йому  усе  плаття,  нагодувала  Но
ю, 

напоїла.  Чуб-  II.  469. 

Поперемірювати,  рюю,  еш, 
 м.  Нере- 

м*рять  (во  множеств*). 

Поперемішувати,  шую,  еш,  и
.  То-же, 

что  и  а)  перемісити,  б)  перемішати
,  но    во 

МНОПопТеВрем{шуватиси,  шув.ося,   втеся 

м    Перетіпаться,  см*шаться  
(о  многихъ). 

Поперемліватя,  ваемо,  ете,  
«.  То-же, 

чт0  и  перемліти,  но  во  множеств*. 

Поперемовляти,  ляю,  еш,
  и.  То-же, 

что  и  перемовити,  но  во  
множеств*. 

Поперемовати,  кавмо,  е
те,  м.  Пере- 

мокнуть (во  множеств*). 

Поперемолбчувати,  чую,
  еш,  и.  Не 

ремолотить  (во  множеств*
). 

Поперемотувати,  тую.  
еш,  «...  Пере- 

мотать  (во  множеств*). 

Поперембчувати,  чую,  
еш,  гл.   Измо 

чить  (во  множеств*). 

Поперембщуватн.  шую,  
еш,  и.  Пере 

мостить  (во  множеств*). 

Поперемудровувати,  в
ую,  еш,  гл.  Пе- 

рехитрить, перемудрить  (МНОГИХЪ). 

Поперемурбвувати.  вую
,  еш.  и.   пе- 

рестроить каменный  постройку 
1     Поперемучувати,  чую,  еш,  гл.  Изму 

ЧИТПоГре-уЪЧуватися,    чуємося,   етеся, 

м.  Измучиться  (о  многихъ). 

Поп'еренаджувати,  джую,  еш,
  и.  Пе 

реманить  (многихъ).
  . 

1     Поперенизувати,  зую   еш,    гл.    1*ре 

низать  (во  множеств*).    Доено   «    ™Р
»£ 

нилдіь  \,о«  тПрба   сісти    та  попере- 

зувала намиста,    трем  сіст 

низчвати,  а  то  ще  порвет
ься.  Харьк. 

Поперенівечувати,  чую,  
еш.   >л-    іо- 

же,  что  і [перенівечити,  н
о  во  множеств*. 

Попереносити,  нбшу,  сиш
,  гл.  Пере- 

нести (во  множеств*) 

Попереночбвувати.  вув
мо,  «те о. 

То-же,  что  и  переночувати,
  но  о  многихъ. 

Поперенбшуватн,  шую,  
еш,    и  -Ш- 

Рознюхувати,  хую,  е
ш,  г.  Пере- 

нюхать  (во  множеств*). 

Поперебрювати,  рюю,  еш
,  и.  іо-жє, 

что  и  переорати,  но  во  мн
ожеств*. 

Поперепакбвувям,  вую,  еш, 
 и.    не- 
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репаковать,  переложить  упакованный  вещи 
(во  множеств*). 

Поперепалювати,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перепалити,  но  во  множеств*. 

Поперепалюватися,  люемоея,  втеся, 
ы.  Пережечься  (во  множеств*). 

Поьэрепарюватн,  рюю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перепарити,  но  во  множеств*. 

Попереиаск^джуватн,  джую,  еш,  м. 
Изгадить  (во  множеств*). 

Попереливати,  ваю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перепити,   но  по  множеств*. 

Поперепиватися,  ваеиося,  втеся,  м. 

Перепиться  (о  многихъ).  Так  поперепива- 
лися, що  і  з-за  спину  не  повилазили,  там 

і  поснули.  Кіев.  у. 

Поперепилювати,  люю,  еш,  и.  Пере- 
пилить (во  множеств*).  Поперепилюй  дошки 

на  троє,  шоб  »ю  два  а)пиинн  були  завдовшки. 
Харьк.  у 

Поперепинати,  наю,  еш,  и.  То-же, 

что  и  переп'ясти,  но  во  множеств*. 
Поперепинйти,  няю,  єш,  и  То-же, 

что  и  перепинити,  но  во  множеств*. 

Попереписувати,  сую,  еш,  гл.  Пере- 
писать (во  множеств*). 

Попарепнтувати,  тую,  еш,  и.  То-же, 
что  и  перепитати,  но  во  множеств*. 

Поперепікати,  каш,  еш,  гл.  Перепечь 

(во  множеств*)  Ти  хоч  як,  а  поперепі- 
каєш пироги.  Богод.  у. 

Поперепікатися,  каємося,  втеся,  м. 

Перепечься  (во  множеств*).  Паляниці  по- 
перепікалися 

Поперепіратн,  раю,  еш,  м.  Перемыть 
о*лье  наново  (во  множеств*). 

Попереплачувати,  чую.  еш,  іл.  Пе- 
реплатить (во  множеств*).  Ми  за  цю  землю 

панові  башто  вже  ірошеіі  попереплачували: 
більш  десятка  год  платимо-  Полт.  у. 

Поперепливати,  ваю,  еш,  и.  Пере- 
плыть (во  множеств*).  Добігли  до  Дніпра, 

поперепливали  кіньми.  Драг.  417. 

Попереплигувати,  гую,  еш,  \л.  Пе- 
репрыгнуть, перескочить  (во  множесчв*). 

Попереплигували  через  рівчак. 

Попереплітати,  таю,  еш,  м.  Пере- 
плесть  (во  множеств*). 

Попереплішуватя,  шую,  еш,  (.4.  То- 
же, что  и  переплітати,  но  во  множеств*. 

Попереплутувати,  тую,  еш,  и.  Пе- 
репутать (во  множеств*). 

Попереповвуватн,  зую,  еш,  и.  Пере- 
ползти (во  множеств*). 

Попервповнятя,  няю.  еш,  м.  Пере- 
полнить (во  множеств*). 

Поиерепоганговати,  нюю,  еш,  м.  Из- 
гадить, испортить  (во  множеств*). 

Попереполіскувати,  кую,  еш,  м.  Пе- 
реполоскать (во  множеств*).  Побіжи  в  бе- 

ри, попереполіскуй  оці  ганчірочки.  Славя- 

носерб, у.' Попереправляти,  лею.  еш,  гл.  Пере- 
править (многихъ). 

Лоперепрасбвувати,  вую,  еш,  гл.  Пе- 
регладить вновь  (во  множеств*). 

Поперепрівати,  ваемо,  ете,  гл.  Пере- 
пріть (во  множеств*).  Усе  в  печі  попере 

прівало.  Харьк. 

Поперепродувати,  дую,  еш,  и.  Пере- 
продать (во  множеств*).  Оці  жиди  у  нас 

понакуповують  усячини,  а  в  городі  попере- 
продують та  й  зароблять  собі.  Кіев. 

Поперепрбшувати,  шую,  еш,  и.  Го- 
же, что  н  перепросити,  но  многихъ. 

Поперепрягати,  гаю,  еш,  и.  Пере- 
прячь (во  множеств*). 

Поперепускати,  каю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перепустити,  но  во  множеств*. 

Поперераджувати,  джую,  еш,  гл.  Пе- 
рер  вшить  (во  множеств*). 

Поперералювати,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  перералити,  но  во  множеств*. 

Поперераховувати,  вую,  еш,  гл.  Вновь 
пересчитать  (во  множеств*). 

Поперержавлювати,  люю,  еш,  и.  Пе- 
рержавіть, (во  множеств*). 

Попереривати,  ваю.  еш.  и.  То-же, 
что  и  перервати,  но  во  множеств*. 

Поперериватися,  ваеиося,  втеся,  м. 
То-же,  что  и  перерватися  но  во  множеств*. 

Поперервштбвувати,  вую,  еш,  гл.  По- 
ставить иначе  л*са  (во  многихъ  м*стахъ). 

Поперерізувати,  зую,  еш,  гл.  Пере- 
різать (во  множеств*). 

Поперербблювати,  люю,  еш,  и.  Пе- 
ределать (во  множеств*).  К.  XII.  Ж  По- 

перероблювали їх  (церкви)  на  костьоли. 

Стор.  МП  р.  65. 
Поперербджуватися,  джувмося,  втеся, 

гл.  Переродиться  (о  многихъ) 

Попереростати,  таю,  еш,  и.  Перера- 
сти (мпогвхъ,  о  многихъ).  Мог  дочки  еже 

мене  попереростали.  Богодух.  у. 

Поперерубувати,  бую,  еш,  гл.  Пере- 
рубить (во  множеств*).  Поперерубуй  на 

трое. Попересаджувати,  джую,  еш,  и.  То- 
же, что  и  пересадити,  но  во  множеств*. 

Хочу  вишні  ближче  до  хати  попересажу 
вати.  Екатерииосл     у. 

Пбаервоежь,  сия,    м.  Поперечны*  ре- 
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мешекъ  у  хомута  вь  шлеі..  Він  спитав, 
скільки  попереснів  у  моєму  хомуті,  да  (і 
полічив. 

Попересилати,  лаю,  еш,  м.  Переслать 
(по  множеств*). 

Попересипати,  паю,  еш,  и.  То-же, 
что  и  пересипати,  но  во  множестве. 

Попересихати,  хаемо,  ете,  ц.  Пере- 
сохнуть, высохнуть  больше  ч*мь  нужно. 

Сорочки  не  попересихали,  — саме  добре  буде 
качати.  Черниг.  у 

Попересідати,  даємо,  ете,  мі  Пере- 
сість (о  многихъ).  Попересідали  в  .солодок. 

Харьк.  у. 

Попересідлувати,  лую,  еш,  м.  Пере- 
сідлать (во  множеств*). 

Попересікати,  каю,  еш,  ід.  Разсічь 
(на  частії  . 

Попересіювати,  сіюю,  еш,  м.  Пере- 
снять (во  множеств*). 

Поперескакувати,  вую,  еш.  м.  Пере- 
скочить, перепрыгнуть  (многое,  О  МНОГИХ!.). 

Ни  поперескакуєте  до  мені-.  Мнж.  і*. 
Попересл^хувати,  хую,  еш,  и.  Вы- 

слушать (многихъ). 
Попересмажувати,  жую,  еш,  м.  Пе- 

режарить (во  множеств*). 
Попересмажуватися,  жуємося,  етеся, 

м.  Пережариться.  Чому  ж  ти  й  не  загля- 
нула в  піч?  Глянь,  як  качни  понересмаэщ- 

вались.  Кіев.  у. 

Попересмивувати,  кую,  еш,  и.  Пере- 
дернуть (но  множеств!). 

Попересміювати.  юю,  еш,  гл.  Оси- 
лить въ  см*х*  (многихъ). 

Попереспівувати,  вую,  еш,  іл-  То-же, 
что  и  переспівати,  но  во  множеств?..  Та  я 
вже  всі  пісні  попереспівувала, — більше  не 
знаю.  Константиногр.  у. 

Попереставляти,  ляю,  еш,  і.і.  Пере- 
ставить (во  множестве). 

Поперестановляти,  ляю,  еш,  г.і.=По- 
переставляти. 

Поперестарюватисн,  рювмося,  етеся, 
».і.  Перестаріть  (о  многихъ). 

Поперестеляти,  ляю,  еш,  гл.=Попе- 
рестнлати 

Поперестелятися,  ллємося,  етеся, 
м.— Поперестилатися. 

Поперестигати,  ґавмо,  ете,  м.  Пере- 
спать (во  множеств*). 

Поперестилати,  лаю,  еш,  іл.  Пере- 
стлать вновь  (во  множеств!.). 

Поперестилатися,  лаємося,  етеся,  ц. 
Быть  иерестлану,  перестлаться  (во  мно- 
жеств*). 

Поперестбювати,  ювмо,  ете,  іл.  То- 
же, что  и  перестояти,  но  во  множеств*. 

Поперестбговатися,  ювмося,  втеся,  м« 
Перестояться  (во  множеств*).  Недобра 

страва,  як  поперестоюетг^я  у  нечі.  Бого- 

дух.  у. Поперестрашувати,  шую,  еш,  и.  Пе- 
репугать, испугать  (многихъ). 

Поперестрибувати,-  буемо,  ете,  и. 
Перепрыгнуть,  перескочить  (во  множеств*). 
А  ну,  чи  поперестрибуємо  через  воду?  Лу- бен, у. 

Попереступати,  паю,  еш,  гл.  Пере- 
ступить (но  множеств*). 

'  Попересушувати,  кую,  еш,  и.    Пере- 
сучить (во  множеств*). 

Попересушувати,  шую,  еш,  м.  1)  Про- 
сушить (во  множеств*).  Оце  повиймаю  оде- 

жу з  скрині  та  поперсеушг/ю.  Кіев.  у. 
2)  Пересушить  (во  множеств*).  Попересу- 

шували насіння, — гляні.пк,  аж  попрпсмаїа.ю. 
Васильк.  у. 

Попересушуватися,  шуемося,  етеся, 
м.  1)  Обсушиться  (о  многихь).  Поки  по- 

пересушувались після  тою  дощу,  то  вже  и 
вечір.  Харьк.  у.  2)  Пересушиться  чрезъ 

м*ру  (во  множеств*). Поперетанцьбвувати,  вуемо.  ете,  м. 
То-же,  что  и  перетанцювати,  но  во  мно- 

жеств*. 
Поперетинати,  каю,  еш,  м.  То-же, 

что  и  перетинати,  но  во  множеств*. 
Поперетинати,  наю,  еш,  и.  Тоже, 

что  и  перетяти,  но  во  множеств*.  Попере- 
тинали ремні,  котрими  покручувані  були 

руки  у  козаків.  Стор.  МПр.  108. 

Поперетирати,  раю,  еш,  <л.  То-же,  что 
и  перетерти,  но  во  множеств*. 

Поперетиратися,  рвемося,  етеся,  і.і. 
То-же,  что  и  перетертися,  но  во  множеств*. 

Понеретісувати,  сую,  еш,  г.».  Пере- 
тесать (во  множеств*). 

Поперетлівати,  ваемо,  ете,  гл.  Пе- 
ретліть (во  множеств*). 

Поперетбвкувати,  кую,  еш,  ы.  То- 
же, что  и  перетовкти,  но  во  множеств*. 

Поперетоплювати,  люю.  еш,  гл.  То- 
же, что  и  перетопити,  но  но  множеств*. 

Попереточувати,  чую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  переточити,  но  во  множеств*. 

Поперетрбщувяти,  щую,  еш.  гг.  Рас- 
трощить  (во  множеств*). 

Поперетрушувати,  шую,  еш,  м.  То- 
же, что  и  перетрусити,  но  во  множеств*. 

Прибрала  гарно  світличку:  рушники  шиті 
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іщюзвішувала ,  сухі  зілля  за  /волоком  і  за 
бомми  поперетрушувала.  Г.   Вари.    161. 

Поперетягати,  гаю,  вш,  и.  То- же,  что 
її  перетягти,  но  во  множеств*. 

Поперехвалювати,  люю.  вш,  іл.  Пе- 
рехвалить (многихъ).  Попсрсхвалюеали  моїх 

дівчат,  ліниві  стали  прясти.  Харьк. 

Поперехиляти,  ляю,  вш,  м.  Накло- 
нить, склонить  (по  множеств*). 

Поперехилятися,  лаємося,  втеся,  м. 

Перевіситься  черезъ  что.  Королів  цвіт  по- 
вився по  лісі,  вишні  поперехилялися.  V- 

Барв.  89. 

Попереходити,  джу,  диш.  її.  То-же, 
что  и  перейти,  но  во  множеств*.  Усі  вже 
попереходили  через  місток.  Харьк. 

Поперехоплювати,  люю.  еш,  и.  Пе- 
рехватить (во  множеств*) 

Поперехрнщувати,  щую.  еш,  іл.  Го- 
же, что  и  перехрестити,    но  во  множеств!. 
Поперехрйщуватися,  щуемося,  втеся, 

и.  То-же,  что  и  перехреститися,  но  о  мно- 
гихъ. 

Попереціжувати,  жую.  вш,  и.  Про- 
цідить (во  множеств*). 

Поперецілбвувати,  вую,  еш,  іл.  Пе- 
реігіловать  (во  множеств*). 

Поперецінювати,  нюю,  еш,  іл.  То-же, 
что  и  перецінити,  но  во  множеств*. 

Попередитися,  чуся,  чншся,  гл.  По- 
спорить. Мог  мама...  поперечили  сі  з  та- 

тол...  Гн.  II.  125.  Щог  сі  поперечив  з  най- 
митом   Гн.  II.    118. 

Поперечитувати,  тую,  еш,  іл.  Тоже, 
что  и  перечитати,  но  во  множеств*. 

Поперечищати,  щаю,  вш.  и.  Пере- 
чистить (во  множеств*). 

Поперечіплювати,  люю,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  перечепити,   но  во  множеств*. 

Поперечісувати,  сую,  вш,  м.  Пере- 
чесать і  многихъ). 

Поперечісуватися,  сувнося,  втеся, 
и.  Перечесаться  (о  многихъ). 

Поперечка,  ки,  ж.  1)  Деревянная  до- 
щечка, прибитая  въ  саняхъ  спереди,  сое- 

диняющая одинъ  стяголь  съ  другимъ. 
Сумск.  у.  2)  У  ткачей:  поперечная  доска 
въ  сновальниц*.  Сумск.  у.  3)  Перемычка 
у  оконной  рамы,  поперечная  планка. 

Поперечний,  а,  е.  Поперечный. 
Поперёчииця,  ці,  ж.  Часть  ткацьаго 

кн.  См.  Верстат.   Шух.   [.  2'А — 2")(> 
Поперечок    чка.  м.  Ум.  отт.  поперек. 
Поперечуватися,     чуюся,     ешея.    и. 

ІЬ'рекреиіиваться.  Полотно  б  уткане  з  <~>во.г 
в  ниток,  які  иопеїіечукіти-я,  и  то  з  по- 

дтжних,  що  творять  основу  і  поперечних: 
тканя.  Шух.  І.    154. 

Понерешний,  а.  є— Поперечний.  Вас. 
14». 

Поперешукувати,  кую,  еш,  іл.  То-же, 
что  н  перешукати,  но  во  множеств*. 

Поперідь,  нар.  Впереди.  Мнж.    190. 
Поперник,  ка,  м.,  поперинця,  ці, 

ж.  Ноперечница.  Вх.  Лем.  454. 

Поперти,  пру\  реш,  и.  1)  Напереть. 
Прожоюм  вискочили  козаки  і  поперли  на 
ляхів.  Стор.  МПр.  122.  2)  Побіжать.  Як 
почув  се  циган,  як  попре  додому,  і  чобіт 
не  набув.  Драг.  192.  3)  Швырнуть.  Да  з 
словом  сим  на  їх  поліном  і  попер.  О.  1861. 
IV.  62.  4)  Потащить.  Шуліка  ухопив  курчя, 

а  за  ним  потяглись  угору  і  останні  кур-- 
чятч  з  квочкою,  бо  звязані  були  міцно: 

так  усіх  і  попер  шуліко.  Чуб.  II.  529. 

Попертися,  пр^ся,  прешся,  и  Отпра- 
виться куда,  пойти,  пол*зть  (грубо).  Так  і  по- 

перся п'яний  у  хату  до  чужих  людей.  Харьк. 
Поперхляввй,  а,  е.  Вспыльчивый,  за- 

пальчивый. Вх.  Лек.  454. 

Поперчити.  чу\  чйш,  гл.  Посыпать 
перцемъ.  З  смаженої  капусти  поперченої... 
ліплять  пироін.  МУЕ.  І.  99. 

Попестити,  пещу,  стиш,  іл.  Поні- 
жить, молеліить,  поласкать.  Сим.  67.  По- 

шхандибала  Івана-сина  годувать;  воно  спо- 
витеє кричало  у  холодочку  за  снопом;  ро- 

сповила,  нагодувала,  попестила.  Шевч.  623. 

Попеститися,  щуся,  стишся,  іл.  По- 
н вжиться;  поласкаться. 

Попечатати,  таю,  еш,  іл  Запечатать 

(во  множеств*). 
Попивати,  ваю,  еш,  іл.  Попивать, 

пить.  Напитку  дорогою  не  попиває.  АД. 
II.  6  Чорний  ворон  залітає,  тую  кровцю 
попиває.  АД.  І.    85. 

Попивкати,  каю,  еш,  іл.  Медленно 

отпивать  короткими  глотками    Вх.  Уг.  261. 
Попйвитися,  жуся  зишся,  і.і.  Побыть, 

надувши  губы,  поважничать.  ІІІо  ми  іцс 

їстимем? — „Низи  та  заспи". — Які? — А 
такі,  гцо  понизишся  та  й  заснеш.  Богод.  у. 

Попик,  ка,  (і.  1)  Ум.  оть  піп.  2)мн.  Раст. 

СаИЬа  раїизігій  Ь.  ЗЮЗО.  І  173.  3)  Нас*к. 
Спгувотеїа,  лвсто*дъ.  Вх.  Пч    І.  5. 

Попильнувати,  н^ю,  еш,  м.  1)  По- 
заботиться, постараться.  Попильнуй  під 

старість  дому.  Котл.  Од.  492.  2)  Посте- 
речь, присмотріть,  наблюсть;  бодрствовать 

н*которое  время.  Ти,  Симоне,  не  міі  од- 
пірі  години  попильнувати.  Єн.  Мр.  XIV.  37. 

Попинн,  пин,    ж.  мн.   Названіе  узора 
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дяя  вышивки:  човники  з  пбпинами.  Чуб. 
VII.  415. 

Попинка,  ки,  ж.  Епитрахиль.  Виспо- 
відай мене,  попе,  під  попинкою.  Маркев.  58. 

Пописати.  См.  Пописувати. 

Пописувати,  сую,  вш,  сов.  в.  попи- 
сати, пишу,  шеш,  гл.  1)  Писать,  напи- 

сать (во  множеств*).  Дрібне  листе  попи- 
сує. АД.  I.  135.  Там  (у  книгах)  усе  як 

раз  пописано.  О.  1862.  VI.  59.  2)  Только 
сов.  в.  Исписать.    Пописав  увесь  папер. 

Попйсько,  на,  .к.=Піп.  Пописко  фтг- 
шився  за  ті  гроші.  Гн.   II.    122. 

Пописьмачнти,  чу,  чиш,  гл.  Изменить 
иа  книжный  ладъ.  Ном.  Од.  вид.  III. 

Шиит,  ту,  м.  Спросъ.  Він  було  гам 
оеа  загаду  свое  діло  справляє;  а  без  попиту 
ніде  тобі  в  світі  і  на  малий  час  не  одю- 
диться.  Васильк    у. 

Попитаний,  ни,  с  Спросъ.  Я  без  по- 
питання  не  брав.  НВолын.  у. 

Попитати,  таю,  еш,  ы.  Спросить.  Оце 
попитають  його  люде,  що  як  він  живе. 

Г.  Барв.  524. 
Попитатися,  таюся,  ешся,  гл.=Попи- 

тати.  Нехай  я  попитаюся  в  неї,  чи  вона 

думав  приходити,  чи  може  вже  не  схоче. 
Кіев.  у. 

I.  Пбпити,  плю,  ниш,  гл.— Попувати. 
Навчиш  біда  попити,  коли  нема  що  в  губу 
вложити.  Фр.  Пр.  47. 

II.  Попити,  п'ю,  вш,  і.і.  Выпить  (во 
множеств*).  Був  мед,  та  гості,  попили. 
Ном.  №  1897.  Попив  змій  кров.  Мнж.  35. 

Попитися,  п  ембся,  етбся,  и.  Напиться 

пьянымъ  (о  миогихъ».  :ЮЮР.  І.  152  АД. 
II.  71.  Пили,  пили  козаченьки,  та  вже  по- 

пилися. Грин.  III.  591.  Стали  й  там 
кружати,  попились:  Тарас  насилу  угадав 
в  юспсду,  і  свати  не  напившись  так,  як 

туп,  ізроду.  Мкр.  Н.   39. 
Попитлювати,  люю,  еш,  м.  Смолоть 

крупичатую  муку. 
Попйтувати,  тую,  еш,  м.  Спрашивать. 

Пчелиная  мати  ройочка  веде,  ой  веде,  веде 

да  й  попитує:  гой  де  б  нам...  хороше  при- 

силля  найти?"   Грин.  III.   7. 
Попихати,  хаю,  еш,  іл.  1)  Толкать, 

подталкивать.  Став  дід  києм  попихати. 

Грнн.  III.  340.  2)  Цомыкать  кімт>.  Хто 

для  всіх  був  попихачем,  тепер  став  дру- 
гим попихати.  Св.  Л.  135.  На  кою  ти 

тії  діток  покидала?  Та  хто  їх  буде  до- 
глядать? Та  їх  будуть  чужі  діти  попи- 

хать.  Св.  Л.  221. 

Попитатися,  хаюся,  ешся,  іл.  1)  Под- 

талкиваться. 2)  Помыкать.  Верховодила 

Мася  над  матір'ю,  та  й  сестрам  доста- 
валось: вони  були  їй  за  наймичок,  всюди 

ними  попихалась.  Св.  Л.   115. 

Понйхач,  ча,  м.  Человйкъ,  которынъ 
каждый  помыкаетъ.  Св.  Л.  135.  Ном. 
Л^  10688.  Сирота  Ярема,  сирота  убогий: 

ні  сестри,  ні  брата,  нікого  нема!  попихач 
жидівський,  виріс  у  порогу.  Шевч.  133. 

Ми,  бач,  теперечки  тільки  жіночі  попи- 
хачі. Стор.  МПр.  157. 

Попйхачний,  а,  е.  У  потребляющейся 

для  толканія.  О,  лк  би  любо  їм  було  те- 
пер допхатись  до  берега,  коли  б  у  бідолах 

було  в  запасі  про  случай  на  кризі  біля  ха- 
ти яке  попихачне  знаряддє,  чи  весло.  К- 

Дз.   157. Попнхкатн,  каю,  еш,  іл.  1)  Попых- 
теть   2)  Подымить  трубкой  курительной. 

Попйхувати,  хую,  вш.  гл.  Дымить, 

куря  трубку.  Попихують  із  люльок.  КС. 
1883.  XI.  503. 

Попичка,  ки,  ж.  Птица  Раїпв  раїивігів, 
синица  болотная,  камышевка.  Вх.  Пч.  II.  13. 

Попишатися,  шаюся,  ешся,  гл.  По- 
красоваться. Не  довго  ж  вона  попишалася! 

так,  юдочок,  або  зо  два.  Г.  Барв.  106. 

Пбпів.  лу,  .«.=Попіл.  Драг.  264. 
Попів,  пбва,  вв.  Принадлежащій  попу. 

Чиї  ворота  минеш,  а  попових  не  минеш. 

Ном.  *,216. 
Попівна,  нн,  ж.  Дочь  священника, 

попівна.  Шукайте  собі,  добродію,  в  городі 
панночки.  Чи  там  трохи  есть  суддівен, 

писарівен  і  гарних  попівен?  Котл.  НП-  344. 

Попівство,  ва,  с  1)  Званіе  священ- 
ника. Давайте  попівство  за  дванадцяти- 
літню науку.  О.  1862..  VIII.  22.  2)  Свя- 

щенвическій  домъ,  дворъ.  Дві  дівки,  служ- 
ниці на  попівстві.  МУЕ.  III.  50.  3)  соб. 

Попы,  священники.  Наїхало...  попівства 
повен  двір.  Рк.  Левиц. 

Попівський,  а,  є.  Поповскій.  Попів- 
ської кишені  не  наповниш.  Посл. 

Попід,  пред.  1)  Подъ.  Попід  темним 
гаєм.  Шевч.  Попід  очі  смуги.  Св.  Л.  103. 

2)  Вдоль  чего.  Ото  пішов  наш  шлях  по- 
під ліс.  Литин.  у.  Пішов  любко  попід  ниви, 

попід  левадочку.  Ой  не  видко  його  стану, 

лише  юловочку.  Гол.  IV.  459. 
Попідбивати,  ваю,  еш,  м.  То-же,  что 

и  підбити,  но  во  множеств*.  Гвіздками  чо- 
боти попідбиваю.  Я  твої  карг  очі  попід- 

биваю. О-  1861.  IV.  83.  Нп.  Оден  король... 
попідбивав  під  себе  багато  країв  і  миру. 

Гн.  II.  11. 
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Попідбиватися,  вавмося,  єтеся,  и. 

То-же,  что  я  підбитися,  по  о  многихъ. 
Нскрутики ..  попідбивалися  йдучи.  Мир. 
ХРВ.    142. 

Попідбігати,  гаємо,  еге,  гл.  Подбе- 
жать (о  многихъ). 

Попідбірати.  раю,  вш,  и.  Подобрать 
(во  множеств!;]. 

Попід-біччу.  Подъ  бокъ.  Вона  лежить 

на  землі,  а  він  б'є  її  попід-біччу  ноіа.чи. 
Нево  МОСК.    у. 

Попідважувати,  -жую,  вш,  гл.  Под- 
вить съ  помощью  рычага   (во  множеств!.». 

Попідвереджуватися,  джуємося.  вте- 
оя,  гл.  Подорваться  (о  многихъ).  Це  вони 

в  економії  попідвереджувалися,  п'ятипудові 
чували  тягаючи.  Славнносерб.  у. 

Попідвішувати,  шую,  вш,  гл.  Пові- 
сить (многое). 

Попідвіконню,  нар.  Подъ  окнами.  На 

дворі  ні  деревня,  а  ніякої  рослини, — тинки 
величезні  будяки  попід-віконню.  Г.  Барв.  2Г. 
Попід-віконню  пішов.  Отправился  нищен- 

ствовать, сделался  нвщвмъ. 

Попідводити,  джу,  диш,  гл.  То-же, 
что  в  підвести,  но  во  множеств.  Вона  її 

(піч)  попідводила,  помастила,  опрятала. 

Чуб.  II.  67. 
Попідвбдитиси,  д внося,  днтеся.  М. 

Подняться,  встать  (о  многихъ).  Насилу 

попідводились  уранці,—  так  уночі  почаділи. 
Харьк.  Употребл  и  въ  ед.  ч.,  когда  гла- 
гилъ  относится  къ  собирательному  имени 
сущ.  Хлів  хоч  і  полії  трохи  од  гряду,  а 
потому  попідводився.  Волч.  у. 

Попідволікати  каю,  вш,  м-  То-же, 
что  и  підволокти,  но  во  множестве. 

Попідв'язувати,  вую,  вш,  м.  Подвя- 
зать (по  множестве)  У  саду  дерева  попід- 

в'язувала   Черни г.  у. 
Попідв'язуватися,  зуемося.  єтеся,  м. 

Подвязаться  (о  многихъ).  Ми  високо  попід- 

в'язувалися, не  ппзабовтуемсія.  Харьк.    г. 
Попідганяти,  нею,  вш,  гл.  То-же, 

что  и  підгніти,     но  многихъ. 
Попідгинати,  наю,  вш,  гл.  Подогнуть 

(во  ивожсствЄ).  Посідали,  попідіймали  нош. 

Харьк.  г. 
Попідгинатися,  наємося.  єтеся.  гл. 

Подогпуться  (во  мпожєстпЄ). 

Попідгір'ю,  нар.  Подъ  горою.  Ой  піду 
я  попідйр'ю.  Ірин.  III.  417. 

Попі  дгледжу  вати,  джую.  вш,  и.= 
Попі  дг  ля  дати 

Попідглядатн,  дію.  вш,  і.«.  Подсмот- 
реть (во  ивожсствЄ). 

Попідгодовувати,  вую,  вш,  и.  Под- 
кормить (мвогихъ). 

Попідголювати,  люво.  вш.  іл.  Под- 
брить  (многихъ). 

Попідголюватися,  люемося.  єтеся,  і.і. 

Подбриться  (о  мвогихъ). 

Попідгортати,  таю,  вш,  и.  То-же, 
что  и  підгорнути,  но  во  множестве. 

Попідгортатися,  таємося.  втвся,  і.і. 

То-же,  что  и  підгорнутися,  но  во  множестве. 
Попідгризати,  заю,  вш,  и.  Подъесть, 

подгрызть.  Щось  капусту  попідгризало, — ; 
невже  мтиі  так  укинулися,  що  й  по  горо- 

дах єсть?  Славяносерб.  у. 

Попідгрібати,  баю,  вш,  гл.  Подгресть 
(по  множестве).  Оту  солому  попідгрібай 
до  ожереду.  Харьк.  у. 

Дош'ддиратн,  раю.  вш,  гл.  То  же,  что 
и  піддерти,  но  во  множестве. 

Попіддбвбувати.  бую,  вш,  и.  То-же, 
что  н  піддовбтй,  но  во  множестве. 

Попіддрбчувати,  чую,  вш.  і.і.  Подза- 
дорить  (многихъ).  Попіддрочувала  своїх  бра- 

тів так,  то  вони  й  завелися  з  моїми  бра- 

тами лаятися,  а  далі  й  і'итіся.  Васильк.  у. 

Попіддурювати,  рюю,  вш,  іл.  Об- 
мануть, надуть  (многихъ;.  Він  один  нас 

усіх  попіддіїрював.  Харьк.  у. 

Попідземний,  а,  є  То-же,  что  и  під- 
земний, подземный,  по  завимающій  подъ 

поверхностью  земли  болЄе  обширное  про- 
странство, идущій  подъ  землей. 

Попідіймати,  маю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  підійняти,  но  во  множестве. 

Попід'їжджати,  джавмо,  вте,  м.=По- 
під  їздити 

Попід'їздити,  димб,  днте,  м.  Подъ- 
ехал, (о  многихъ). 

Попідкладати,  даю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  підкласти,  но  во  множестве. 

Полідкбвувати.  вую,  вш,  ід.  Подко- 
пать (но  множестве). 

Попідкблюватн,  люю,  вш,  и.  То-же, 
что  и  підколоти,  но  во  множестве.  Пальці 
попідколювала.  Васильк.  у. 

Попідкопувати,  пую,  вш,  гл.  Подко- 
пать (во  множестве). 

Попідкопуватися,  пуеиося,  втвся,  и. 
Подкопаться  (о  мвогихъ). 

Попідкочувати,  чую,  вш,   м.    Подка- 
тить (но    множестве).    Вози    попідкочуйте 

до  коморі,  будемо  мішки  накладати.  Харьк.  у. 
Попідкбчуватнся,  чуємося,  втвся,  гл. 

Подкатиться  (во  ивожєствЄ). 

Попідкошувати,  шую,  вш,  и.  Подко- 
сить (во  множестве;. 
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Попідкрадатися,  даємося,  етеся,  *.
». 

Подкрасться  (о  ыногихъ).  І  як  ті 
 злодії 

попідкрадалися  до  коней,  ию  ми  ж  г  не спали-  Валк.  у 

Попідкручувати,  чую,  вш,  гл.  П
од- 

крутить (во  множестве). 

Попідкупляти,  ляю,  вш,  і.і.  Подку- пить (ыногихъ). 

Попідкурювати,  рюю,  еш,  гл.  Подк
у- 

рить, пустить  дымъ  подъ  что  (во  множеств*). 

Попідлазити,  вино,   зите,  гл.    Го-же. 
что  и  підлізти,  но  о  ыногихъ. 

Попідлатувати,    тую,   еш,  гл.    Почи-
 

нить, подложивъ  заплаты  (во  множеств*). 

Попідлещуватися,    щуемося,    етеся, 

и.  Подольститься  (о  многихъ).  Вони  такі, 

що  до  всіх  попідлещуються.  Харьк.  у. 

Попідливати,  ваю,  сш,  гл.  Полить 

(во  множеств*).  Не  дає  Бог  дощу:  треба 

попідливати  щепи,  а  то  аж  листя  на  їх 

крутиться.  Черниг.  г. 

Попідлизуватися,  зуемося,  етеся,  м. 

Подольститься  (о  многихъ).  Вони  попідли- 

зувалися до  хозяйки,  так  їм  і  добре,  а  лк 

я  не  вмію  підлизуватися,  так  мене  й  гри- 
зуть усі.  Харьк. 

Попідлі,  нар.  Подл*,  возл*.  Он  взяв 

же  ею  попідлі  коня,  а  повіз  ею  а  в  чеську 
землю-  Гол.  II.  30. 

Попідмазувати,  эую,  вш,  и.  Подма- 

зать (во  множеств*).  Вози  вже  попідмазу- 
вав,— чи  запрягати?  Харьк.  у. 

Попідмальбвувати,  вую,  еш,  гл.  Под- 
красить (во  множеств*). 

Попідманювати,  нюю,  еш,  гл.  Сма- 
нить, соблазнить  (многихъ). 

Попідмащувати,  щую,  еш,  гл.  Под- мазать (во  множеств*). 

Попідмивати,  ваю,  еш,  гл.  Подмыть  (во 

множеств*).  Ти  ж  візьми  води  в  відро  та  по- 
підмивай корови,  а тодій. доїтимеш.  Харьк.  т. 

Попідмітати,  таю,  еш,    гл.    Подмести 
(во  множеств*). 

Попідмовляти,  ляю,  еш,  гл.  Подго- 
ворить, подстрекнуть  (многихъ) 

Попідмбчувати,  чую,  еш,  гл.  Подмо- 

чить (во  множеств*).  Такий  дощ  лив,  во- 

рохи мені  на  току  попідмочувало.  Харьк.  у. 

Попідмбщувати,  щую,  еш,  гл.  1)  Под- 
мостить (во  множеств*).  2)  Подложить 

подъ  что  (во  множеств*). 

Попідникати,  каемо,  ете,  гл.  II од- 

рости  (о  многихъ).  Коб  мені  діти  попід- 
никали,  то  б  я  не  журився.  НВолын.  у. 

Попіднімати,  маю,  еш,  и.-Пошдій- мати. 

Попідпалювати,  люю,  еш,  и.  Под- 

жечь (во  множеств*).  Чи  вже  попідпалю- 
вала «  грубах? \  Васвльк.  у. 

Попідперізувати,  зую,  еш,  гл.  Под- 
поясать (многихъ).  Гарненько  ф  попідпе- 

різуй дітей,  бо  вітер  на  дворі-  Богод    у. 

Попідперізуватися,  вуемося,  етеся, 
іл.   Подпоясаться  (о  многихъ). 

Попідписувати,  сую,  еш,  гл.  Подпи- 
сать (по  множеств*). 

Попідписуватися,  сувмцея,  етеся,  <л. 

Подписаться  (о  многихъ). 

Попідпихати,  хаю,  вш,  гл.  Подот- 
кнуть подъ  что  (во  множеств*). 

Попідпікати,  каю,  еш,  и.  Подпечь,  под- 
жарить (во  множеств*). 

Попідпікатися,  каемося.етеся,  и  Под- 
печься, поджариться.  Я  люблю,  щоб  пиром 

добре  попідпіка.шся  Богодух.  у. 

Попідписувати,  кую.  еш,  и  =Пошд- пікатн.  Повів  же  його  да  пожаренкоя,  да 

пожар  ноженьки  да  попідшивав.  Черниг. 
(АД.  I.  2(3). 

Попідпірати.  раю,  еш,  гл.  То- же,  что 

и  підперти,  по  во  множеств*.  Попідпірав 
тин  кілками,  щоб  не  впав.  Харьк. 

Попідпливйти,  ваемо,  вте,  гл.  Под- 
плыть (во  множеств*). 

Попідпоювати,  поюю,  еш,  гл.  Подпо- 
ить "(многихъ).  Він  їх  попідпоював,  а  тоді  й 

повидурював  гроші. 

Попідправляти,  ляю,  еш,  гл.  Попра- впть  (во  множеств*). 

Попідправлятися,  лявмося,  етеся, 

гл.  Поправиться  (о  ыногихъ).  Жита  після 

дощу  трохи  попідправлялися.  Богодух    у. 

Попідпрягатн,  гаю,  еш,  іл.  Припрячь 

(во  множеств*). 

Попідпускати,  маю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  підпустити,  но  во  множеств*. 

Попідпухати,  хаю,  еш,  гл.  Припух- 

нуть (во  многихъ  м*стахъ). 
Попідривати,  ваю,  еш,  и.  1)  Подрыть 

(во  множеств*).  Яблуні  свині  попідривали. 

2)  Подорвать  (во  множеств*). 

Попідрівнювати,  нюю,  еш,  гл.  Под- 
равнять (во  множеств*). 

Попідрівувати,  вую,  вш,  гл.  Тоже, 

что  и  підрізати,  во  во  множеств*. 

Попідробляти,  ляю.  еш,  гл.  Тоже, 

что  и  підробити,  но  во  множеств*. 

Попідростати,  таемо,  ете,  гл.  Под- 

рости  (о  многихъ).  Дітки  вже  попідро- 
стали, є  поміч  і  батькові  й  матері.  Бого- 

дух. у.  (Сини)  вже  попідростали.  Драг.  333. 
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Попідрублювати,  люю,  еш.  і».  Под- 
рубить (во  множестве),  сделать  при  шить* 

рубцы.  Рушники  вже  попідрублювала.  Бо- 
годух.  у. 

Попідрубувати,  бую,  еш,  гл.  Подру- 
бить (во  множеств*). 

Попідсаджувати,  джую,  еш,  •  и.  То- 
же, что  и  підсадити,  но  во  множестве. 
Попід  си  лати,  лаю,  еш,  и.  Подослать 

(многихъ). 
Попідсинювати,  нюю,  еш,  гл.  Подси- 

нить (во  множестве). 

Попідсипати,  паю,  еш,  гл.  1)  Подсы- 
пать (во  множеств!).  2)  Подлить  (во  мно- 

жестве). 3)  Положить  яйца  подъ  насідки. 
Попідсихати,  хаемо,  ете,  и.  Подсо- 

хнуть (во  множестве). 
Попідсівати,  каю,  еш,  гл.  Подс*чь 

(во  множестве). 
Попідсіювати,  сіюю,  еш,  и.  Тоже, 

что  и  підсіяти,  но  во  множеств*. 

Попідскакувати,  кувио,  ете,  гл.  Под- 
скочить, подпрыгнуть  (во  множеств*). 

Пош'дслухувати,  хую,  еш,  и.  Под- слушать (но  множеств*). 
Попідсмажувати,  жую,  еш,  м.  Под- 

жарить (во  множеств*). 
Попідсмалювати,  люю,  еш,  и.  Опа- 

лить снизу  (во  множеств*). 
Попідсмикувати,  кую,  еш,  и.  Под- 

дернуть, подобрать  (во  множеств*). 

Попідсолоджувати,  джую,  еш,  гл. 
Подсластить  (во  множеств*). 

Попідставляти,  ляю,  еш,  «л.  Подста- 
вить (во  множеств*). 

Попідстилати,  лаю,  еш,  гл.  Подостлать 
(во  множеств*) 

Попістредювати,  люю,  еш,  гл.  Под- 
стрелить (во  множеств*). 

Попідстригати,  гаю,  еш,  и.  Подстричь 
(во  множеств*). 

Попідстригатися,  гаємося,  етеся,  и. 
Подстричься  (о  многихъ). 

Попідстругувати,  гую,  еш,  гл.  Под- 
строгать (во  множеств*). 

Повідступати,  паежо,  ете,  гл.  Подсту- 
пить (о  многихъ). 

Попідсувати,  ваю,  еш,  гл.  Подсунуть, 
пододвинуть  (во  множеств*). 

Попідсуватися,  ваемося,  етеся,  гл. 
Подсунуться ,  пододвинуться  (во  мно- 
жеств*). 

Попідсушувати,  шую,  еш,  м.  Подсу- 
шить (во  множеств*). 

Попідтикати,  каю,  еш,  гл.  Подоткнуть 
(во    множеств*).     Попідтикали     під    яку 

тільки  бум  можна  стріху  сухою  бадилля. 
О.  №02.  II.  55.  Попідтикали  плахти. 

К.  (ЗОЮР.  II.  265). 
Попідтикатися,  каємося,  етеся,  іл. 

Подоткнуться  (о  многихъ).  Чого  «є  так 
наші  дівчата  попідтикалися?  Через  річку 
брести  думають?  Харьк. 

Попідтинати,  наю,  еш,  гл.  Подрізать, 
подс*чь,  подрубить  (во  множеств*). 

Попідтинню,  нар.  Подъ  плетнемъ, 
подъ  заборомъ.  Шевч. 

Попідтікати,  каемо,  ете,  и.  То-же, 
что  и  підтекти,  но  во  множеств*. 

Попідтбплюватн,  люю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  підтопити,  но  во  множеств*. 

Попідтоптувати,  тую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  підтоптати,  но  но  множеств*. 

Попідтбчувати,  чую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  підточити,  но  во  множеств*. 

ПопідтрУшувати,  шую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  підтрусити,  но  во  множеств*. 

Попідтягати,  гаю,  еш;  гл.  1)  Подта- 
щить (но  множеств*).  2)  Подтянуть.  По- 

яси попідтягаємо,  щоб  менше  ззісти.  Г. 

Барв.  505. 
ПопідхилЯти,  лйю,  еш,  гл.  То-же, 

что  и  підхилити,  но  во  множеств*. 
ПопідхнлЯтиси,  лЯенося,  етеся,  гл. 

То-же,  что  и  підхилитися,  но  во  множеств*. 
Попідхбплюватн,  люю,  еш,  гл.  Под- 

хватить (во  множеств*). 

Попідчернювати,  нюю,  еш,  гл.  Под- 
чернить (во  множеств*). 

Попідчищати,  щаю,  еш,  и  попідчн- 
щувати,  щую,  еш,  гл.  То-же,  что  и  під- 

чистити, но  во  множеств*.  Скрізь  повико- 
ыуеано,  попідчищувано.  О.   1861.  XI.  26. 

Попідчісувати,  сую,  еш,  гл.  Зачесать 
вверхъ  (во  множеств*). 

ПопідчУхруватн,  рую,  еш,  гл.  Обру- 
бить нижнія  в*тви  (на  многихъ  деревьяхъ). 

Попідчухрував  дубочки, — які  рівненьНі  сто- ять.  Харьк.  у. 

Попідшивати,  ваю,  еш,  гл.  Подшить 
(во  множеств*). 

Попіаиаватн,  наю,  еш,  гл.  Узнать 
(многихъ). 

ПопІ8нйтися,  нимося,  нитеся,  гл. 
Опоздать  (о  многихъ). 

Попіклуватися,  луюся,  ешся,  гл.  По- 
заботиться (о  многомъ). 

Пбпіл,  ду,  м.  Пепелъ,  зола.  На  пбпіл 
побити.  Разбить  на  мельчайшія  части.  Той 
кінь  такий  здоровенний  камінь  на  попіл 
побив.  Мнж.  8.  Ум.  Попілець.  Рудч-  Ск. 
II.  109. 



336 Подільник — Пбплохшятя. 

Полільник,  ка,  иі.=Попельня.  Но- 
вомоск.  у. 

Попільниця,  ці,  ж.  Капустная  тля. 
ХС.  III-  50.  См.  Попелюха,  лопільнуха. 

Попільну  ха.  хи,  ж.  1)—  Попелюха  2. 
См  Попільниця.  2)  Гашеная  известь.  Сла- 

вяносерб, у. 
Попіля,  нар— Побіля.  Ухопив  же  ю 

попіля  коня,  попіля  коня,  близько  стременя. 
Гол.  II.  29. 

Попімститнся,  щуся,  стишся,  іл.  Ото- 
мстить. Чоловік  попімстивсь  на  скотині 

за  ту  деревню. 
Попшити,  ню,  ннш,  гл.  Запачкать 

ігЬной  (о  бешеной  собакі). 

Пош'рчити,  чу,  чиш,  і.і.  Побить,  треп- 
ку дать.  Трохи  мене  півень  не  попірчив, 

уже  був  хвіст  ростопірчив.  МУЕ.  І.     167. 

Попісн  вкувати,  кую,  еш,  и,  Иопост- 
ннчать. 

Попісцяти,  цю,  цйш,  і.і.  Пососать. 

Як  попісце  корову  теля,  то  й  дасться  здо- 
їти. Волч.  у. 

Пбпка.  ки,  ж.  Зрачекъ.  Вх.  Уг.  261. 
Попкя,  мн.  Раст.    ТгІЇоІіиш    ргаїепзе 

Ь.  зюзо.  і.  139. 
Пбплаве  ви,  ж.  Болотистое  пастбище. 

Вх.  Зн.  53. 

Поплавець  вця,  м.  Поплавок-ь.  На 
березі  рибалка  молоденький  на  поплавець 

глядить.  Г.-Арт.  (О.   1861.  III.    1)8). 
Поплавка,  ки,  ж.  Родъ  иросмыкающа- 

гося?  Гидкий  як  помазка.  Ном.  Л»    8494. 

Поплазувати,  з\'ю,  еш,  и.  1)  Поползти. 
Безногі  черви  поплазува.ш.  Мир  Пов.  І. 

128.  2)  Медленно,  съ  трудомъ  пойти,  по- 
плестись.  Поплазував  він  до  церкви. 

Поплакати,  плачу,  чеш,  гл.  Попла- 
кать. На  чужині  не  ті  люде, — тяжко 

з  ними  жити!  ні  з  ким  буде  поплакати, 
ні  поговорити.   Шекч.  (1883),   213. 

Поплакатися,  каюся,  ешся,  її.  А  за 

мною  еггротою  всі  ртЬгчі  п.іачуть.  Плачея, 
плачея,  мій  родоньку,  плачся,  поплакайся, 
а  а)  мене  нещасної  повік  не  цурайся.  Грин. 
III.  391. 

Поплатити,  чу,  тиш,  м.  Выплатить 
(по  множестве).  Усім  уже  поплатив,  кому 
винен  був. 

Поплентатися,  таюся,  ешся,  м.  По- 
тащиться. Поплентався  старий  до  иіинкі/. 

Поплентавсь  на  двір  казать  коні  запря- 
гати. Си.  Л.  59. 

Поплескати,  плещу,  щеш,  гл.  1)  Пле- 
скать некоторое  время.  2)  Похлопать,  по- 

аплодироііать.  3;  Поболтать  некоторое  и|мз- 

мя.  4)  У  кузнецовъ:   поклепать  нівоторое 

время. Поплескатися ,  щ^ся ,  щеяся,  гл. 
1)  Побрызгаться,  поплескаться  {водой,  въ 
водЬ).  Дитина  в  ваганах  поплакалася  та 
й  заснула.  2)  Потащиться,  отправиться. 
Пошескалась    би    я   за  чумаками   на  Дгн. 
0.  1862.  VI.   29. 

Поплести,  ту,  теш,  гл.  Связать,  вы- 
плесть,  сплесть,  заплесть  <во  множеств*). 

Поплету  сітки  на  твої  дітки.  Вінки  по- 
п.иете.  Сим  203.  Мене  дядина  в  дрібушки 

поплете.  Г.  Барв.  64. 

Попливти,  ну,  веш,  гл.  Поплыть.  По- 
пливемо на-  той  бік  озера,  вв.  Л.  VIII.  22. 

Поплигати,  гаю,  еш,  гл.  Попрыгать, 

въ  припрыжку  пойти.  Я  спутав  кобилу, 
а  вона  й  поплигала. 

Поплинути,  ну,  иеш,  м  =Попливти. 
Бистренькою  річенькою  на  Дунай  попли- 

неш   Лукаш.  124. 
Поплисти,  плину,  веш,  м.=Поплив- 

ти.  Котл.  Ен.  П    38. 
Поплісок,  ска,  м.  Родъ  большой  лужи, 

оставшейся  послі  половодья  или  большого 

дождя  на  м^ігтЬ  покрытомъ  травой.  Там 

гарно  полтина  с.шти  у  поплісках.  Чер- пнг.  у. 

Повлітати,  таю,  еш,  (л.  1)  Оплетать 

сверху.  Щоби  коса  довший  час...  добре  за- 
п.хетена  трималася,  псплітають  косу  по- 

мітками. Шух.  I.  135.  2)  Связывать 

горшки  проволокою.  Вх.  Зн.  53. 
Пбплітка,  кн,  ж.  1)  Верхняя  прядь 

на  веревкъ.  Могилев,  у.  2)  Красная  га- 
русная нить,  которой  оплетаютъ  сверху 

косы.  Ко1Ь.  I.  40.  ІПух.  I.  135. 
Шпліть,  ті,  ж.  Верхняя  часть  плетня. Угор. 

Пбпліч,  нар.  Рядомъ,  плечо  съ  нле- 
чемъ.  Будем...  попліч  його  дванадцять  пар- 
сон  сажати.  АД.  II  121.  Попмч  сиділа 

коло    його    стара    бабуся.    МВ.    (О.  1862. 1.  91). 

Поплічник,  ка,  и.  Номощннкъ,  под- 

ручный. 
Поплодйтн,  джу,  диш,  гл.  Родить  (во 

множеств*). 

Поплодйтися,  димося.  дитеся,  м.  Ро- 
диться, наплодиться,  выплодиться.  А  вони  ж 

із  чого  поплодились?  І  вони  ж  із  мужиків 

тродились.  ЗОЮР-  I    162. 
Поплоскбннтнся,  нюся,  нншея,  и. 

О  коноплі:  дорости  до  того  времени,  когда 

она  д-влится  на  плбенінь  и  матірну.  Волч.  у. 

Поплбхшати,    шаю,  еш,    и.    Приема- 
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ріть,  сділаться  боліє  тихимъ.  Семен  по- 
плотшав.  Волі,  у- 

Поплутати,  таю,  вш,  м.  Спутать,  за- 

путать 
Поплутатись,  таюся,  вшся,  м.  Спу- 

таться' запутатьс/. 
Поплювати,  плюю,  ёш,  гл.  Поплевать. 

Поплюгавіти,  віємо,  еге,  м.=Спога- 

нітв,  во  во  множестн-Ь. 
Поплюндрувати,  рую,  вш,  и.  Разо- 

рить, разграбвть  (по  множеств*). 

Поплюсввутв,  ву  неш,  м.  Сплю- 
щиться, стать  плоскицъ,  щуплымъ.  Ка- 

лина зімою  взяла  та  й  поплюскла, — ягоди 
стали  плисковаті,  що  й  сочу  в  їх  не  зоста- 

лось. Рк.  Левиц.  Посуха  захватила  жито, 
а  зерно  й  поплюскло.  Черниг.  у. 

Шплюсов,  сву,  .«.=Повлісов.  Тепер 
туш  води  башто,  а  перш  були  тільки  по- 

плюсни води.  Кобеляк.  у. 
Попліватв,  квю,  вш,  м.  Пососать  у 

ваткн  нолока.  Мнж.  189.  Близнят,  коли 

одна  вівця  не  попляка  обох,  одно  одбіраєть- 
ся.  О.   1862.  V.  Кух.  32. 

Поплямити,  маю,  мйш,  и.  Запятнать, 
покрыть  пятнами. 

Попламйтвся,  млюся,  жйшся,  и.  За- 
пятнаться,  покрыться  пятнами. 

Поплймватя,  ваю,  вш,  гл.  Почавкать 
(губана). 

Попобітв,  б'ю,  ёш,  іл.  Побить,  поко- 
лої  ить.  Він  знов  посварився  з  людьми,  і  ті 
його  попобили  добре  та  й  проінали.  Рудч. 
Ск.  II.   161.  Дурня  попобив.  Чуб.  11.  490 

Попобрьохатвся,  хаюся,  вшся,  її.  Дол- 
гое время  побродить  въ  вод*,  въ  тин*. 

Попобръохалася  я  в  тій  копанці,  поки 

таки,  дав  Бог,  вилізла.  А  то  вже  думала, 
що  й  смерть  мені  том  буде.  Кіев.  у. 

Поповёштатвся.  таюся,  вшся,  гл.  Мно- 
го походить,  много  постранствовать.  І  по- 

повешталась же  сердешна  Катря,  чужі 
по]юги  оббиваючи.  Морд.  Оп.   13. 

Шповаом,  нар.  Ползкомъ;  скользя. 
Плуг  вискочив  з  борозни  і  потягся  попов- 

зом по  землі. 

Поповзти,  ву\  8ЄШ.  гл.  Поползти.  Он 
гадюка  поповзла. 

Поповвварюватв,  рюю,  вш,  іл.  Повы- 
варвть  мною.  Поповмварювати  води  з  кого. 
Измучить  кого  придирками,  издт.иатель- 
ствоыъ.  Ще  трохи  знущався  та  з  нас?... 
Ще  мало  поповпварюваа  води,  як  жили 
в  тебе?  Мир.   Нов.  І.    131. 

Повбввв,  а,  е=Попів. 

Поповач,  чи,  м.  Нопоничъ,  сынъ  попа. 

Попововтуватнся,  асуся,  ввшся,  гл. 
Повозиться  много.  Багато  треба  коло  того 

ледачою  попововтузатися.  О.  1862.  І.    65. 

Поповчите,  вчу,  вчиш,  і.».  Учить  до- 
статочно много,  долго.  У  школу  оддали  і 

там  чимало  поповчили.  Шевч.  II.   146. 

Поповчітеся,  ч?ся,  чвшся,  м.  Учить- 
ся достаточно  много,  долго.  Поповчивсь 

і  я  чимало,  та  не  дуже  навчився. 

Попогарнкати,  ваю,  вш,  м.  Побра- 

нить, поворчать,  двлая  кому-либо  внуше- 
нія.  Попогарикае  було  ще,  поки  зберуться. 
Сим.  222. 

Попогйбіти,  бію,  вш,  і.».  Победство- 
вать. Як  попогибіе  з  тиждень,  то  покине 

горілку  пити.  НВолын.  у. 

Попоговорйтв,  рю,  рвш,  м.  Погово- 

рить много. 
Попогребти,  бу\  беш,  гл.  Погресть 

л  ного.  Душі  гірщ  стане,  як  попогребеш, 
женучи  так  швидко  човна. 

Попогрюкати,  ваю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  грюкати,  но  продолжительное  время. 

Попогрюкала  добре  в  двері,  поки  почули, — 
ііобре  сплять  люде.  Харьк.  у. 

Попогрявятв,  ваю,  вш,  и.  Погреметь 
много.  Попогрякав  (грім).  Мнж.  115. 

Поподйбатн,  баю,  вш,  гл.  Много  по- 
ходить. Зміев.  у. 

Поподути,  дну,  дмеш,  гл.  Подуть 
мвого. 

Попожуритися,  рюся,  ришся,  гл.  По- 
печалиться много.  Що  вона  попожурилась. 

Г.  Барв.  58. 
Попоаіпатв,  паю,  вш,  гл.  Достаточно 

покричать. 

Попоїздити,  джу,  диш,  м.  Поїздить 
много.  Як  попоїздили,  так  набрали  собі 

усякою  звіра.  Мнж.  31. 
Попоїсти,  (и,  Ісй,  гл.  Ііоість.  Попо- 

роби до  поту,  то  й  попоїси  в  охоту.  Грин. 
II.  309.  Жінко.'  та  чи  нема  чою  попоїсти? 

Далебі  аж  шкура  болить,  так  їсти  хо- 
четься   Котл.  МЧ.  446. 

Попойтй,  йдУ,  йдеш,  и.  Идтв  долго. 
Як  попойшли  ми  день  та  другий,  так  на 
третій  як  повставали,  то  вже  я  не  ступну 
на  ноги.  Кіев.  у 

Попбв,  пай,  м.  1)  Ум.  оть  віл.  2)= 
Жидок  2.  3)=Попичка.  Вх.  11ч.  II.  13. 

Попокланятися,  няюся,  вшся,  гл.  По- 
кланяться много.  Так  вона  мені  попокла- 

нялась,   попопросила   мене.  Грин.  І.  32. 

Попов удб л и ти,  лю,  ляш,  гл.  Пота- 
скать за  волоси  долго  и  сальво.  Так    він 
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же  його  і  попону  делив.  Харьк.  у.  Слои. 
Д.  Увари. 

Пополамати,  маю,  еш,  гл.  Ломаїь 

много.  Що  я  попотужила,  що  я  попону- 
дила,  що  я  пополамала  рук.  Г.  Барв.  433. 

Пополовіти,  вію,  еш,  гл.  Пожелтіть. 

А  маруна  посходила  та  пополовіла.  Гол. 
І.  290. 

Пополоскати,  щу,  щеш,  гл.  Пополо- 
скать. Ми  (гуси)  попливем  да  ноги  попо- 
лощем.   Рудч.  Ск.  І.   10. 

Пополотніти,  нію,  еш,  и.  Поблід- 
ніть Огор.  МПр.  10.  Пополотніла  Мотря. 

Мір.  ХРВ.  174. 
Пополбхати,  х&ю,  еш,  и.  И  с  и  у  гать 

нногвхъ 

Пополошити,  шу,  шиш,  м.=Попо- 
лохати. 

Пополошитися,  шииоси,  шитеси,  іл. 

Испугаться,  встревожиться  (о  многихъ). 

Пополуднувати,  диую,  еш,  гл.  По- 
полдничать. 

Пополювати,  люю,  еш,  гл.  Поохо- 
титься. 

Пополякати,  каю,  еш,  м.  Напугать 
сильно.  Уже  і  так  пополякали,  насгыу 
баби  одшептали.  Котл.  Ен.  II.  41. 

Попоміряти,  ряю,  еш,  м.  1)  Помі- 
рять много.  2)  Много,  долго  идти  какою 

либо  дорогою.  Далекий  шлях,  панибрати... 
Попоміряв  і  я  колись,  щоб  йою  не  мірять! 
Шевч.  78. 

Поцокотати,  таю,  вш,  гл.  Помотать 
много. 

Попомучитися,  мочуся,  чишся,  и. 
Помучиться.  Нехай  трохи  попомучиться. 

Драг.  346. 
Попомуштрувати,  рую,  вш,  м.  1)  По- 

учить достаточно  долго  военнымъ  иріемамг. 

2)  Поучить  вообще.  Ось  я  тебе  попомуш- 
трую, не  так,  як  в  бурсі.  Щевч.  501. 

Попона,  ни,  ж.  Попона.  Червоні  по- 
пони, червоні  сідла.  Грин.  П.  315. 

Пононедід кувати,  кую,  еш,  гл.  По- 
поститься. Іди,  небою,  не  журися,  попоне- 

ділкуй, помолися.  Котл.  Ен.  І.   14. 
Попоносити  ношу,  сиш,  гл.  Поносить 

много.  Попоносив  по  келійках  води.  К.  ПС. 
116. 

Попоноситися,  ношуся,  СИШСЯ,  1.1  — 
>  чим.  Поносить  что  долго.  К.  ЧР.  356. 

Попоночіти,  чіе,  ».».  безл.  Стемніть. 
Уже  попоночіло.  Константиногр    у. 

Попонудйти,  джу\  диш,  и.  Томиться 

иного,  тосковать.   См.    Нудити.    Що  я  по- 

потужила,   що    я  світом    поЛонуди.ш.    Г. 

Пари.  ІЗЗ. 

Попонудйтнся,  джуся,  дишси,  гл.— 
Попонудйти.  А  побрались — що  було  я  по- 
понужуся,  поки  не  пішли  /Я ти.  Г.  Барв.  42. 

Шпонько,  ка,  м.  Ум.  огь  піп. 

Попоня,  ні,  ж  — Дврга.  Добре,  ненько, 
у  попоні  ходити  до  річки,  це  змерзнеш 
так  як  у  спідниці.  Вйлч.   у. 

Попоогрнзатися.  ааюся,  ешся,  гл. 
Много  огрызаться. 

Попонам  ятати,  таю,  еш,  гл.  Попом- 

нить. Попонам' я таєш  московський  місяць. 
Ном.   .V  5632. 

Попопанькагнся,  каюся,  ешся,  и. 
Повозиться,  поняньчиться  много.  Зміев.  у. 

Попопеліти,  діємо,  ете,  м.  Превра- 
титься въ  пепелъ  (во  множестві). 

Попоплакати,  плачу,  чеш,  гл.  Много 
плакать,  наплакаться.  Стара  тії  листи 

щп-дня  вичитує, — і  попоплаче  над  ними, 
і  попосміється.  МВ.  (О.  1862.  III.  35).  Що 
попоплакала  мати  наша  покійна  за  бать- 

ком! О.  1862.  X.  33. 

Попопрати,  перу,  реш,  и.  1)  Пости- 
рать много.  2)  Помочить  сильно.  Дощ  мене 

попоправ.  Харьк.  у. 

Пошшросйтн,  шу,  сиш,  м.  Напро- 
ситься, просить  много.  Так  вона  мені  по- 

покланялась, попопросила  мене.'  Грин.  І.  32. 
Попопяетйся,  пнуся,  пнешся,  іл. 

Много  силиться,  •  взобраться,  добраться. 

Попон  явшись  добренько,  свого  ножна  до- 
п'ястись. О.   1862.  І.  69. 

Попорати,  раю,  вш,  м.  Убрать,  при- 
весть  въ  должный  видъ,  порядокъ  Попо- 

рали коні.  НВолын-  у. 

Попоратися,  раюся,  ешся,  гл.  Похо- 
зяйничать. А  тут  уже  чутка:  Текеля  на 

Січі  попорався.  Мир.  ХРВ.  85 
Попорватися,  рвуся,  рвешся,  и. 

Порываться,  рваться  много.  Що  вона  по- 
поплакала, що  попорвалась  так  годів  зо  три 

або  й  з  чотирі.  Г.  Барв    112. 

Попорипати,  паю,  еш,  м.  Поскрипіть. 
Попорипай  мені  дверима. 

Попоробити,  блю,  бнш,  г.і.  Порабо- 
тать много,  наработаться.  Попороби  до  по- 

ту, то  й  попоїси  в  охоту.  Грин.  II.  309. 

Попорожнйти,  ню,  нйш,  гл.  Опорож- 
нить (во  множестиі).  МУЕ.  III.  118.  Кн- 

бочки  попорожнимо.  Мил.   152. 

Попорожніти,  нію,  еш,  м.  Сділаться 
цустымъ.  Треба  збірати  швидче  кавуни,  а 
то  попорожніють:  дощу  нема,  а  спека. Волч.  у. 
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Попороситися,  снмося.  ситвся,  ІЛ. 
Родить  поросять  (о  многихь).  Всі  льоти 
се  попоросили.  КоІЬ.  І.   135. 

Попороскошувати.  шую.  вш,  її.  По- 
жить, не  стісняя  себя,  пожить  въ  роско- 

ши Я  за  перейм  чоловіком  попороскошу- 
вала.  Лебед    у. 

Попороти,  рю,  реш,  и.  Распороть 

Попорола  сорочку,  бо  не  по  моєму  поши- 
та,— по  своєму  перешию.  Васильк.  у. 

Попоротися,  рюся,  решся,  гл  Распо- 
роться.  Черевики...  попораться.  Мнж.  55. 

Попорохнітя.  вію,  вш,  и.  Сделаться 
трухлымъ,  обратиться  пъ  пыль. 

Попорохнявіти,  вію,  вш,  ы  =Попо- 
рохніти.  /  деревня  попороінявіє,  поки  збе- 

ремося тату  перекидати. 
Попорошити,  ту,  шиш,  і.«.  Посыпать 

пылью,  порошкомъ. 

Попбрськати.  каю,  вш,  і.і.  Побрыз- 
гать. К.  ЧР.  60.  Набрала  води  сиїлющої, 

попо}іеька.ш!  ЗОЮР.  II.  56. 

Попортяния  а.  є— Портяний.  Гол. 
Од.  55. 

Попосварйтися,  рюся,  ришся.  и.  На- 
ссориться,  много  поссориться.  Коло  кожною 
воза  треба  попосваритгиі,.  О.  1862.  VI.  98. 

Попосидіти,  джу,  диш,  її.  Посидіть 
долю.  /  попосиділа  ж  вона  під  поштою 

не  юдину,  дожидаючись.  V.  Бари.  498. 

Попослужити,  жу.  жиш,  м.  Послу- 

жить много  Попослужив...  з  п'ятнадцять 
літ.  V.  Барв.  407. 

Попосміятися,  юси.  ёшея,  м.  Насмі- 
яться вдоволь,  посміяться  много.  Попо- 

сміялись же  за  те  з  Цьомаха  довго  Сим. 

215.  Тії  листи  що-дня  вичитує, — і  попо- 
нлаче  над  ними,  і  попосміється.  МИ.  (О. 
18(82.  III.  35). 

Попосиутувати.  туя),  вш,  и.  Попеча- 
литься много.  Попосмутував  я  на  чужині. 

Г.  Барв    407. 

Попбстити,  щу,  стиш,  м.=Пошсни- 
жуватн. 

Попостбяти,  стбю  їш,  і.4.  Простоять 

■ного,  настояться.  Добре,  що  перва  прий- 
шла, а  то  б  попостояла.  Г.  Барв.  498. 

Попотіпатн,  паю,  вш,  гл.  І)  Потре- 
пать много  (льна,  конопли).  2)  Поколотить, 

побить.  Хиба  який  чорт  попотіпа  на  до- 
світках. Лебед.  у. 

Попотіти,  тівмо.  втв,  іл.  Вспотіті. 

(о  многий.).  Біжучи,  попотіли.  АД.  II.  37. 

Попотужити,  жу.  ЖИШ,  IX.  Погод- 
ить много,  нагореваться,  наплакаться.  Як 

внінала  мене  свекруха... — що  я  попожури- 
.гась,  що  я  попотужим.  Г.  Барв.  433. 

Попотупкатнся,  каюся,  вшея,  гл.  По- 
топтаться много,  натоптаться, — коло  кого. 

Поухаживать  за  кімь  много,  пока  до- 
бьется. Попопіупкиеюся  коло  ньою  на  слу- 

чай якої  оказії  та  й  кишеню  потрясеги. 

Со.  Л.  281. 
Попотяггй,  гну\  гнеш,  м.  Потащиті 

много.  Хам,  думає  пан,  і  він  попотяше 
повозку  з  хомутом  та  з  дуюю.  Грин.  II. 213. 

Попочваянтися,  нюся,  нишся,  м.  По- 
важничать, почваниться.  Що  то  вме  він 

попочванився,  то  й  Боже.  Лебед.  у. 

Попбчок,  чва,  .ч.  Ум.  оть  піп. 

Поправа,  ви,  ж.  1)  Починка,  исправ- 
леніе.  2)  Исправленіе  (нравственное).  Горе 

нам,  як  не  діждеться  од  нас  ніякої  по- 
прави Той,  що  ненавидить  усякий  гріх. 

Гречулевич,  Проповіде  (1857),  78.  Ум. 
Поправка. 

Поправді,  нар.  Действительно,  вь  са- 
момъ  ділі.  Друїий  день  поправді  везут 

королівни.  Драг.  285. 
Поправити.   См.  Поправляти. 
Поправка,  ви,  ж.  Ум.  оть  поправа. 

Поправлйти,  лйю,  вш,  сов.  в.  попра- 
вити, вдю,  виш,  гл.  1)  Поправлять,  по- 

править, починить.  2)  .Направить  лошадь. 
Ком*  це  дивлюсь:  світиться;  я  й  поправив 

на  те  світло.  Приїздю.  Мнж.  130 

Поправу  ватнея.  вуюся,  вшея,  и. 
Исправляться.  Попрямуйтеся  ви,  вільні 

доріженьки,  поправуйтеся  ви,  литі  ворі- 
женьки. Нп.  (Балт.  у) 

П оправе я,  на,  м.  Второй  день  послі 
праздника,  отданіе  праздника.  Св.  Л.  76. 
Чою  тобі...  на  оті  прокхяті  досвітки,  на 

празники  та  попразвни  ходить.  КС  1882. 
VIII.  263. 

Поправняця,  ці,  ж~.=Поправен.  Чуб. 
VII.  576. 

Поправивше,  чого,  с  —-  Поправев. 
КоІЬ.  І.   22. 

Попрати,  перу,  реш,  м.  Постирать. 
Попрали  баби  панам  сорочки.    Мнж.  129. 

Попрацювати,  цюю,  вш,  м.  Потру- 
диться. 

Попрацюватися,  пююся,  вшея,  м. 
Сильно  потрудиться  Отому  чоловікові,  що 

хата  згоріла,  так  юре:  доведеться  попра- 
чхіватися,  бо  все  з  себе  самою,  ніхто  не 
поможе.  Харьк. 

Попращати,  пхаю,  вш,  і.і. — кагб.  Про- 
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статься  съ  к*мъ.    Си.    Попрощати.  Навіки 

'смо  попращали  свої  любі  гори.  ЕЗ.  V.  242. 
Попретно,  нар.  Опрятно,  чисто.  Галиц. 
Попри,  пред.  1)  Воз.тв,  подл*,  около, 

миио.  Гн.  II.  60.  Даруй,  Боже,  мирові,  та  й 
нам  попри  мир.  Каменец,  у.  Іде  уюпри  вас 
як  товарина:  ні  помахай-бі,  а  ні  здоров  не 
скаже,  то  то  ж  гріх.'  Каменей,  у.  Йду 
попри  корчму,  коли  щось  співає.  Каменец. 
у.  Ту  пшеничку  жа.ха  кречная  панна,  по- 

при ту  пшеницю  уіляний  гостинець,  їхав 
туди,  їхав  поповиченько  Гол  IV.  107. 
2)  Ви*ст*  сь,  при.  Попри  пса  і  кота  люде 
до  нині  годуют  сі.  Гн.  І.  78. 

Попрнбавлятн.  ляю,  еш.  м.  Приба- 
вить (во  иножеств*). 

Поприбивати,  ваю,  еш,  м.  Прибить 
(во  иножеств*).  Поприбивав  защіпки  до 
дверей.  Харьк.  у. 

Попркоігатн,  гієно,  ете,  гл.  Прибі- 
жать (о  иногихъ).  Діти  поприбігали,  кри- 
чать: їсти!  Черниг.  у. 

Поприбіратн,  раю,  еш,  м.  Прибрать. 
/  в  хаті,  і  в  дворі  поприбірала,  аж  гляну- 

ти любо-  Харьк.  у. 
Попрнблу\цжуватнся,  джуеаоси,  ете- 

ся,  гл.  То-же,  что  и  приблудитися,  но  о 
иногихъ. 

Попрнббркуватн,  куш,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  приборкати,  но  иногихъ. 

Поприбріхувати,  хую,  еш,  (.4.  При- 
врать (во  множеств*). 

Поприварюватн,  рюю,  еш,  их.  То-же, 
что  и  приварити,  но  во  множеств*. 

Попрнвертйтя,  таю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  привернути,  но  во  множеств*.. 

Поприввкатн,  клемо,  вте,  гл,  При- 
выкнуть (о  иногихъ). 

Поприводити,  джу,  диш,  гл.  То-же, 
что  и  привести,  но  во  множеств*.  Сліпих 
поприводь  сюди.  Єв.  Л.  XIV.  21. 

Попри  возити,  жу,  аиш,  іл.  Привезти 
(во  множеств*  і.  Це  син  із  города  все  по- 

привозив. Харьк.  у. 
Попри волікити,  каш,  еш,  гл.  Прита- 

щить (во  множеств*). 

Поприв'язувати,  аую,  еш,  м.  Привя- 
зать (во  множеств*).  Коней...  поприв'язу- 
ють. Драг.  147.  Всі  троє  були  в  мене  по- 

прив'язувані на  оборі-  Драг.  64. 
Попригадувати,  дую,  еш,  м.  Вспом- 

нить (но  мпожеств*). 
Попригадуватися,  дуеиося,  етеся, 

іл.  Вспоиниться  (во  иножеств*).  Усе  по- 
пригадувалося, що  колись  було.  Лубен,  у. 

Поприганяти,  нию,  еш,  м.  Пригнать 

і  иногихъ).    Ми     поприганяємо    (байволів). 

Драг.  323. Попригинати,  наш,  еш.  гл.  Пригнуть 
(ко  иножеств*).  Попригинай  бо  мені  ро- 

гачі, а  то  не  беруть  менчих  горщиків, 

Харьк.  у. 
Попригинатися,  налмосн,  етеся,  гл. 

Пригнуться  (во  множеств*).  Хлопці  по- 
пригиналися за  тином,  щоб  їх  не  поба- 

чили.   Кїев.  у. 

Попригладжувати,  джую,  еш,  и. 
Пригладить  (во  множеств*). 

Попригнічуватя,  чую,  еш,  и.  То-же, 
что  и  пригнітити,  но  по  иножеств* 

Попригонити,  ню,  ннш,  м.=Попри- 
ганяти. 

Попрнгороджувати,  джую,  еш,  м. 
Пригородить  (во  иножеств*). 

Попригортати,  таю,  еш,  іл.  То-же, 
что  и  пригорнути,  но  во  иножеств*. 

Попригортатися,    таеиося,    етеся,  и. 
То-же,  что  и  пригорнутися,  но  о  иногихъ. 

Попригрівати,  ваю,  еш,  гл.  Пригріть 
Гво  иножеств*). 

Попригріватнся,  ваенося,  етеся,  іл. 
Приміться,  нагріться.  Уже  попригріоа- 
лися  окропи,  ставай  оджимати  сорочки. 

Попридавлювати,  люю,  еш,  і.*.  При- 
давить (во  иножеств*». 

Попридавлюватися  люеиося,  етеся, 
і.і  Придавиться  (во  ииожеств*)  Які  хо- 

роші були  паляниці,  а  поки  довезла — по- 
придавлюва.\ися.  Богод.  у. 

Попризвичаюватися,  юенося,  етеся. 

гл.  Привыкнуть  (о  иногихъ).  Попризвичаю- 
вались до  всячини  з  малку.  О.  1862.  І. 

77.  Жінки  уже  так  попризвичаювалися. 

Драг.   172. Попризнаватися,  наеибся,  етеся,  м. 

Признаться  (о  нвогихъ).  Усі  вже  попри- 
знавалися. Васильк.  у. 

Поприїздити,  дниб,  дате,  гл.  Прі*хать 
(о  иногихъ).  Наші  діти  вже  всі  поприїз- 

дили. Богод.  у.  Мгі  не  довго  гостили,  не 
в  порожні  поприїздНші.   Мет.   188. 

Поприймати,  маю,  еш,  гл.  Принять 
(во  множеств*).  Х-гіб  лежить, — от  я  за- 

раз поприймаю.  Грин.  II.  171.  Ой  ти  ти- 
хий Дунаю,  моїх  діток  поприймай-  Нп. 
Поприйматися,  маємося,  етеся,  и. 

Приняться  (во  иножеств*). 
Пбпрнк,  ку,    м.    Перець.    1  варена,  і 

печена,  і  поприком  напопрена.  Гол.  IV.  530. 
Попривидатн,  дію,  еш,  гл.  Тоже,  что 

и  прикинути,  но  во  множеств*. 
Поприкипати,  нію,  еш,  и.  То-же,  что 
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в  прикипіти,  но  во  множеств*.  Ми  так  і 
поприкипали  на  місті.  МВ.  І.  70. 

Поприкладати,  даю,  вш,  и.  То-же, 
что  и  приложит,  во  во  множеств*.  По- 
пракладала  до  чиряків  печеної  цибулі.  Харьк. 

Попрі'х мхдав  (печатку)  усім  на  лобі.  Чуб. 
П.  605. 

Поприковувати,  вую,  еш,  и.  Прико- 
вать (во  множеств*). 

Поприколювати,  люго,  еш,  и.  При- 
шпилить (во  множеств*). 

Поприкорбччуввти,  чую,  еш,  м.  Уко- 
ротить (во  множеств*).  Я  їм  язики  попри- 

короччую,  щоб  не  брехали  так.   Богод.  у. 

Поприкочувати,  чую,  еш,  и.  Прика- 
тить (во  нножеств*).  Діжки  поприкочуємо 

сюди  та  тут  і  позамочуємо.  Харьк. 
Поприкривати,  ваю,  еш,  ід.  Прикрыть 

(во  множеств*). 
Поприкриватися,  ваеиося.  етеся,  и. 

Прикрыться  (о  многихъ). 

Поприкручувати,  чую,  еш,  и.  То-же, 
что  и  прикрутити,  но  во  нножеств*. 

Попрнкупати,  паю,  еш,  м.  Прику- 
пить (во  нножеств*). 

Поприлагоджувати.  джую,  еш,  хл. 
Приладить  (во  множеств*). 

Поприлазити,  енно,  вите,  и.  При- 
лізть,  приползти  (о  многихъ). 

Поприлипати,  паемо,  еге,  м.  При- 
стать, ирилнпнуть  (во  множеств*).  Нехай 

вони  до  твою  кривою  носа  поприлипають. 
Стор.  МПр.   132. 

Поприлітати,  таемо.  еге,  /а.  Прил*- 
тіть  (во  множеств*).  У  оке  ластівочки  по- 

прилітали. Харьк. 

Попрнлучіти,  чаю,  еш,  м.  Присоеди- 
нить (во  нножеств*). 

Поприлучатися,  чаємося,  етеся,  м. 
Присоединиться  (о  ННОГИХЪ). 

Поприлягати,  гаємо,  ете,  хл.  То-же, 
что  и  прилягти,  но  во  нножеств*  Під  їми 
жоні  поприпадали,  золоті  гриви  попри. гяшли. 
АД.  І.  28. 

Попринааувати,  вую,  вш,  и*.  То-же, 
что  и  примазати,  но  во  нножеств*.  Попри- 

мазувала вже  в  обох  хатах.  Харьк. 

Поприманювати,  нюю,  еш,  хл.  При- 
манить (во  множеств*).  З  усьою  хутора 

собак  сюди  поприманював.  Харьк. 

Попрннежбвуватн,  вую,  еш,  хл.  То- 
же, что  и  примежувати,  но  во  нножеств*. 

Попри мераатн,  ааемо,  ете,  хл.  То-же, 
что  и  примерзнути,  но  во  множеств*. 

Попри  мбщ  у  вати,  щую,  вш,  хл.  То-же, 
что  и  примостити,  во  во  множеств*. 

Попримощуватися,  щуежося,  етеся 

гл.  То-же;  что  и  примоститися,  но  о  мно- 
гихъ. (Хати)  попримощувщись  на  крутих 

боках  долини.  Левиц.  ПЙО.  I.  474. 

Попрнмуровуватя,  иую,  вш,  гл.  Сд*- 
лать  каменныя  пристройки. 

Попримощувати,  шую,  вш,  м.  При- 
нудить (многихъ). 

Попринаджувати,  джую,  вш,  и.  При- 
манить, привлечь  (многихъ).  Па  що  ти 

моїх  голубів  до  себе  попринаджував?  Пого- 

ду х.  у. 
Попрнндитися,  джуся,  дишся  '.і.  Раз- 

сердиться,  раскапризничаться  (о  нногихъ). 
Дівчата  поприндилися  на  хлопців  та  іі  не 
пігилч  у  танень. 

Поприневолювати,  люю.  еш,  ід.  При- 
нудить (нногихъ).  Хиба  Пою  дочки  охотою 

заміж  ішли?  Поприневолював. 

Поприносити,  шу,  сиш,  хл.  Принести 

(во  нножеств*).  Поприносили  до  х'/ою  всіх 
недужит,  в».   Мр.  І.   32. 

Поприорювати,  рюю,  еш,  м.  То-же, 
что  и  приорати,  но  во   нножеств*. 

Поприпадати,  давно,  вта,  ід.  То-же,  что 
и  припасти,  но  во  нножеств*.  „Припадайте 

до  землі!*  Поприпадали  усі  ниць.  ЗОЮР. 
І.  247.  Під  їмч  коні  попрхтадали,  золоті 

грхівхх  іюххрн.хяшли.  АД.  І.  28. 

Поприпалювати,  люю,  еш.  і.».  При- 
жечь (во  множеств*). 

Поприпинати,  наю,  еш,  ід.  Привязать 

на  веревку  (нногихъ).  Назад  руки  пов'я- 
зали, до  конехї  поприпхінали.  Гол.  Т.   155. 

Поприпізнятн.  няеио,  ете,  ід. — що. 
Запоздать  съ  чт.мъ.  Поприпізняли  сіяти. 
Литин.  у. 

Поприпізнятися.  няеиося.  етеся,  ІД. 
Запоздать  (о  нногихъ). 

Поприпікати,  каю,  еш,  ід.  Прижечь 
(во  множеств*). 

Поприправляти,  ляю.  еш,  их.  То-же, 
что  и  приправити,  но  во  нножеств*. 

Попрнпускатн,  каю,  вш,  и.  То-же, 
что  и  припустити,  но  во  множеств*. 

Поприрахбвувати,  вую,  вш,  и.  При- 
считать (во ,  м  ножеств*). 

Поприрівнюватн,  нюю.  вш,  и.  То- 
же, что  и  прирівняти,  но  во  нножеств*. 

Поприробляти,  ляю,  вш,  хл.  То-же, 
что  и  приробити,  но  во  нножеств*. 

Поприростати,  таено,  ете,  хл  Приро- 
сти (во  множеств*).  „Де  ваші  мчзинці- 

пальці  і  ліві  уші?*  Потім  показав  їм,  по- 
притуляв всякому  де  руки,  до   нош  і   уха 
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до  юлови, — вони  знов  поприростали.  Рудч. 
Св.  I.  109. 

Поприручати,  чаю,  вш,  и.  Поручить 
(во  множестве). 

Поприсилати,  даю,  вш,  гл.  Прислать 
(во  множестве).  Попросіть  книжочоь,  що 
з  оцім  листом  поприсилані.  О.  1862.  VI.  59. 

Поприпалювати,  люю,  вш,  гл.  Привя- 
зать (во  множестве). 

Поприсипати,  паю,  вш,  гл.  Присыпать 
(во  множеств*). 

Поприсипатися,  цавжося,  етвся,  м. 
Присыпаться  (во  множеств*). 

Попрнсйрнюватв,  нюю,  вш,  іл.  ?  Що 

поприсирнювано,  а  дощ  накрапа, — попри- 
біра  як  слідує-  Сим.   198. 

Поприсідати,  давно,  вте,  м.  Присесть 
(о  многихъ). 

Поприсшватн,  сіюю,  вш,  гл.  То- же, 
что  и  присіяти,  но  во  множеств*. 

Поприскакувати,  куємо,  вте,  ід.  Под- 
скочить къ  чему  (о  многихъ). 

Попрйсвуватв,  кую,  вш,  и.  Пофыр- 
кивать. Ой  на  броду,  броду  пив  сивий  кінь 

воду.  Кінь  на  воду  та  поприскуе,  удилами 
та  гобрязкуе-  Грин.  III.  546. 

Поприставати,  тавмб,  вте,  гл.  То-же, 
что  и  пристати,  но  во  множеств*.  Тепер 

до  його  пристав  князь  Корецький...  попри- 
ставали людно  й  оружно  Котлубай,  Ілля- 

шевські,  Горностаї.  К.  ЦН.  277.  Воли  ю- 
дий  добре,  щоб  не  поприставали.  Маркев. 
121. 

Поприсягати,  гаємо,  вте,  и.  Присяг- 
нуть (о  многихъ).  /  поважати  присуд  наш 

козацький  над  королівський  всі  поприсягали. 
К.  ЦН.   179. 

Цоіюйтн,  рю,  рйш,  гд.=Перчнти  Вх. 
Уг.  261. 

Попритоптувати,  тую,  вш,  гл.  При- 
топтать (во  множеств*).  Вийшов  сіяч  сі- 

яти насіння  своє;  і  як  він  сіяв,  инше  впало 
край  шляху,  і  попритоптивано  його.  Єв. 
Л.  VIII.  5. 

Попритужувати,  жую,  вш,  гл.  Прида- 
вить, притянуть  жердями  солому  на  кры- 

ш*.  Треба  добрими  притужинами  попри- 
тужувати солому,  а  то  зі.унеться  з  криші. 

Волч.  у. 

Попритулювати,  люю,  вш,  поприту- 
люватися, люємося,  втеся,  іл.=Попри- 

туляти,  ся.  (Хати)  позлазили  вниз,  похо- 
вались між  купами  каміння,  попритулюва- 

лись до  провалин.  Левиц.  ПЙО.  І.  474. 

Попритуляти,  дяю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  притулити,  но  во  множеств*.  Попри- 

туляв... (одрізані)  уха  до  голови, — вони 
знов  поприростали.  Рудч.  Ск.  І.  109. 

Попритулятися,  дявнося,  втеся,  гл. 

То-же,  что  и  притулитися,  но  о  многихъ. 
Поприхбдитн,  димо,  дате,  гл.  Прійти 

(о  многихъ).  Всі  поприходили  до  його.  вв. 
Мр.  III.  8.  У  неділю  поприходять  з  служби. 

Драг.  143. Попричиняти,  няю,  вш,  гл.  Притво- 
рить (во  множеств*).  Двері  всі  попричи- 
няла. МВ.  (О.  1862.  Ш.  56). 

Попричіплювати,  люю,  вш,  »д.  Пря- 
ц*пить  (во  множеств*). 

Попришивати,  раю,  вш,  и.  Пришить 

(во  множеств*). 
Поприщити,  щить,  «д.  безл.  Покрыть 

прыщами.  Чого  цс  тебе  так  поприщило? 
Червиг.  Йому  поприщило  пику. 

Поприщитися,  щуся,  щишся,  (д.  По- 
крыться прыщами.  Щоб  тобі  поприщилось! 

Попріти,  пріємо  вте,  ід.  Сопр*ть.  По- 

пріли усі  стоги 
Попробувати,  бую,  вш,  іл.  Испытать 

испробовать  Ходім  же  тепер  ...попробува- 
ти сили, — хто  дужчий.  Рудч.  Ск.  II.  16. 

Попродуватися,  буюся,  вшся,  ід.  Ис- 
пытать, попробовать.  Як  дам,  то  на  свій 

зріст  все  подвір'я  зміряєш... — Попробуєм- 
сяІ—Та  що  тут  пробуватись!  Без  сорома 
казка:  он  де  двері,  або  тебе  випхо-ю.  Св.  Л. 
317.  Ти  бігаєш,  як  жоден  люлдаван  не  по- 

біжить,— попробуйся.   Св.  Л    137. 
Попробуркувати,  вую,  вш,  гл.  Пробу- 
дить (многихъ).  Насилу  дітей  попробуркував. 

Попробуркуватися,  куежося,  втеся, 

гл.  Пробудиться  (о  многихъ).  Як  тіки  по- 
пробуркуються пани,  тоді  біда! 

Попровадити,  джу ,  диш,  гл.  Потащить, 
понести,  повезти.  /  попровадили  тих  бра- 

тів на  Сібір.  Грин.  І.  97. 
Попровадитися,  димося,  дитеся,  м. 

Потащиться,  отправиться,  пойти.  /  куди 

ото  вони  попровадилися  прямо  в  грязюку, — 
наче  обійти  не  можно.  Харьк. 

Попровірчувати,  чую.  вш,  гл.  Про- 
сверлить (во  множеств*).  Попровірчував  ді- 

рочки в  дошці.  Харьк. 

Попроганяти,  нйю,  вш,  гл.— Попрого- 
нити.  Робоіпників,  вражих  синів,  зовсім 

попроганяли.  Драг.  290. 

Попрогледжуватв,  джую,  вш,  ід.  Про- 
глядіть. Здається,  усі  вікна  попроіледжу- 

вала,  його  визираючи.  Г.  Барв.   121. 
Попрогбнити,  ию,  ннш.  ід.  Прогнать; 

отогнать  (во  множеств*).  Попрогонь  овечки, 

що  родина  здарувала.  Мет.  265. 
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Попрогризати,  ваго,  еш,  м.  Прогрызть 
(во  множеств!).  Тенета  б  всі  попрогриза,\а. 

Гліб.  19.  ' Попродати,  даю,  еш,  гл.  Распродать, 
продать.  Попродав  воли  з  возами.  Драг. 
160.  Попродав  усю  худобу. 

Попродовбувати,  бую,  еш,  м.  Продол- 
бить (во  множестве).  У  чумаків  колеса  тов- 
стії, то  в  колесах  було  попродовбує  дірки 

да  туди  гроші  по.южить.  ЗОЮР.  І.  76. 

Попрбз.  нпр.=Поу8  Попроз  мій  горо- 
док стежкою  до  ингиої  гїдеш    Чуб. 

Попроїдати,  даю,  еш,  гл.  Проїсть  (во 
множестве).  Батько  доело  збірав,  а  синки 
швидко  попроїда  їй.  Харьк.  у. 

Попрокидатися,  даємося,  етеся,  гл. 

То-же,  что  и  прокинуться,  но  о  многихъ. 
Попрокидалися  діти,  повставали,  зараз — 
їсти.  Харьк.  Раненько  похобили  корови,  ра- 

ненько й  попрокида-чия.  Зміев.   у. 

Попрокурвуватн.  вую.  еш,  и.  Ра- 
стратить, ведя  развратную  жизнь.  Попро- 

курвувили  худобу  сини,  як  умер  пан  ста- 
рий. Лебед.  у. 

Попрокушувати,  шуго,  еш,  гл.  Проку- 
сить (во  множестве).  Вовки  задавили  двое 

овеиь,  попрокушували  горла.  КС    1883.  XII. 

Попромивати,  ваю.  еш.  и.  Промыть 
(во  множестве). 

Попромінювати,  нюю.  еш,  и.  Проме- 
нять (во  множеств!). 

Попромітати,  таю.  еш,  и.  Промести 

(во  множеств!'.  В>.і  шежгщ  попромітаній. 
Попропадати,  даю,  еш,  и.  Пропасть 

(о  многихъ).  Коли  б  гае  козаки  з  голоду  не 
попропадали.  ЗОЮР.  I.  290.  Скільки  їх 

вже  попропаФіло,  от  же  ж  все  гае  «(*•>,- 
ме)ю  е.  Драг.  217. 

Попропивати,  ваю,  еш,  и.  Пропить 
(во  множестве).  Усю  худобу  попропивав. 

Сорочок  із  тридцять  бум,  —  усе  попропи- 
вала   ЗОЮР.  I.   !'. 

Попропиватися,  ваємося,  етеся,  м. 

Пропиться  (о  мно,,яхъ).  Попропивались  ми 
до  юлою  тіш.  К-  ЦН.  227. 

Попроривати  ваю,  еш,  и  Разръдвть, 
вырванъ  часть.  Ще  треба  попроривати 
буряки,   бо  гие  таки  густі.  Харьк. 

Попрорізувати,  вую,  еш,  гл.  Прорі- 
зать 'во  множеств!).   Стор.  МПр.  95. 

Попроростати,  таю,  еш,  м.  Прорасти 
(во  множеств!)    Пшениця  попроростала. 

Попрорубувати,  бую,  еш,  и.  Прору- 
бить   (во    множеств!).    Він  у  тій    коморі 

вікна  попрорубував.  Драг.   176.  Вже  Сидір 
ополонки  попрорубував. 

Попросити,  шу.  сиш,  гл.  Попросить. 

Просили  батько  й  мати,  просила  й  ро- 
дина, нехай  його  ще  попросить  лихая  го- 
дина. Мет.  84. 

Попроситися,  шуся,  сишся,  и.  По- 

проситься. 
Пбпросом,  нар.  Прося.  Пазбірайте  по- 

прогом  грошей  доволі  та  поставте  над  ним 
великого  хреста.  Г.  Барв.  459. 

Попростатн,  таю,  еш,  і.і  Направиться. 
Покинув  її  і  весііьних,  сам  попростав  до 
хати.  Г.  Барв.  202. 

Попростйтися,  щуся.  стишся,  іл. 

1)  Проститься.  Мнж.  2'.',  47.  От  попро- 
стивсь  він  і  пішов  собі.  Мнж.  138.  Про- 

щавайте, сусідоньки,  .ноже  з  ким  сварився, 

та  хоч  сварився,  не  сварився,  абгі  попро- 
стився.  Чуб.  2)  Испросить  прощенія.  За 
шо.  каже,  я  її  удирив?  вернусь,  попростюсь. 

Мвж.   33. 
Попростювати,  тгою,  еш,  гл.  Походить, 

побродить.  Попростює  по  степу  корова, 

хоч,  трохи  напасеться,  а  прийде— підкинь 
сіна.  Лебед.  у. 

Попростягати,  гаго,  еш,  гл.  Протянуть 

(во  множеств!).  Кучеряві  в'язи...  попростя- гали зелені  лапи  над  річкою.  К.  (ЗОЮР. 
II.   205). 

Попростягатися,  гаємося,  етеся,  гл. 
Протянуться  (о  многихъ).  Козаки  посідали, 
жовніри  попростяшлись  біля  їх  на  траві. 
Стор.  МПр.   105. 

Попрбтив,  нар.=Протн.  Ще,  каже, 
поп  рот  ив  себе  не  вишукав.   Федьк. 

Попротоптувати,  тую,  еш,  и.  То-же, 
что  и  протоптати,  но  во  множеств!.  Чо- 

боти шкетові  попротоптувані,  і  пучки 
видно.  К.  ЧР.  262. 

Попротоптуватися,  туемося,  етеся, 
и.  То-же,  что  и  протоптатися,  но  во  мно- 

жеств!. 
Попрохати,  хаю,  еш,  ы.=Попросити. 

Попрохатися,  хагося,  ешея,  іл.=По- 
проситися.  Л  ти  б  попрохалася,  може  б 

і  пустили. 
Попроцяядрювати,  рюю,  еш,  гл.  Про- 

мотать, растратить  (во  множеств!).  Люде... 
гроші  попрчцигиірюва.ш.  К.  ЦН.   227. 

Попрочищати,  щаю,  еш,  її.  Прочи- 
стить (во  множеств!).  Дороженьки  попро- 

чищала. Мил.   183. 

Попрошпечуватнся,  чуємося,  етеся, 
гл.  Проштрафиться  (о  многихъ).    О.  1862. 
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V.  109.  Попрошпечувались,  дак  їх  і  попро- 
гонили.  Г.  Барв.  44. 

Попрощати,  щаю,  вш,  іл.  -  ногб.  Про- 
ститься съ  к*мъ. 

Попрощатися,  щаюся,  вшся,  ід.  По- 

прощаться. Ти  б  коня  добув,  до  мене  при- 
був, попрощався  зо  мною.  Мет.  60.  Поці- 

лувались, попрощались.  ЗОЮР.  І.  73 

Попру>,  ге,  м.  Шрамъ,  царапина.  Ко- 
няка дзизнула  по  морді,  попруї  зробила  на 

носі — і  досі  знать.  Верхнедніпр.  у. 
Попруга,  ги,   ж.    1)  Подпруга.    Шух. 

I.  252.  Вх.  Зн.  61.  Вас.  160.  Та  купимо 
сідельне  з  попругою.  Грин.  III.  320.  Та 

підтягай,  джуро,  ти  підтягай,  малий,  ту- 
іенько  попруги.  АД.  II.  44.  2)  Поясь  ко- 

жаний,— см.  Рги  нник.  Чуб  VII.  418.  3)Часть 
толчеи.  См.  Ступа  ножіна.  Шух.  І.  161, 
162.  4)  Часть  рыболовнаго  сака.  См.  Сак. 

Шух.  5)  Полоса, — напр.  поперечная  по- 
лоса на  боку  перістого  вола.  Рулч.  Чп. 

255.  Між  небом  і  водою  став  чорною  по- 
пругою ліс.  Левиц.  ПІЮ.  І.  500.  Соние... 

довгою  й  широкою  попругою  .ія>ло  через  усю 
хату.  Мир.  ХРВ.  182.  Ум.  Попружка,  по- 
пруженьна,  попружечна  Ой  підтягай,  та 
малий    хлопку,    попруженькн    стуга.    АД. 
II.  71.  Попрямуйтеся  ви,  вильні  г)оріжені,ки, 
поправуйтсся  ви,  лихі  воріженьки-  Нп. 
(Балт.  у). 

Попружка,  ки,  ж.  І)  Ум.  оть  попруга. 
2)  Тоже,  что  и  окрайка,  узкій  шерстяной 
поясъ  V  жентинъ.  Шух.  і.  132.  123. 

КоІЬ.  I.'  46. 
Поирутикувати,  ку^ю,  еш.  и.  Сде- 

лать прутик.  Оце  вже  тобі  сорочку  попру- 
шикувала  і  позубцювала  в  поділках.  Кіев.  у. 

Попручатися,  чаюся,  вшся,  іл.  По- 
барахтаться.  Попручався,  поки  й  вирвався. 

Попряди,  дів,  иш.— Попрядки.  При- 
йде до  її  кума  на  попряди.  О.   1862.  І.  73. 

Попрядки,  док,  .нн.=Попр.яхи.  В  одну 
хату  нас,  дівчат,  натирить^я,  було,  як 
раків  у  ятір,  на  попрядки.    Г.  Барв.  102. 

Попрямувати,  м)'ю.  еш,  и.  Пойти 
напрямикъ,  направиться.  Гапка  потягла 
в  хату,  а  Іван  ггопрямував  до  клуні. 

Попряму витися,  муюся,  вшся,  и.  Вы- 
прямиться. 

Попряник,  ка,  м.  Медовый  пряникъ. 
Борз.  у. 

Попрясти,  ду",  дёш,  и.  Спрясть.  На 
тобі  круг  прядіва:  щоб  ти  його  пом'яла, 
потіпала  і  в  мички  помикала  і  щоб  по- 

пряла- Рудч.  Ск.  II.  44. 

Попрястися,  д^ся,  дешся,  м.  1)  Но- 

прясть  никоторое  время.  2)  Спрясться. 
Прокидається,  а  ті  мички  попрялись,  по- 

сукались. Рудч.  Ск.  II.  44. 
Попрятати,  таю,  еш,  м.  Прибрать. 

Мнж.  57. 
Попратниця,  ці,  ж.  Хорошая  хозяйка, 

прибиралыцица.  До  хати  шопрятниию,  до 
поля  .  обітницю,  до  комори  ключницю.  Гол. 
IV.  332.  А  ссстриия-попрятниця.  Мнж.  57. 

Попрятно,  нар.  Чисто,  опрятно.  Вх. 
Зн.  53. 

Попрятувати,  тую,  еш,  м.  Прибирать. 
Взялгісь  попрятувати.  Св.  Л.   280. 

Шпряхи,  рях,  ж.  мн.  Дневныя  собра- 
нія  дЬвушекъ  въ  досвітчаній  хат*,  безъ 
участія  парней,  для  приденія  и  другихъ 
работъ;  бываютъ  поел*  1  октлбря.  Мил. 
61.  Приходь  до  мене  на  попряхи.  КС.  1883. 
XII.  098.  Після  Миколи  не  виходила  ні 
на  досвітки,  ні  до  кого  на  попряхи.  Мир. 
Нов.   І.    137. 

Попсування,  ня,  с  Порча. 
Попсувати,  псую,  ёш,  іл.  Исиортить. 

Там  добре,  де  нас  нема,  а  куди  ми  поткне- 
мось, так  і  попсуємо.  Ном.  .V  2052.  3<і- 

паски  мої  найкращі  попсували. 

Попсуватися,  псуюся,  вшся,  гл.  Испор- 
титься. 

Попування,  ия,  с  Священствованіс, 
бьітіе  понови..  Сів  на  попування  в  Со- 
лодьках.  См.  .1.   2і"). 

Попуватя,  п^ю,  еш,  «.  Священство- 
вать, быть  нопомъ.  При  тій  г&рковці  попує. 

К.  МБ.  X.   2. 

Поп^днти,  джу,  днш,  і.і.  Погнать. 
А  кум  їх  таї;  попудив,  що  тілі,ки  куряву 
підня.т.. 

Попужнутн,  жну\  неш,  м.  Пугнуть. 
Як  уже  пужнули  драпіжників,  вона  поруч 
з  батьком  на  диво  билась  з  порогами.  Стор. 

МПр.  28. 
Попускати,  каю,  еш,  и.  1)  Постучать. 

2)  Лопнуть  (во  множеств!;).  Попукають 
шибки  у  з/мі.  Каменец,  у. 

Попускатися,  каємося,  етеся,  м  Лоп- 
нуть (во  множеств*).  Варити,  покіль  яч- 

мінь  "попукает! ся. 
Попукач,  чи,  м.  Удодъ  (птица).  Угор. 

Пбпуек,  ку,  м.   Послабленіе,  попуще- 
ніе — попускати.  Дозволять,  потворствовать. 
По  що  ж  ти   їм  сей    попуск    попускаєш? 
К.  ХП.   79. 

Попускати,  каю,  еш,  сов.  в.  попусти- 
ти, щу\  стиш,  о.  1)  Распускать,  ра- 

спустить. Стьонжки  до  кірок  попугтить. 
Г.  Барв.    65.   Трохи    не  попустив  і  сліз. 
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Котл.  Ен.  II.  23.  2)  Опусит.  опустить. 
Попустив  свої  орлові  крила  від  смутку. 

О.  1861.  VI.  Кул.  29.  Події  із  села  вовку- 
лакою, попустивши  хвоста.  Г.  Барв.  451. 

Ніс  під  себе  попустити.  Смішаться,  усты- 
диться. Мнж.  171.  3)  Запускать,  запустить. 

А  він  уюру  як  попустить  гилиу  (=м'яч). 
Радом,  у.  4)  Ослаблять,  ослабить.  Попусти 
вірьовку.  5)  Допускать,  допустить;  отдать 
во  власть,  въ  жертву  кому.  Не  попущу 
тебе,  мила,  иншому  достатись.  Мет.  70. 

Спасибі,  каже,  Богу,  що  не  попуіщ~но  душі 
християнської  лютому  звіру.  Рудч.  Ск.  1.  4. 
6)  Упускать,  упустить,  уступать,  уступить. 
Чужою  не  бери,  а  свою  не  попусти.  Чуб.  І. 
239.  Я  йому  сього  не  попущу.  Я  ему  этого 

не  уступлю,  не  прощу.— місця,  пбля.  Усту- 
пать, уступить  місто,  дать  місто.  Тоді 

ляхи,  <)уки-срібляники  добре  дба.\и,  дальше 
ік  порогу  посували,  козаку-нетязі  більше 
місця  на  покуті  попускали.  ЗОЮР.  І.  205. 
Більше  йому  поля  гуляти  попускали.  Макс. 

(1849),  86.  7)— себе.  Допускать,  допустить 
себя  до  чего  безнравстиеннаго  плохого, 
распускать,  распустить  себя.  Як  же  то 

мені  самій  -тяжко  на  йою  дивитись,  що 
він  себе  так  попустив.  Г.  Барв.  285.  1  не 
попустило  ж  себе  як  небудь:  Ьіідс  слова 
про  його  негожого  не  чути  Г.  Барв.  14. 

8)— попуск,  попуст.  См.  Попуси.  б)  Попу- 
скати. 1)  Пустить  (многихъ).  Коні  у  чисте 

поле  попускав.  Мнж  41.  Коней  пустопаш 
попускали.  АД.  І.  118.  2)  Уронить  (во 

множестиі).  Що  було  в  руках, — усе  попу- 
скала. Летіла  сорока  з  висока,  попускала 

пір'я  додолу.  Мет.  301. 
Попускатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

попуститися,  щу"ся,  стишся,  іл.  Допу- скать, допустить  себя  до  чего.  Як  свиня 

вкусить,  або  жінка  попоб'є,  то  на  страш- 
ний суд  не  встанеш,  щоб  ти  не  попускався. 

Г.  Барв.  322. 

Пбнуст,  ту,  м.  1)=Попуск.  Господь 
бо  всякий  попуст  попускає.  К.  ПС.  46. 
2)  Облегченіе.  Ані  смерти,  ані  попусту. 
Ном.  Л  8220.  3)  Одинт  изъ  концевъ  ве- 

ревки въ  рыболопныхъ  снарядяхъ  перемет 
и  нормам.  Вас.  188,  189. 

Попустити,  ся.  См.  Попускати,  ем. 

Попустбшитм,  шу,  шмш,  и.  Опусто- 
шить. Вернулись,  попустошивши  ввесь  край, 

руїною  зробивши  тихий  рай.  К.  ПС.    13. 

Попустувати,  тув,  еш,  и.  Пошалить. 

Ну,  попустували  трохи  —  і  ході! 

Напитати,  таю,  еш,   и.  Спутать    (ло- 

шадей). Попутали  коників   у  долині.    АД. 
I.  269. 

Попутник,  ка,  м.  Раст.  Ріапіаяо  ша- 
}от  Ь.  ЗЮЗО.  I.  131. 

Попухнути,  неио,  нете,  гл.  Опухнуть. 
Попухли  нош.  Він  зовсім  хворий,  в  йою 

волосся  попухло, — насмішка  надь  здорс- 
вымъ,  жалующимся  на  болізнь. 

Попхатися,  хаюсл.  вшся,  %л.  Попле- 
стись, потащиться;  полізть.  Бней  по  бе- 

регу попхався.  Котл.  Ен.  І.  15.  Отара  ж 
попаски  попхалась  навманя.  Греб.  381. 
Попхався  в  прийми,  то  лиха  прийме. 
Ком.  Пр.  661. 

Попхёнькатн,  каш,  вш,  м.=Попхи- 
кати.  Нехай  троха  попхенькае,  —  буде 
лучче  спати.  ЕЗ.  V.   123. 

Попхикати,  кало,  вш,  и.  О  ребенхі: 
тихо  поплакать,  всхлипывая,  хныча.  По- 

пхикало маленьке  трохи  та  й  замовкло. 

Харьк. 
Попхнути,  ну,  неш,  гл.  Толкнуть. 

Жінка  йою  попхнула.  Терпи!  за  долею,  куди 
попхне,  хились,  як  хилиться  од  вітру  гілка- 
Г.-Арт.  (О.  1861.  Ш.  112). 

Поп'ястися,  пнуся,  пнешся,  и.  По- 
виться, полізть.  Гарбуз  на  тин  поп'явся. 

Славяносерб,  у  Черв'як...  поп'явся.  Мир. 
ХРВ.  48.  Шлях...  гадюкою  поп'явся  вгору. 
Мир.  Пов.  II.  49.  На  мов  стесаній  борідці 

де-хде  поп'ялось  тонко,  як  павутиння,  во- 
лоссячко. Мир.  ХРВ.  4. 

Порі,  рй.  ж.  1)  Время,  пера.  Як 
прийшла  до  йою  тая  пора,  шо  вже  йому 
треба  бігти,  то  він  так  стогне.  Грин.  П. 
137.  У  робочу  пору.  Стор.  МПр.  67. 
2)  Возрасть.  Дівчина  на  порі,  у  порі.  Ді- 
вушка  -  вевіста.  Росла,  росла  дівчинонька 
та  й  у  порі  стала.  Зміев.  у  3)  На  таких 
порах  Тіути.  Быть  беременной.  Хиба  ти 
вже  забув,  що  покинув  мене  на  таких  по- 

рах? Чуб.  11.  19.  4)  Без  пори.  Преждевре- 
менно. Пив  дуже  горілку,  та  так  без  пори 

і  вмер.  Канев.  у.  5)  Употр.  какь  нарічіе: 
пора.  Та  юді  седіти,  да  пора  летіти 
Мет.  357. 

Порада,  дн,  ж.  Совіть;  помощь.  Піду 
та  сяду  в  зеленому  саду,  чи  не  прийде 
щасливая  доля  та  до  мене  на  пораду. 
Мет.  366.  Час  приходить  умірати,  нікому 
поради  дати.  Макс  (1849).  78.  Ум.  Пора- 

донька, порідочка.  Я  до  вас.  на  порадоньку 
йду.  Мил.  184. 

Порадити,  оя.  См.  Поражати,  оя. 

Порадіти,  дів,  еж,  іл.   Порадоваться. 
Вийде  миш, — порадіє.  АД.  І.  270. 
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Порадлнвнй,  а,  е.  Даю  тій  совіть. 
Ой  ти  мати  та  порадлива,  на  що  ж  ти 
мене  порадила,  порадим  та  й  не  оже- 

нила. Нп. 

Пора дн ни,  а,  е.  Иміющій  совіть,  по- 
мощь. Старими  людьми  сем  породне.  АД. 

I.  49. 

Порадник,  ка,  м.  Совътникъ.  К.  ЧР. 
131.  Мій  батеньку,  мій  старесенький,  мій 
пораднику  дорогесенький.  Мил.  180.  Не  по- 

радник він,  а  щирий  зрадник.  Ум.  Порад- 
НИЧОК.  Мій  таточку,  мій  порадничку. 
Мнл.   184. 

Порадниця,  ці,  ж.  Совітвица.  Ой 
мати,  мати—  пораііниия  в  хаті.  Мет.  260. 
Сестриці  ви,  порадниці,  порадьте  ж  ви 
мене.  Мет.  186.  Ум.  Пораднична.  Моя  ма- 

тінко, моя  й  порадничко.  Мил    197. 

Порадннчок,  чка.  м.  Ум.  оть  по- 
радник. 

Порадонька,  порядочка,  кн,  ж.  Ум. 
оть  порада. 

Порадувати,  дую,  вш,  гл.  Порадовать. 
Чою  се  так  збентеживсь,  нічим  мабуть 
порадувать?  Стор. 

Порадуватися,  дуюся,  ешся,  гл.  По- 
радоваться. Німці  не  порадуються  нашому 

безголов'ю.  Стор. 
Поражати,  жаго,  вш,  сов.  в.  пора- 

дити, джу,  диш,  гл.  Советовать,  посові- 
товать;  помочь.  Моя  матінко,  моя  пора- 

донько! та  хто  ж  мене  поражатиме,  як 
ви  поражали?  Мил.  204.  Єсть  у  мене 
отець- мати,  та  не  хочуть  поражати. 
Грин-  III.  199.  Ой  порадь  мене,  мати,  як 
мені  на  світі  жити,  як  нелюбому  юдити. 
Мет.  279.  /  порадив  мене  щиро,  куди  пря- 

мувати. К.  Досв  86.  А  чи  ж  не  можна 
тому  шо  порадити,  щоб  він  (упирь)  не 
ходив?  Грин.  II.   1 00. 

Поражатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
рідитися, джу  ся,  дишся,  гл.  Советовать- 

ся, посоветоваться.  Аж  тільки  радяться, 

поражаються  три  дуки  сребраниїлг  на  ка- 
бак ітти.  Мет.  378.  З  матінкою  пора- 

жалася: порадь  мене,  моя  мати,  скільки 
мені  дружечок  брати.  Мил.  132.  Кою  ж 
ми  будем  поражаться,  кою  ж  ми  будем 
питаться?  Мил.  189.  Дак  ото  ми  з  ба- 

бою й  порадились.  ЗОЮР.   І.  (35. 
Пораза,  ви,  ж.  Рана.  Вона  йою  заду- 

шим видно,  бо  не  бум  на  йому  ніякої  по- 
рази. МВ.  II.   189. 

Порааитн,  жу,  зиш,  іл.  1)  Поранить. 
Поражені  руки,   робити   нічою  не  можна. 

Черк.   у.    2)   Укусить.    Софія    (—гадюка) 
поразим,  худобу.  Вх.  Зн.  53. 

Поразка,  ки,  ж.  Пораженіе. 
Пбрай,  раю,  .«.^Порада,  рада.  Там 

крутенько,  тут  хутенько,  дав  Бог  всьому 
порай:  ад  розорив,  чорта  стребив,  смерть 
із  лиха  хвора.  КС   1882.  IV.  171. 

Поралити,  лю,  лиш,  іл  Вспахать  ра- 
лои.  Чуб.  VII.  400. 

Пораненьку,  нар.  Ранехонько.  Ой  у 
неділю  рано-пораненьку,  ой  то  ранніми  зо- 

рями. ЗОЮР.  І.  24. 
Поранина,  ни,  ж.  Уборка,  приборка; 

стряпня.  НВолын.  у. 
Поранити,  ню,  ниш,  гл.  Ранить,  изра- 

нить. Єв.  Л.  XX.  12.  Ти  мене  поранила 
дуже.  Рудч.  Ск.  I.  53.  Положив  на  місті 
чоловіка  зо  три,  а  деяких  поранив.  Драг. 418. 

Поранитися,  нгося,  нишся,  гл.  Слвш- 
комъ  рано  сділать,  поспішить.  Поранився 

прийти. Пбранка,  ки,  лс.=Поранина. 
Поранку,  ка/7.=Уранці.  Завтра  по- 

ранку викопаєм  ямку.  Грин.  III.  670. 
Поранини,  ку,  м.  Раст.  Ріапіа^о  Іап- 

сеоШа  Ь.  О.  1861.  І.  206. 

Порання,  ня,  г.— Поранина  Скрізь 
іюрання:  тчуть,  варять,  вимітають,  ми- 

ють. Шевч.   151. 

Пбрано,  нар.  Рановато.  Квітки  робле- 
ної бум  ще  надівати  не  дає:  порано  ще 

каже,  небого,  ще  вигуляйся,  підіймггсь  на 
кірх, — тоді  й  квітки.  Г.  Барв.  65.  Порано 
встала.   Г.  Барв.  73. 

Порати,  раю,  вш,  гл.  1)  Обрабатывать 
(землю),  убирать  (хльЧуь).  Порати  юрод. 
Кролев.  у.  Порали  ярину.  Г.  Барв.  147. 
2)  Ухаживать  (за  скотомь).  Пішов  порати 
скотині/. 

Поратися,  раюся.  ешся.  гл.  1)  Зани- 
маться по  хозяйству,  стряпать;  возиться. 

Приходить  ото  Охргм  до  Гринька  у  двір, 
а  той  саме  у  дворі  порається.  Грин.  II. 
209.  Деякі  (молодиці)  пспюлись  біля  печі 
і  кабииь,  а  другі  шили  козакам  сорочки. 
Стор.  МПр.  126.  Василь  порається  з  де- 

ревом. НВолын.  у.  2)Од'Ьиаться.  Шух.  1.135. 
Поратування,  ня,  є.  Спасеніе,  номоідь. 

Поратівник,  ка,-  м.  Спаситель;  даю- 
чий помощь.  ЕЗ.  V.  60.  Угоднику  божий, 

поратівнику  божий,  поратуй  мене!  Шух. 
І.  38.  Ум.  Поратівннчок.  ЕЗ.  V.  109. 

Поратувати,  т^ю,  вш,  гл.  Спасти,  по- 
мочь. Поратівнику  божий,  поратуй  мене! 

Шух.  І.  38. 
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Поратунок,  нку,  .и.  Спасевіе.  помощь. 
Пише  цісар  до  москалі:  „Йди  на  порату- 

нок.''1. ЕЗ.  V.  25.  Аби  вам  Пречиста  Діва 
стала  до  помочі,  до  поратунку  у  потре- 

бах ваших.  ЕЗ.  V.    107. 

Дорахуватися  блюся.  бншся,  гл.  По- 
счнтатьгя.  Полт. 

Порахувати,  хую.  еш.  гл.  1)  Посчи- 
тать. 2)  Размыслить,  обдумать.  Наші  по- 

рахували, -  порахували  та  й  випустили  їх. 
ЗОЮР.  І.  244.  Там  уже  порахуємо,  що 
треба  робити.  Чуб.  II.  21.  Скажи  ж  їй, 

щоб  ішла  вона  до  мене  на  пораду,  про  ве- 
сілля порахувати.  Чуб.  II.  б  14. 

Порахуватися,  хулюся,  ешся.  м.  По- 
считаться. 

Порахунок,  нву,  м.  Разсчегь.  Вх.  Лем. 
454. 

Порачвти,  чу,  чиш,  м.  Въ  пісні: 

ущипнуть  (о  ракі)  Трохи  мене  рак  не  по- 
рочив. МУК    І.    157. 

Порачкувати,  к^ю,  еш,  гл.  Полізть 
на  четверенькахъ.  Присів  у  борозну  й  тихо, 
як  той  злодій,  порачкував.  Мир.  ХРВ.  60. 

Пораяти,  раю.    еш,    :.:.    Посоветовать. 

Порвати,  рву\  рвеш,  і.і.  1 )  Порвать, 
перервать;  изорвать.  Іще  шуби  не  зносила, 
коралів  не  порвала.  Мет.  58.  Порве  нове 

вино  буріюки.  Єв.  Л.  37.  2)  Покусать,  уку- 
сить Щ<іб  свині  не  порвали  вас  Єв.  Мт. 

VII.  6.  Підеш  по  селу,  так  собаки  порвуть. 

Мил.  205.  3)—  ноги=  Натрудити  1?  А  я 
молодая  всю  нічку  не  спала,  всю  нічку  не 
спала,  ніженьки  порвала,  таки  свою  неньку 
на  лати  заі  тала.  Грвн.  III.  395.  4)  См. 
Поривати. 

Порватися,  рвуся,  рвешся,  м.  1)  Ра- 
зорваться, изорваться,  перерваться.  2)  Пре- 

рваться. Порвались  разом  усі  розмови.  К. 
ХП.  25.  Розмова  на  тому  і  порвалася. 
Мир.  Поп.  II.  82.  3)  См.  Пориватися. 

Поребрини,  ни.  ж.  Реберная  часть. 
Чуб.  VII.  443.  Маркеп.    158. 

Пореготати,  чу\  чеш,  гл.   Похохотать. 

Пореготатнся.  чуся,  чешси,  и.=По- 
реготатн.  Пореютався  (з  баби)  і  поїхав 
собі.  Грин.  II.  231. 

Порекло.  ла,  с.  Прозвище,  орознаніе. 

Шух.  І.  29. 
Поремствувати,  вую,  еш.  м.  Пороп- 

тать, быть  въ  претензій.  Найпаче  просю, 
не  поремствуйте  на  мене,  що  є  приказки 
два  рази  надруковані.  Ном.  Од.  Вид.   VI. 

Поремствуватися.  вуюся.  ешся,  и.= 
Поремствувати.  Па  неї  ніхто  було  не  по- 
ремствувться.  Сим.  200. 

Поренчата,  чат,  с.  Перила.  Лохв.  у. 
Лениц.  Пов.  328. 

Порепатися,  паюся,  ешся,  м.  Потрес- 
каться. 

Поржавіти,  вію,  еш.  и.  Заржавіть. 
Тане  ж  бридке  (болото),  таке  мерзене,  по- 

ржавіло, від  жабуру  зелене.  Греб.  369. 
Пбрзкий.  а,  е.  Скоромный.  Гн.  І.  186. 

Ез.  V.  209. 

Пбр&нитнся,  нюся,  нншси,  іл.  Скоро- 
миться. МУК.    III.   47. 

Поривати,  ваю,  еш.  ц.  сов.  н.  порва- 
ти. рву\  рвеш,  1)  Схватывать,  схватить. 

Як  порве  мене  за  руку!  НВолын.  у.  Я  по- 
рвав йою  за  груди.  НВолын.  у.  2)  Влечь, 

увлекать,  увлечь.  Плинут  рибки,  плинут, 

близше  припливают,  мого  синка  жучка  да- 
лій  поривают.  Гол.  III.  500.  Туди  мою 

пориває  рано  й  вечір  душу.  Мет.  6.  3)  По- 
ривати очі.  а)  Стремиться  заглянуть.  Раз- 

по-раз  у  сій  розмові  поривав  наш  кобзарь 
очі  за  ту  межу,  гцо  відмежовує  імперію 

од  народів  свободних.  К.  ХП.  21.  б)  Смот- 
реть съ  завистью.  На  чужий  коровай  очей 

не  поривай.  Мнж.  166.  4)  Поривати  руку. 

Простирать  руку,  стараться  схватить.  А  на 
мою  долю  нехай  не  пориває  руки.  Г.  Варв. 

542. 

Пориватися,  ваюся.  єшся.  сов.  ».  по- 
рватися, рвуся,  рвешся,  м.  Порываться, 

рваться;  бросаться,  броситься.  Скільки  раз 
я  поривався  до  вас.  Г.  Барв.  280.  Ще  гірш 

мене  зневажає,  а  дій  й  бити  вже  порва- 
лась. МВ.  І.  29.  Ой  порвався  козак  Нечай 

до  тугою  лука.  АД.  II.  79.  Т3милуі<сь, 

свате,  я  в  цій  зроду  лазні  не  купався." 
Скорчивсь,  зморщивсь, —  шубовсть  в  воду 
та  й  назад  порвався.  Г-Арт.  (О.  1861. 
III.    1 

Поризькати.  каю.  еш,  гл.  Неглубоко 
вскопать,  изрыть  От  і  не  гарюкай  до  них, 
коли  так  поризька-ги,  шо  хоч  за]/аз  заходься 
та  й  оругий  раз  копай  після  них.  Брацд.  у. 

Порйкожа,  ягі,  ж.  Болізнь,  когда  на 
ногахъ  трескается  кожа. 

Порннарюватн,  рюю.  еш.  м.  Позани- 
маться шорначествомъ. 

Поринати,  наю.  еш.  и.  Нырять.  Мнж. 
141.  На  ставі  пишно  лебідь  плыв,  а  гуси 

сірії  краг*  гто  поринали.  Грей.  362.  .Ііобо 
місяцю  З  зорями  в  воду  поринати.  К. 

Досн.   90. 
Поринути,  ну,  яеш,  ід.  Хлынуть. 

Сперхиу  я  сміявсь,  а  потім  поринули  сльози. 
К.  Досн.  86. 

Поринути.    ну\    неш,     м.=Шрнутт- 
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Та  й  замовила  русалочка,  в  Дніпро  пори- 
нула. Шевч.  359. 

Поринати,  паю,  еш,  м.  Поскрипіть. 
Поринатися,  паюся,  ешся,  и.  Похо- 

дить то  входя,  то  выходя  и  скрипя  дверью. 
Порипіти,  плю,  пиш,  и.  Поскрипеть. 
Порйскати,  каю.  еш.  м— Поривька- 

ти.  Порыскала  як  свиня,  та  й  плати  їй. 
НВолын.  у.  Треба  порйскати  там  гце,  чи 
нема  картоплі.  НВолын.  у. 

Порисувати,  с^ю,  еш,  и.  1)  Начер- 
тить (во  множестве). 

Порисуватися,  суюся,  ешся,  и.  По- 
крыться  трещинами.  Дошка  порисувалася. 
Лубен,  у.  (Леонтовичъ). 

Порйти,  рйю,  еш.  гл.  Изрыть.  Увесь 
горо&  мені  ваші  свині  порили.  Бо  год.  у. 

Поритися,  риюся,  ешся,  «.і.  Порыться. 
Порихтувати,  т^ю,  еш,  іл.  Снарядить, 

приготовить.  Ти  порихтуй  воза,  а  я  піду 
за  волами.  Черк.  у.  Велів  гармати  порих- 

тувати, на  Вирвин  город  стріли  пускати. 
Мет.  335. 

Порйш.  шу,  м.  Раст.  УегЬепа  оіїісі- 
па1і$.  Вх.  Пч.  II.  37. 

Пбріб,  робу,  м.  Утокъ.  Желех.  Гол. 
Од.  37,^40. 

Порібля,  лі,  >г.=Поребрина.  Хотин,  у. 
Порібре,  ря,  с —Порібля.  МУЕ.  І.  106. 
Порібрина,  ни,  ̂ .=Поребрина.  Ко- 

зел, у.  Черк.  у. 
Поріб  я.  б  я,  .—Поребрина    Черк.  у. 
Порівняти,  нию.  еш,  м  1)  Сравнять. 

Порівняй,  Ложе,  і  гори,  і  долини.  Мет. 
315.  2)  Уравнять.  К.  ЧР.  354.  Всіх  нас 
сира  земля  порівняє  Мир.  Нов.  II.  42. 
3)  Сравнить. 

Порівнятися,  нйюся,  ешся,  м.  Порав- 
няться. А  він,  порівнявшись  із  нами,  та  й 

каже:  „Здорові!".  ЗОЮР    І.  253. 
Пбрівці,  нар.  Врозь,  поодиночке.  Яіоди 

на  калині,  на  бузині  кетягами,  а  на  тер- 
нові порівиі.  НВолын.   у. 

Поріг,  рбгу,  .к.  1)  Порогь.  Стоїть 
дівка  на  порозі  да  з  козака  сміється.  Мет.  89. 
У  порогах  стояти.  Стоять  у  порога  КС 

1883.  II.  383.  Мнж.  66.  П'ють  у  кума 
мед-вино,  а  ми  в  порогах  стоїмо.  Грин.  II. 
302.  2)  Порогь  на  рЄкЄ  Як  та  воля,  що 
минулаег>,  Дніпр  широкий — море,  степ  і 
степ,  —  ревуть  пороги  і  могили  -  юри. 
Шевч.  4.  3)  Нижняя  часть  живота  (у  ро- 

дильницы?) Дитина  стала  у  порогах  та  й 
стоїть  (у  породіллі).  Волч  у.  Ум..  Порі- 
женько.  Грип.  НІ.  525.  Поріжок,  поріжечои. 

Поріддя,  дя,  с  Родъ,  порода,  поколЄ- 

ніе.  Чу  у  їх  поріддя  таке,  що  вони  всі  од- 
наково нездужають.  Лебед.  у. 

Порідішати,  шаю,  еш,  м.=Порід- 
шати. 

Поріднити,  ню,  нйш,  м.  Породнить, 
сділать  роднымъ.  Поріднила  нас  недоля. 

Поріднитися,  нюся,  нйшся,  гл.  По- 
родниться. Не  судив  Господь  нам  поріднгі- 

тись.  МВ.  II.   140. 

Порідня.  ні,  ж.-- Поріддя  З  нашої 
порідні  не  було  такого.  Черк.  у. 

Порідшати,  шаю,  еш,  гл.  Сделаться 
ріже,  порЄдЄть.  Порідшав,  дуже  порідшав 
ліс.  Богод.  у. 

Поріж,  жі,  ж.  Крупноячейная  евть 
изь  толстыхъ  нитокъ,  покрывающая  густую 

рыболовную  сіть.  Харьк.  г.  Вас.  188. 
Поріженько,  ка,  м.  Ум.  отъ  поріг. 
Поріжок,  жва,  м.  1)  Ум.  оть  поріг. 

2)  Перекладина,  поперечная  перегородка 
въ  лодке.  Черк.  у. 

Порізати,  жу,  жеш,  и.  1)  Порізать, 
обрЄзать.  2)  Перерізать  (многихъ).  На- 

йшли пуд  мостом  дітей  порізаних.  Чуб. 
II.  475. 

Порізатися,  жуся,  жешся,  и.  Обрі- 
заться. 

Порізник,  ка,  .«.  Раст.=Пораниик.  О. 1861.  І.  206. 

Порівникувати,  к^ю,  еш,  іл.  Побыть 
мясннкомь  некоторое  время. 

Порівнйтв,  ню,  нйш,  ).і.  Разділпть, 
разрознить.  (Упю  ж  порізнили  мене  з  бра- 

том, то  ми  й  живемо  собі  кожен  особше. 
Новомоск.  у.  Неситії  кгмндзи,  магнати, 
нас  порізнили,  розвели.  Шевч.  (1883).  458. 
Неволя  порізнила  дітей  одних  батьків. 

Мир.  ХРВ.  356. 
Порізнитися,  нюся.  нйшся,  (.і.  Раз- 

ділитьсн;  разойтись  ЗОЮР.  І.  259.  Вони 
порізнились  собі  й  стало  три  двори,  а  перш 

був  один  великий.  Новомоск.  у.  Ми  з  чо- 
ловіком чотирнадцять  ген)  жили,  а  тепер 

прийш.иіся, — порізнилися.  Луб.  у. 
Порізно,  нар  Отдільно.  врозь.  НВо- 

лын у.  П.шнети  не  гуртом  бігають,  а 
вростич,  жадна  собі  порізно.  Ком.  І.  25. 

Порікатк,  каю,  еш,  г.».  Укорять,  обви- 
нять въ  чемъ  Мій  писарь  вірний  мені  чо- 

ловік, я  нр  дозволю  на,  його  порікати. 
Кост.  Ч.  99. 

Порікувати,  кую,  еш,  гл.  Роптать, 
МВ.   II.  84. 

Поріст,  росту,  м.  Ростовь. 
Порічаннн,  на,  м.  Прирічньїй  житель. 

Сумск.    у. 
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Порічка,  чок,  ж.  мн  Красная  .емо- 
родина,  ,КІШ8  гиЬгпш  Ь 

Порічківка,  кі,  м.  Наливка,  настойка 
на  красной  смородині. 

Порічковий,  а.  є.  Принадлежащій 

красной  смородині,  свойственный,  относя- 
щійсл  къ  ней. 

Поріччя,  чя.  с  Нрирічная  местность. 
Сумск    у. 

Поркиннці-  Си.  Портяниці 
Порклйця,  ці.  ж.  =  Породная  1. 

Шух.  І    140. 

Порнути,  ну\  нвш,  м.  1 1— Пірнути. 
Я  на  дно  порну  і  пти  порву.  Лукаш.  95. 
2)  Пырнуть,  кольнуть.  Він  його  як  пориє 
списом.  ЗОЮР.  І.  285. 

Порняла,  ля,  ж.  Трава,  растущая  на 
погіркни*.  Штх.  І.  215. 

Поробити,  блю,  биш,  м.  1)  Сделать 
(во  множестві).  Понакладали  юри  скель, 
ніби  так  спм  Господь  їх  поробив.  Стор. 
МПр.  і>о\  Поробили  собі  люленькі  списи. 
ЗОЮР.  І.  285.  2)  Причинить  болізнь  злой 
волей  или  какимъ  либо  чародійскимг 
дійствіемь.  Мил.  34. 

Поробитися,  блюся.  бншся,  гл.  1)  По- 
работать. 2)  Сделаться  (во  множеств*). 

З  тієї  парк  і  поробляться  легесенькі  водяні 
пизирьки.  Ком.  II.  22. 

Поробляти,  лйю.  еш.  ід.  Поделывать. 
А  що  поробляєте,  куме?  Черк.  у. 

Поробок.  би,  «=Уток.  НВолын.  т. 
МУК.  III.    15.  ЕЗ.  V.  223. 

Поровйй.  а.  е.  Своекременный.  Порові 
діти  Не  перова  дитина — ще  б  через  мі- 

сяць їй  треба  бути:  хто-й-зна,  чи  й  жи- 
ітиме.  Червиг.  г. 

Порода,  дн,  аг.  1)  Родъ,  поколініе, 
фвиилія.  Се  чоловік  хорошої  породи-  їх  уся 
парода  хороша.  Ніжин  у.  2)  Разрішеніе 
оть  бремени.  Угор.  В  три  дні  по  породі 
па  панське  єй  гнали.  Гол.  II.  699. 

Породити.  джу\  днш.  іл.  Родить.  По- 
родила >п  і  удівонька  хорошою  сина.  Нп 

Породитися,  динося,  дитеся,  гл.  Ро- 
диться. А  вони  ж  із  чою  наплодились?  І 

вони  ж  іі  мужиків  породились.  ЗОї^/Р.  І. 
162. 

Породичатися,  чйякя,  евен,  гл.  Всту- 
піть въ  родство.  Та  ми  ж  породичалися: 

мій  брат  узяв  Ц  іестру.  Харьк.  у. 

Породілля,  иороділя,  лі,  ж.  Родиль- 
ница. Мил.  21.  ХС.  VII.  432  Несе  пода- 

рунок породим.   Ніжин,  у. 
Порождеянндя,  нд,  ж.  Родительница. 

Ив  есть  ти  мені  наймичка  або  челядниця, 

а  єсть  ти  .мені  матінка  -  порожденниия. 

Чуб.  V.  847. 
Порожнем,  нар.  Порожнего.  Порожнем 

їхати.  Зміев.  у. 

Дорожник,  ка.  м.  Місто  около  две- 
рей, гді  обыкновенно  ставять  метлу.  Вх. 

Зн.  53. 
Порожній,  я.  в.  1)  Пустой,  порожній. 

Порожня  торба.  2)  Пустой,  напрасный, 
тщетный.  Порожня  надія  твоя.  Волч.  у. 

3)  Порожня.  Не  беременная.  Порожня  го- 
дує (дитину)  два  годи.  Мил.  30. 
Порожню  вати,  нюю,  еш,  г.».  Пусто- 

вать.  Хата  «і.іу  зіму  порожнюе. 

Порожнй,  ні,  ж.  Пустота,  пустое  міс- 
то; місто  незасіянное  и  непокрытое  тра- 

вой. Коли  б  у  хлібові  або  на  сіножаті,  а 

то  у  порожні  піймав  та  й  штраф.  НВо- 
лын. у.  В  порожні.  Съ  пустыми  руками, 

безъ  груза,  порожнемъ.  Да  просили  прозъ- 
бою,  прозьбою,  щоб  ми  не  довю  гостили,  не 
в  порожні  поприїздили.   Мет.   188. 

Порожнява,  вн.  ж-  Пустота.  І  в  серці 
порожняву  почуєш.  К-   ПС    50 

Порожняк,  ка,  м.  1)  Изво.ччвкъ  съ 
пустымъ  возомъ.  Як  що  є  порожняки,  то 

.ноже  й  дое-зуть.  Иолт.  г.  Порожняком.  По- 
рожнемъ, безъ  клади.  Ном.  .V  7132.  По- 
рожняком їде.  Др;іг.  115.  2»  Сорть  горшка. 

Вас.   181. 

Порозбивати,  ваю.  еш.  м.  То-жс,  что  и 
розбити,  но  во  множестиі.  Двері  порозби- 

вав. Миж.  34.  Порозбивали  з  горілко*-,  бочки. 
ЗОЮР.  І.  245  Він  бн  й  губи  й  зуби  у'-гм 
поу, збивав.  ЗОЮР.   І 

Порозбиватися,  ваемося.  втеся.  м. 

То-же,  что  и  розбитися,  но   во  мвожестві. 

Порозбігатися,  гаємося,  втеся.  гл.  Раз- 
біжатьсл  І  о  многнхь).  Порозбігались  ік  не- 

чистій   матері  .іяхи.  К.   ЧР.    114. 
Порозбіратн.  раю.  вш,  і.«.  Тоже,  что  и 

розібрати,  во  во  множестві. 
Порозбблюватися.  лгоемося.  втеся.  и. 

Разболітьея  (.ю  множестні). 

Порозборбнюватн  нюю.  вш,  и.  Раз- 
вести многихъ  дерущвхгн 

Порозббрсувати.  сую,  еш,  и.  Распу- 
тать (во  множестві). 

Порозбризкувати,  кую,  еш,  гл.  Раз- 
брызгать (во  множестві). 

Порозбризкуватися  куємося,  втеся, 
и.  Разбрызгаться  (во  множестві). 

Порозбріхувати,  хую.  еш.  и.  Разбол- 
тать, разсказать  всімь  (во  множестві). 

Оті  твої  подруги  такі,  що  ти  їм  піною 
не  кажи,  бо  зараз  порозбріхують.  Х&ри.  у. 
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Порозбріхуватися,  хуенося,  етеоя, 
и.  То-же,  что  и  розбрехатися,  но  во  мно- 
жестве. 

Порозбуватя,  ваю,  вш,  и.  Разуть 
(яногвхъ) 

Поровбуватяся,  ваеяося,  втеся,  гл.  Ра- 
зуться (о  ыногихъ).  Тут  не  глибоко:  пороз- 

бувавмосъ  та  й  перебредемо. 
Поровбужатя,  жаю,  вш,  и.  Разбудить 

(многихъ).  Ой  устала  мила,  як  не  лежала, 
усю  челядоньку  порозбужала.  Мет.  242. 

Пороэбу  жувати,  жую,  вш,  гл.— Поров- 
бужатя. 

Поровб^ркуватн,  кую,  вш,  гл.  Разбу- 
двть,  разогнать  сонъ  (многимъ). 

Порозважати,  жаю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розважити,  но  ко  множестве. 

Пороэва  жатися,  жаяиося,  етеся,  гл. 
То-же,  что  и  розважитися,  но  во  множеств*. 
Уже  не  так  журяться  за  батьком,  пороз- 

важалися трохи. 

Порозважувати,  жую,  вш,  гл.  Разве- 
сить (на  вЪсахъ,  во  множеств*). 

Порозвалювати,  дюю,  вш.  гл.  Разва- 
лить (во  множееті*).  Де  були  -цілі,  де  по- 

розвалювані землянки.  Драг.  425.  . 
Порозвалюватися,  лювнося,  втеся, 

гл.  Развалиться  (во  множеств*).  Сказано 
без  хазяїна:  усе  в  дворі  порозвалювалося. 
Харьк.  у.  * 

Порозварювати,  ргою,  вш,  гл.  Разва- 
риіь  (во  множеств*). 

Порозварюватися,  рюеиося,  втеся, 
м.  Развариться  (во  множеств*). 

Поро8верёжуватн,  жую,  вш,  гл.  Раз- 
вередить (во  множеств*). 

Порозвертати,  таю,  вш,  и.  То-же, 
что  и  розвернути    но  во  множеств*. 

Порозвеселятя,  ляю,  вш,  гл.  Развесе- 
лить (многихъ). 

Пороввеселятяся,  лйбносл,  етеся, 
и.  Развеселиться  (о  многихъ).  Бач,  як 
наші  старі  порозвеселнлися. 

Порозвивати,  ваю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розвити,  но  во  множеств*.  Порозви- 

вала вона,  що  було  в  рушники  позабиване. 
Константиногр.  у. 

Порозвиватися,  ваенося,  втеся,  гл. 
То-же,  что  и  розвитися,  но  во  множеств*. 
Верби  вже  порозвивалися.  Харьк. 

Порозвідувати,  дую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розвідати,  но  во  множеств*. 

Пороавінчувати,  чую,  вш,  гл.  РазвЄн- 
чать  (многихъ). 

Пороавірчуь-атн,  чую,  вш,  и.  Разво- 
ротить, размотать  (во  множеств*;. 

Порозвішувати,  шую,  вш,  »л.  Разв*- 
сить  (во  множеств*).  Драг.  288.  Порозві- 

шували їх,  щоб  висохли.  Грин.  І.  31.  Роз- 
мальовані лихтарі  скрізь  порозвішувані  по 

деревах.  Стор    МПр.  80. 
Порозводити,  джу,  дяш,  гл.  То-же, 

что  и  розвести,  но   во  множеств*. 
Пороэвбдятяся,  днмося,  дитеся,  гл. 

То-же,  что  и  розвестися,  но  во  множеств*. 
Порозвозити,  жу,  8ЯШ,  1.1.  Развезти 

(во  множеств*). 

Поровволікатя,  ваю,  вш,  гл.  Раста- 
щить (но  множеств*). 

Порозволікатяся,  каємося,  етеся,  гл. 
Разбрестись.  Порозволікались  люде.  Черк.  у. 

Порозворушувати,  шую,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  розворушити,  но   во  множеств*. 
Порозвбрювати,  рюю,  вш,  гл.  Тоже, 

что  и  розворити,  но  о  многихъ  тел*гахъ. 

Порозв'язувати,  вую,  вш,  гл.  То-жв, 
что  и  розв'язати,  но  во  множеств*. 

Порозв  язуватися.  эуемося,  етеся,  и. 

То-же,  что  и  розв'язатися,  но.  о  многихъ. 
Порозгадувати,  дую,  вш,  м.  То-же, 

что  и  розгадати,  но  во  множеств*. 
Пороаганятя,  нйю,  вш,  гл.  Разогнать 

(многихъ).  У  пеклі  товкся  і  порозганяв  звід- 
ти усіх  чортів.  Стор.  МПр.  40. 
Порозгвинчувати,  чую,  вш,  гл.  Раз- 

винтить (во  множеств*). 
Порозгвинчуватися,  чуекося,  етеся, 

і.і.  Развинтиться  (но  множеств*). 
Порозгівлятнся,  ляеяося,  етеся,  гл. 

Разгов*ться  (о  многихъ). 

Порозглажуватн,  жую,  вш,  гл.  Раз- 
гладить (по  множеств*). 

Порозглядатн,  даю,  вш,  гл.  Разсмот- 
р*ть  (многихъ).  Я  їх  усіх  порозг.\ядав  добре. 

Порозгойдувати,  дую,  вш,  гл.  Раска- 
тать (но  множеств*). 

Порозголбшувати,  шую,  вш,  гл.  Раз- 
гласить (но  множеств*). 

Порозгорбжуватя,  жую,  вш,  гл.  Раз- 
городить (во  множеств*). 

Порозгортати,  таю,  вш,  м.  То-же, 
что  и  розгорнути,  но  во  множеств*. 

Порозгбрювати,  рюю,  вш,  гл.  Добыть 
съ  трудомъ,  съ  горемъ  (во  множеств*). 

Порозгорятися,  ряемоси,  етеся,  1.1. 
Разгореться  (во  множеств*).  Порозгорялися 
дрова  в  обох  грубах.  Харьк. 

Порозгризати,  з&ю,  вш,  гл.  Разгрызть 
(во  множеств*). 

Порозгрібати,  баю,  вш,  гл.  Разгресть 
(во  множеств*).  Кури  порозгрібали  грядочки. 
Харья-  у. 
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Порозгружувати,  жую,  вш,  гл.  Тотже, 
по  п  розгрузити,  во  во  множеств*. 

ПороягуЧілюватн,  люк,  вш,  гл.  Расте- 
рять (во  множеств*).  Поки  донесеш,  то 

все  порозгублюєш.  Богодух.  у. 

Порозгулюватися,  лювмося,  втеся, 

гл.  То-же,  что  и  розгулятися,  во  о  мно- 
гихъ. Саме  порозгулювалися  добре,  аж  тут 

кажуть:  пора  росходитись. 

Пороздавати,  дав),  вш,  гл.  Раздать 
(во  множеств*).  Як  померли  сини,  так  вони 
всю  одежу  їхню  пороздавали  за  царство 
душі-  Харьк.  у. 

Пороздавлювати,  люто,  вш,  <д  Разда- 
вить (во  множеств*). 

Пороздавлюватися.  люемося,  втеся, 
ы.  Раздавиться  (во  множеств*). 

Пороздарбвуватн.  вую,  вш,  гл.  Разда- 
рить (во  множеств*).  Пороз/)аровуе  нам, 

дядьковим,    або  от   Щбченятам.  Сим.  227. 

Пороэдвбюзатися.  двбюемося,  втеся, 
гл.  То-же,  что  и  роздвоїтися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Пороздзявляти,  ляемо.  вте,  м.=По- 
роааявлятн. 

Пороздвйплювати.  люемо.  вте,  гл.  То- 
же, ято  и  роздзяпиги,  во  во  множеств*. 

Пороздирати,  раю,  вш.  гл.  1)  Разо- 
рвать, разодрать  (во  множеств*).  Порозди- 

рали собі  пуза  Мвж.  4.  2)  Растерзать 
(многихъ). 

Пороздиратися,  рвемося,  втеся,  м. 
Разорваться,  разодраться  (о  многихъ). 

Порозділяти,  ляю,  вш,  и.  Раздвлить 
(во  множеств*). 

Порозділятися,  лявнося,  втеся,  гл. 
Радд*литься  (во  множеств*). 

Пороадл^буватн,  бую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  роздлубати,  но  во  множеств*. 

Пороздмухувати,  хую,  вш,  гл.  Раздуть 
(во  множеств*). 

Пороздобрюватмся,  рювнося,  втеся, 
гл.  Раздобриться  (о  многихъ). 

Пороздобуватн.  ваю,  вш,  и.  Раздобыть 
(во  множеств*). 

Пороздбвбуватн,  бую,  вш,  гл.  Раздол- 
бить (во  множеств*). 

Пороздражнювати,  нюю,  вш,  гл.  Раз- 
дразнить (многихъ). 

Пораздратбвуватщ,  вую,  вш,  и.  Раз- 
дражить (многихъ). 

Пороздроблюватн,  люю,  вш,  гл.  Раз- 
мельчить (во  множеств*). 

Пороздрбчуватн,  чую,  вш,  гл.  Раз- 
дразвить,  раздражить  (многихъ). 

Пороэдрйч^ватнся,  чуємося,  втеся, 
м.  Придти  иъ  раздраженіе  (о  многихъ). 

Пороздряпувати,  пую,  вш,  и.  Разца- 
раиать  (во  множеств*). 

Порозд^птуватн.  шую,  вш,  гл.  Разда- 
вить (во  множеств*). 

Пороздягати,  гаю.  вш,  гл.  Разд*ть 
(многихъ). 

Пороздягатися,  ґавмося,  втеся,  гл. 

Раздаться  (о  многихъ).  Пороздягалися,  да- 
вай усі  топтатись  (V  потоці)  та  шукати. 

Драг.  192. Порозжакбвувати.  вую.  вш,  м.  То-же, 
что  и  розжакувати,  но  по  множеств*. 

Порозживатися,  вавмося,  втеся,  гл. 

То-же,  что  и  розжитися,  но  во  множеств*. 

Поровжбвуватн,  вую,  вш,  гл.  Разже- 
вать (во  множеств*). 

Пороззувати,  в&ю,  нш,  м.=Порозбу- 
ватя. 

Пороззуватися,  вавмося,  втеся,  м.= 
Поровбуватися.  Давай  пороззуваємося, 
швидче  дійдемо-  Кіев.  у. 

Пороззявляти,  ляемо,  вте,  гл.  Рази- 
нуть (о  многихъ)  Пороззявляли  роти  та  и 

дивлютъся.  Харьк. 
Порозіходитнся.  днмося,  дв«ееа,  гл. 

Разойтись  (во  множеств*). 

Пороз  їдати,  даю,  вш,  и.  Разъ*сть 
(во  множеств*).  Це  якесь  мило  погане: 

гляньте,  як  руки  пороз'їдало.  Кіев.  у. 
Пороз  їдатися.  даємося,  втеся,  м  То- 

же, что  и  роз'їстися,  но  о  многихъ. 

Пороз'їздитися,  днмося,  дитёся,  гл. 
Разъехаться.  Пороз'їздились  ми  нарізно  на 
досвітки.  Драг.  417. 

Пороз 'їзжатися,  жавиося,  втеся,  і.і.= 

Пороз'їздитися. 
Порозлазитися,  знмося,  зитеся,  и. 

Разл*зться  (о  многихъ).  Отак  же,  не  на- 
крила раки,  а  вони  й  порозлазилися  по  всій 

хаті.  Васильк.  у. 

Порозламувати,  мую,  вш,  и.  Разло- 
мить 'во  множеств*).  Хоч  би  вже  по  ці- 

лому періжку  дітям  дала,  а  то  по  поло- 
винці порозламувала.  Славяносерб.  у. 

Порозледачуватися,  чуємося,  втеся, 
гл.  То-же,  что  и  розледачіти,  но  о  многихъ. 

Порозливати,  ваю,  вш,  и.  Разлить 
(во  множеств*).  (Вода)  скрізь  по  долівці 
порозливана.  О.  1862.  111.  32.  К  великодню 
водами  порозлива.  Мил.  208. 

Порозливатися,  вавмося,  втеся,  и. 
Разлиться  (во  множеств*).  Річки  широко 
порозливалися.  Харьк.  у. 
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Пороалнгуватн,  гую,  вш,  гл.  То-же, 
что  в  розлигати,  но  во  множестве. 

Порозлінбвуватися,  вувмося,  втвся, 
м.  Разлінитьсд  (о  многихъ). 

Пороаліплюватн,  люю,  вш,  и.  Раз- 
л*пить  слипшееся  (во  множеств*). 

Порозліплюватися,  лювмося,  втвся, 
м.  Разл*питься  (во  множеств*).  Хто  ж 

то  так  вареники  ліпив,  що  вже  й  пороз- 
ліплювались? Харьк. 

Порозлітатися,  тавмося,  втеся,  м. 

Разлетаться  (о  многихъ).  (Кури)  порозлі- 
тались. Мнж.  2. 

Пороалуплювати,  люю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розлупити,  но  во  множеств*. 

Пороз  лютбв  у  вати,  вую,  вш,  гл.  То- же, 
что  и  розлютувати,  но  во  множеств*. 

Пороз  л  ютову  ватися,  вуемося,  втеся,  и. 

То-же,  что  и  розлютуватися,  но  во  множеств*. 
Порозлягатися,  гаємося,  втеся,  и. 

Разлечься  (о  многихъ).  Порозлягались  лю- 
бісінько на  юлих  лавках,  підмостивши  під 

голови  свої  кожушки.  Г.  Барк.  304. 

Пороэмазувати.  вую,  вш,  гл.  Разма- 
зать (во  множеств*). 

Порозмазуватися,  ауюся,  вшся,  гл. 
Размазаться. 

Порозмальовувати,  вую,  вш,  м.  Рас- 
писать красками  (во  множеств*) 

Порозмантачуватн,  чую,  вш,  гл.  Рас- 
травить, промотать  (во  множеств*). 

Порозмежбвувати,  вую,  вш,  ід.  Раз- 
межевать (во  множеств*). 

Порозмерзатися,  ааемоея,  втеся,  гл. 
1)  Оттаять  (во  множеств*).  2)  Лопнуть 
отъ  мороза  (во  множеств*).  Не  повносили 

молока,  а  за  ніч  аж  глечики  порозмерза- 
лися,— такий  мороз  удрав.  Харьк.  у. 

Порозмётувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Раз- 
бросать (во  множеств*).  2)  Разорвать  (во 

множеств*). 

Порозмивати,  ваю,  вш,  гл.  Размыть 
(во  множеств*) 

Пороанннатя,  наю,  вш,  м.  Размять 
(во  множеств*). 

Порозпинатися,  навкося,  втеся,  гл. 

1)  Размяться  (во  множеств*).  2)  Разой- 
тись или  разъ*хаться,  минуя  другь  друга 

(во  множеств*). 
Порозмітати,  таю,  вш,  гл.  Размести 

(во  множеств*). 

Порозмішувати,  шую,  вш,  гл.  Разм*- 
шать  (во  мвожеств*). 

Порозмлівати,  ваяно,  вте,  гл.  Сильно 
развариться.  Порозмлівали  кістки  в  казані. 
Сосниц.  у. 

Порозмножувати,  жую,  вш,  ».♦.  Раз- 
множить (во  множеств*). 

Порозмнбжуватнся,  жуємося,  втеся, 
гл.  Размножиться  (во  множеств*). 

Пороэмовлятн,  ляю,  вш,  гл.  Погово- 

рить. 

Порозмокати,  каемо,  вте,  гл.  Размок- 
нуть (по  множеств*). 

Поровмбтуватв,  тую,  вш.  гл.  Размо- 
тать (во  множеств*).  Левиц.  По».  240. 

Порозмбчувати,  чую,  вш,  «л.  Размо- 
чить (во  множеств*).  Сухарі  було  пороз- 

мочуємо та  и  їмо.  Черниг.  у. 

Поровну  рбву  вати,  вую,  вш,  гл.  Ра- 
зобрать каменныя  ст*ны  (во  множеств*). 

Порозм'якати,  каемо,  вте,  гл.  Размяк- 
нуть (во  множеств*). 

Порознімати,  маю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розняти,  но  во  множеств*. 

Порозносити,  шу,  сиш,  і.і.  То-же, 
что  и  рознести,  но  во  множеств*.  Що  не- 

ділі вам  нарізно  порозносити  сорочки,  кому 
на  село,  кому  на  місто.  Г.  Барв.  504. 

Порозорювати,  рюю,  вш,  гл.  Распа- 
хать (во  множеств*). 

Поровохбчувати,  чую,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розохбтити,  но  многихъ. 

Пороаохбчуватися,  чуємося,  втеся, 
гл.  То-же,  что  и  розохотитися,  но  о  мно- 
гихъ. 

Поровраювати,  раюю,  вш,  гл.  То-же, 
что  в  розраяти,  но  многихъ. 

Порозривати,  ваю,  вш,  гл.  Разорвать 
(во  множеств*).  Нове  вино  порозриває  бур- 

дюки. 6п.  Мр.  II.  22  Порозривають  по- 

душки, порозсипають  пір'я  по  хаті.  Драг. 199. 

Порозриватися,  ваюся,  вшся,  м.  Ра- 
зорваться (о  многихъ  предметахъ,  о  мно- 

гихъ разрывахъ  на  одномъ  предмет*). 

Порозрівнювати,  нюю,  вш,  и.  Вырав- 
нять,  сравнять  (во  множеств*). 

Порозрівнювати,  нюю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розрізнити,  но  во  множеств*. 

Порозрівнюватися,  нювмося,  втеся, 

гл.  То-же,  что  и  розрізнитися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Порозрізнятися.  няемося,  втеся,  и.= 
Порозрівнюватися  Поженились  всі  три 

(брати)  і  порозрі  знялись:  кожний  став  ха-  | 
зягнувати  особо.  Драг.  344. 

Порозрізувати,  вую,  вш,  «л.  Разр*- 
зать  (во  множеств*). 

Порозростатися,  тавмося,  втеся,  гл. 

Разростись  (во  множеств*).  Кущі  порозро- 
сталися. 
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Порозрубувати,  бую,  вш,  м.  Разру- 
бить (во   МНОЖЄСТВ*'. 

Порозруйновувати.  вую,  вш,  м.  Раз- 
рушить (во  множеств*). 

Порозруйнбвуватися.  вуємося,  етеся, 
и.  Разрушиться  (во  множеств*).  Будівлі 
без  догляду  тцюзруйновувалися. 

Порозсаджувати,  джую,  вш,  ».».  Раз- 
садить  (во  множеств*) 

Порозсёлюватися.  люемося,  етеся,  гл. 
Разселитьсл  (о  многихъ). 

Порозсерджувати,  джую,  вш,  и.  Раз- 
сердвть  (многихъ). 

Пороэсёрджу  ватися,  джуемося.  етеся, 
и.  Розсердиться  (о  многихъ). 

Порозсилати,  лаю,  вш,  гл.  Разослать 
(многих!.).  Всіх  по  хатах  порозсилає. 
Г.  Барв.  341.  Тте}>ечки  при  замку  нема 
і  тисячі  кварияних,  усіг  по]ЮЗсилали.  Стор. 
ШІр    100, 

Порозсипати,  паю,  вш,  и.  Разсыпать 
(во  множеств*).  Порозсипав  гроші.  Єв.  І. 

II.  1").  Порозривають  подушки,  порозсипа- 
ють пір'я  по  хаті.  Драг.    199. 

Порозсипатися,  паюся.  ешся.  г.*. 
Низсмшіться  (во  множеств*). 

Порозсихатися,  хаемося,  етеся,  гл. 
Рпзсохнуться  (во  множеств*).  Повнось  діж- 

ки у  погріб,  а   то  пороз<  ихаються. 
Порозсівати,  ваю,  еш.  гл.  Разс*лть, 

пос*лть  (во  множеств*).  Розсіяв  жито  і 
заходився  волочити.  Черниг. 

Порозсідатися,  даємося,  етеся,  гл.  То- 
же, что  и    розсістися,  но  во  множеств*. 
Порозсідлувати,  лую,  еш,  гл.  Разе*д- 

іать  (во  множеств*). 
Порозсікати,  ваю.  еш,  м.  Разс*чь  (во 

множеств*). 

Порозсіювати,  сіюю,  еш,  м.=Поро8- 
еівати. 

Порозсіюватися,  сіювмося,  етеся.  и. 
Разс*ятыя  (во  множеств*). 

Порозскакуватися,  куємося,  етеся, 
ы.  Тоже,  что  и  розскочитися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Пороэсмикуватн.  кую,  .еш,  гл.  Раз- 
дергать (во  множеств*). 

Поровсийкуватися.  куємося,  етеся, 
и.  Раздері-атьсл  (во  множеств*). 

Порозсмішуватн,  шую.  еш,  гл.  Раз- 
см*шить  (многихъ). 

Порозспівуватнся.  вуемося.  етеся.  м. 
Расо*ться  (о  многихъ). 

Поро8ставатися.  таємося.  етеся,  гл. 
Рваетвться  (о  многихъ). 

П«рмотаийтж,  лаю,  вш,    и.  Разста- 

ввть  (во  множеств*).  А  отаман  пішов  за 
нгмім  да  й  порозставляв  кругом  Жаботина 
козаків.  ЗОЮР.  I.  282. 

Порозставлятися,  лйюся,  ешся,  гл== 
Порозставляти.  По  всій  хаті  з  горшками 
та  з  мисками  порозставлялася.  А  ну  лиш 
поприймай  хоч  трохи.  Черниг. 

Порозстановляти,  лйю.  еш,  и.— По- 
розставляти 

Поровстелювати.  люю,  еш,  и.  Разо- 
стлать (во  множеств*). 

Порозстелюватися,  люемося.  етеся, 
гл.  Разостлаться  (во  множеств*). 

Порозстрёлювати,  люю,  еш,  гл.  Роз- 
стрілять (многихъ).  Там  порозанрелтмлн 

Шелеста,  Лускотш  і  Гниду.  ІЮЮР.  I. 
302. 

Порозстригати,  гаю,  еш,  и.  Разстричь 

(многихъ). Порозстригатися.  гаємося,  етеся,  и. 
Разстричыя  (о  многихъ). 

Порозступатися,  паемося,  етеся.  и. 
Разступиться  (о  многихъ  . 

Порозсувати,  вею,  еш,  и.  Разсунуть, 

раздвинуть  (во  множеств*). 
Порозсуватися,  ваемося,  етеся,  гл. 

Разсунуться,  раздвинуться  (о  многихъ). 
Порозсуджувати,  джую,  еш,  гл.  Раз- 

судить  (многихъ). 
Порозсукувати,  кую.  еш,  гл.  Разсу- 

чить,  раскрутить  (во  множеств*). 
Порозсупонювати,  нюю,  еш,  и.  Раз- 

вязать супоню  (во  множеств*). 
Порозсупонюватися,  нювмося,  етеся, 

гл.  То-же,  что  и  розсупонитися,  но  во  мно- 
ЖЄСТЕ*. 

Порозуміння,  ни,  с.  Взаимное  пони- 
маніе;  солидарность. 

Порозуміти,  мію,  еш,  '.і.— Порозум- 
нішати Де  вже  він  порозуміє,  коли  тепер 

дурний.  Каменец,  у. 

Порозумнійшати.  шаю,  вш,  м. —По- 

розумнішати 
Порозумнітн,  нію.  вш,  і.і.=Поро8ум- 

нішати. 

Порозумнішати,  шаю,  вш,  гл.  11о- 
умн*ть.  Чи  ти  коли  порозумнішаєш,  чи 
все  такий  дурний  і  будеш?  Харьк.  у.  Ось 
послухай  мене  дурної,  то,  може,  чи  не  по- 

розумнішаєш. Грин.  II.  276. 

Порозцвірінькуватися,  вуеиося,  ете- 
ся. и.  О  воробьяхъ:  раскричаться. 
Порозцвітати,  таено,  вте,  гл.  Разцв*сть 

(во  множеств*). 
Поровцвітатнся,  тіемося,  етеся,  м.= 

Пороацжі  тати. 
19 
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Порозціплювати,  люю,  вш,  гл.  Раз- 
жать, разнять  (во  множеств*). 

Порозчавлювати,  люю,  вш,  гл.  Раз- 
давить (во  множеств*). 

Порозчахувати,  хую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  розчахнути,  но  во  множестве. 

Порозчахуватися,  хуемося,  втеся,  гл. 
То-же,  что  и  розчахнутися,  но  во  множеств*. 

Порозчйнювати,  нюю,  вш,  и  =По- 
розчиняти 

Порозчинйтн,  няю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  розчинити,  но  во  множеств*. 

Порозчинятися,  нйемося,  втеся,  гл. 
Раствориться  (во  множеств*).  Як  повійнуло, 
так  і  двері  й  вікна  порозчинялися.  Харьк 

Порозчищати,  щаю,  вш,  «д.  Расчистить 
(во  множеств*). 

Порозчіплювати,  люю,  вш,  гл.  Расц*- 
пить  (во  множеств*). 

Порозчісувати,  сую,  вш,  гл.  Расчесать 
(во  множеств*). 

Порозчісуватися,  суемося.  втеся,  гл. 
Расчесаться  (о  многих*).  Дівчата  порозчі- 

сувалися, позапліталися.  Кіев.  у. 
Порозчовпувати,  пую,  вш,  гл.  Разо- 

брать, понять  (во  множеств*). 
Порозчухувати,  хую,  вш,  ід.  Расче- 

сать (т*ло  во  многихъ  м*стахъ). 

Порозшарпувати,  пую,  вш,  гл.  Растер- 
зать (во  множеств*). 

Порозшматовувати,  вую,  вш,  гл.  Ра- 
зорвать на  куски  (во  множеств*). 

Порозшморгувати,  гую,  вш,  и.  То- 
же, что  и  розшморгнути,  но  во  множеств*. 

Порозшнуровувати,  вую,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  розшнурувати,  но  во  множеств*. 
Порозштбвхувати,  хую,  вш,  гл.  Ра- 

столкать (многихъ). 

Порозшукувати,  кую,  вш,  гл.  Разы- 
скать (во  множеств*). 

Пороз'йзувати,  вую,  вш,  и.=Поро- 
яв'язувати 

Пороз  язу ватися,  зувмося,  втеся,  и.= 

Порозв'язуватися. 
Порой,  на,  м.  Царомъ.  Драг.  244%  Гн.  I. 

153.  Ііоби  човен,  порой  та  весельце,  пробу- 
вав бим  в  тебе  вечер,  серце.  Гол.  II.  399. 
Пороняти,  нйю,  вш,  ы.  Бросить,  сбро- 

сить (во  множеств*).  Дайдангі  із  рук,  із 
ніг  у   Чорнсе  море  пороняв.  АД.  I.  214. 

Порой  йти,  плю,  пйш,  и.  Покропить, 
слегка  смочить  растворомъ  соли  (ропою). 
Поропив  солому,  то  тепер  худоба  краще 
буде  їсти.  НВолын.  у. 

І.  Поросити,  шу,    сйш,  гл.    Замочить 
1!Ъ    РОС*. 

П.  Поросйти,  шу\  сиш,  гл.  Приносить 
поросять  (о  свинь*). 

•ї  Пороситися,  шуса.  сйшся,  гл.  За- 
мочиться въ  рос*.  Константиногр.  у. 

II.  Пороситися,  шуся,  сишся,  гл. 
О  свинь*:  пороситься.  А  свиня  лиш  поро- 

силась. Рудан.  I.  84. 
Поросказувати,  вую,  вш,  гл.  Разска- 

зать  (во  множеств*).  Тоді  вона  все  поро- 
сказувала  їм,  що  було  з  нею.  Чуб.  II.  473. 

Пороскачувати,  чую,  вш  гл.  Раска- 
тать (во  множеств*). 

Пороскашлюватися,  лкмшося.  втеся, 
гл.  Раскашляться  (о  многихъ).  Діти  чо- 

гось як  пороскашлювалися,  то  й  я  за  ними 
не  спала.  Черпиг.  у. 

Поросквашувати,  шую,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  росквасити,  но  во  множеств*. 
Поросввітчуватися,  чувкося,  втеся, 

гл.  Снять  в*нокъ,  цв*ты  съ  своей  головы 
(о  многихъ). 

Пороскидати,  даю,  вш,  гл.  Разбросать. 
Каміння  пороскидав.  Мнж.  34. 

Пороскидатися,  даємося,  втеся,  и. 
Разбросаться  (во  множеств*). 

Пороскипати,  паемо,  ете,  и.  Раскв- 
п*ть,  развариться  отъ  кип*нія.  Пороски- 
пали  вареники.  Харьк. 

Пороскипатися,  даємося,  втеся,  м.= 

Пороскипати. 
Пороскисати,  савко,  вте,  гл.  Размок- 

нуть (во  множеств*).  Погані  чоботи  вда- 
лися: небагато  іі  походив  по  грязі,  а  чи- 

сто пороскисали,  вода  крізь  ремінь  іде. 
Харьк.  у. 

Пороскладати,  даю,  вш,  гл.  То-же, 
что  и  роен  л  ас  ти,  но  во  множеств*. 

Перескладатися,  даюся,  вшея,  и. 
Разложиться.  Бач,  поросклада.гася  з  своїм 
добром,  що  й  сісти  ніде.  Кіев.  у. 

Поросвлёюватп,  влёюю,  вш,  гл.  От- 
клеить (во  множеств*). 

Поросвлёюватися,  ювмося,  втеся,  и. 
Расклеиться  (во  множеств*).  На  дощі  стільці 
постояли  та  й  пороекмюва.гись.  Харьк, 

Пороскльовувати,  вую,  вш,  гл.  Ра- 
склевать (во  множеств*). 

Поросковувати,  вую,  вш,  гл.  Раско- 
вать (во  множеств*).  /  невольників  тих 

поросковуеги  сам.  К.  МБ.  XII.  279. 
Поросволйхувати,  хую,  вш,  гл.  Ра- 

скачать (во  множеств*). 

Поросволбчувати,  чую,  вш,  гл.  Раз- 
болтать (жидкости). 

Поросколупувати,  пую,  вш,  и.  Ра- 
сковырять (во  множеств*). 
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Поросвопврсуватв,  сую,  вш,  гл.  Рас- 
ковырять (во  множестве). 

Поросволуватв,  пую,  вш,  гл.  Раско- 
пать (во  множестве). 

Поросворенюватвся,  нюевося,  втеся, 

м.  То-же,  что  и  росиоренйтися,  во  во  мно- 
жеств* 

Поросвбчуватв,  чую,  вш,  «л.  Раска- 
тить (во  множеств*). 

Поросжбчуватвся,  чувмося,  втеся,  и. 
То-же,  что  в  роснотйтися,  но  во  множеств*. 
Позбірай  мені  позики,  а  то  по  всій  хаті 
пороскочувалися.  Кіев.  у. 

Поросврадати,  даю,  вш,  и.  Разоврасть 
(многое). 

Поросвраюватв,  враюю,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  роскраяти,  но  во  множеств*. 

Поросврвватв,  ваю,  вш,  и.  Раскрыть 
(во  множеств*). 

Поросврвватяся,  віємося,  втеся,  м. 

Раскрыться  (о  многихъ)  В  хаті  було  душ- 
но, діти  порос кршалися  і  лежали  роски- 

давшисъ-  Харьк 

Поросврвшуватв,  шую,  вш,  гл.  Рас- 
крошить, накрошить  (во  множеств*). 

Поросврівавлюватв,  люю,  вш,  гл.  Раз- 
бить до  крови   (во  множеств*). 

Пороскрбговати,  врбюю,  вш,  и.=По- 
роскраюватя. 

Порсскручуватн,  чую,  вш,  и.  То-же, 
что  и  роскрутйти,  но  во  множеств*. 

ПороскрУчуватися,  чуємося,  втеся, 
гл.  Раскрутиться,  развернуться  (во  множ.). 

Пороскублюватяся,  люемося,  втеся, 

и.  То-же,  что  и  роскублитися,  но  о  мно- 
гихъ. 

ПоросвУдлуватв,  лую,  вш,  гл.  Растре- 
пать (волосы  во  множеств*). 

ПоросвУдлуватвся,  дуємося,  втеся, 
и.  Растрепать  себ*  волосы  (о  многмхъ). 

Ото  як  ви  пороскудлувалисъ!  Поросчісуй- 
тесь  гладенько. 

Поросвуйбвджуватв,  джую,  вш,  м.= 
Поросі  удлу  вати 

Пороскурюватя.  рюю,  вш,  м.  Раску- 
рить (во  множеств*).  Пахучії  ладани  по- 

роскурювані.  Грин.  III.  142. 

ПоросвУшуватв,  шую,  вш,  гл.  Раску- 
сить (во  множеств*). 

Пороскущуватися.  щуввося,  втеся, 
и.  Разростись  кустами,  раскуститься. 

Порос  л  ива,  при.г.  О  свинь*:  плодо- 
витая. 

Порослее,  а,  е.  Заросшій,  норосшій. 
Пбросль,  лі,  ж.  В*твь,  отростокъ. 

Стоїть  верба  посеред  се.га,  роспусти.га  по- 

рослі до  кожною  двора.  (Загадка:  сонце). 
ХС.  III.  66. 

Поросна,  прил  О  свинь*:  поросная. 
Лъоха  поросна.  Вх.  Пч.  П.  7. 

Пороснути,  ну,  нёш,  и.  1)  Разсы- 
патьсл,  посыпаться.  Намисто  пороснуло 

з  шиї  додолу  (бо  порвала).  Мир.  ХРВ. 
321.  Яблучка  так  і  пороснули  у  візок. 
Рудч.  Ск.  II.  57.  2)  Броситься  б*жать; 
побіжать.  Вівці  так  і  пороснутъ  до  соли, 

одно  другою  спережаючи.  О-  1862.  V.  Кух. 
35.  3)  О  дожд*:  сразу  политься,  брызнуть. 

Дощ  пороснув  йому  в  гаряче  лицг.  Мир. 

ХРВ    305. 
Порос  па  датися,  даємося,  втеся,  ы. 

То-же,  что  и  роспастисн,  но  во  множеств*. 
Скелі  пороспадалися.  Єв.  Мт.  XXVII.  51. 

Пороспадлючу  ватися,  чувмося,  втеся, 
гл.  Развратиться,  испортиться  нравственно 

(о  многихъ). 
Пораспавбвуватв,  вую,  вш,  гл.  Распа- 

ковать (во  множеств*) 

Пороспалюватв,  люю,  вш.  гл.  То-же, 
что  и  роспалйти,  но  во  множеств*. 

Пороспалюватвся,  лювнося,  втеся,  м. 
То-же,  что  и  роспалйтися,  но  во  множеств*. 

Пороспанахуватн,  хую,  вш,  гл.  То- 
же, что  и  рос  панахати,  но  во  множеств*. 

Усі  штани  пороспанахував,  лазячи  по  яб- 
лунях. Харьв. 

Пороспарювати,  рюю,  вш,  м.  Распа- 
рить (во  множеств*). 

Пороспарюватяся,  рювкося,  втеся, 
ід.  Распариться  (во  множеств*). 

ПороспасвУджуватв,  джую,  вш,  ід. 
Испортить  нравственно  (многихъ). 

Пороспаску  джуватися,  джуємося,  вте- 
ся, гл.  Испортиться  нравственно  (о  мно- 

гихъ). Сидухи  тії  по  тіх  ярмарках  по- 
роспаскуджуютъся.  О.   1862.  VI.  98. 

Поросперізувати,  вую,  вш,  гл.  Распо- 
ясать (миогихъ). 

Поросперізуватиея,  вуввося,  втеся,  и. 
Распоясаться  (о  многихъ). 

Пороспечатуватв,  тую,  вш,  гл.  Распе- 
чатать (во  множеств*). 

Пороспёщувати,  щую,  вш,  м.  Изба- 
ловать (многихъ).  Пороспещували  ви  дуже 

своїх  дітей. 
Пороспвватнся,  ваемося,  втеся,  і». 

Распиться,  распьлнствоваться  (о  многихъ). 

Попи  голодні,  холодні,  необуті,  пороспива- 
лись.  Стор.  МПр.   99. 

Пороспвлюватн,  люю,  вш,  м.  Распи- 
лить (во  множеств*). 

12» 
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Пороспинат.ч.  нею.  вш,  гл.  То-же, 

что  в  розіп'ясти,  но  во  множеств*. 
Пороспинатнся,  наемося,  етеся,  гл. 

То-же,  что  и  розіп'ястися,  но  во  множеств*. 
Чою  ви  пороспиналися  на  дверях?  гріх! 
Харьк. 

Пороспйсувати,  сую,  вш,  м.  То-же, 
что  и  росписати,  но  во  множеств*- 

Пороспйсуватися,  суемося.  етеся,  «л. 
Тоже,  что  и  росписатися,  но  во  множеств*. 

Пороспйтувати,  тую,  еш,  гл.  Разспро- 
сить  (уногихъ,  о  многомъ). 

Пороспитуватнся,  туюся,  ешся.  м.= 
Пороспйтувати. 

Поросли  хати,  хаю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  розіпхати,  но  во  множеств*. 

Поросш'анаватн,  наю,  ёш.  гл.  То-же, что  и  розпізнати,  но  во  множеств*. 

Пороспікати,  каю,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  роспентй,  но  но  множеств*. 

Переспіватися,  каємося,  етеся,  гл. 

То-же,  что  и  рощентйся,  но  во  множеств*. 

Пороспірати,  раю,  еш,  гл.  То-же,  что 
ч  роспёрти,  но  во  множеств*. 

Поросплакуватися,  куємося,  етеся, 
м.  Расилакаться  (о  многихъ). 

Поросплатувати,  тую,  еш,  гл.  То-же, 
что  и  росп латати,  но  во  множеств*. 

Поросплатуватися.  туемося,  етеся, 
г.».  То-же,  что  и  росплататися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Поросплачуватнся,  чуємося,  етеся, 
гл.  Расплатиться  (о  многихъ). 

Пороспливатися,  ваемося,  етеся,  гл. 
Поплыть  въ  разныя  стороны    (о  многихъ). 

Пороспліскувати,  кую,  еш,  гл.  1)  Рас- 
плескать (во  множеств*).  2)  Разболтать, 

разгласить  (во  множеств*). 
Поросплітати,  таю,  еш,  гл.  Расплести 

(во  множеств*).  Поросплітала  коси.  Харьк. 
Поросплітатися,  таемося,  етеся,  гл. 

Расалестись  (во  множеств*).  Джереіслі 
і  дрібушки  ще  не  пороспліталися.  Стор. 
МПр.  9. 

Поросплбджуватн,  джую,  еш,  гл.  Рас- 
плодить, развести  (во  множеств*). 

Поросплбджуватися,  джувмося,  етеся, 

м.  Расплодиться,  развестися.  Як  г,оросплод- 
жувались  (пани),  так  погано  стало.  Драг. 
217. 

Поросплатувати,  тую,  еш,  гл.  Распу- 
тать (во  множеств*). 

Поросплутуватися,  туемося,  етеся, 
и.  Распутаться  (во  множеств*). 

Поросплюскуватн,  кую,  еш,  и.=По- 
роспліскугчти   1  . 

Поросплющуватн,  щувмо,  втв,  гл. — 
очі.  Раскрыть  глаза  (о  многихъ). 

Поросповватйся,  аавмося,  етеся.  гл. 
Расползтись  (о  многихъ). 

Поросповідати,  даю.  еш,  м.  Разсва- 
зать  (во  множеств*). 

Поросповіщати,  щаю,  еш,  гл.  Разгла- 
сить (во  множеств*) 

Пороспозирати,  раю,  еш,  м.=Роэгля- 
нутн.  Вх.  У  г.  261. 

Пороспозичати,  чаю,  еш,  и.  Раздать 
взаймы  (мпогимъ).  Гроии  пороспозичав. 

Св.  Л.  185. 

Поросполбхуватн.  тую,  еш,  гл.  Разо- 
гнать, распугать. 

Пороспорюватн,  ргою,  еш,  гл.  Распо- 
рот* (во  множеств*). 

Пороспбрюватвся,  рюемося,  етеся,  гл. 
Распороться  (во  множеств*). 

ПороспоряжАти,  жаю,  еш,  гл.  Указать, 
дать  вс*мъ  д*ло.  То  вона  нам  спече,  зва- 

рить, ще  й  повиганяє,  вона  нашу  челядоньку 

пороспоряджае.  Ірин.  III.  692. 
Пороспочинати,  наю,  вш,  іл.  Начать 

(во  множеств*). 

Поросправлйти,  ляю,  вш,  і.і.  Распра- 
вить (во  множеств*). 

Пороспродувати.  дую,  еш,  гл.  Распро- 
дать (во  множеств*). 

Пороспростирати.  раю,  еш,  гл  То-же, 
что  и  роспростёрти,  но  во  множеств*. 

Порос  простори)  вати,  рюю,  еш,  гл.  То- 
же, что  и  роспросторити,  но  во  множеств* 

Пороспрбстувати,  тую,  еш,  гл.  Рас- 
править, выпрямить  (во  множеств*). 

Пороспрягати,  гаю,  еш,  гл.  Распречь 
(во  множеств*).  Батько  воли  пороспряіав. 
Г.  Барн.  88Ь 

Пороспуджувати,  джую.  еш*,  гл.= 
Поросполохувати. 

Пороспуватися,  каємося,  етеся,  гл. 

Лопнуть  (о  многихъ)'  Драг.  267. 
Пороспукуватися,  куємося,  етеся,  гл. 

Разцв*сть,  распуститься  (во  множеств*). 

Пороспукати.  каю,  еш,  гл.  То-же,  что 
и  роспустйти,  но  во  множеств*. 

Пороспускатися,  каємося,  етеся,  гл. 
То-же,  что  Й  росп»стйтися,  но  во  множеств*. 

Пороспухати,  хаемо,  ете,  гл.  Распух- 
нуть (во  множеств*). 

Поростав/  ти,  таю,  еш,  гл.  Растаять 

(во  множеств*).  Смг'г  г/зге  скрізь  пороста- 
вав.  Кіев.  у.  Усі  річки  вже  пороставали. 
Харьк.  у. 

Поростаскувати,  кую,  еш,  гл.  Раста- 
щить (во  множеств*). 
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Поросташовуватися.  вузмося,  етеся. 
м.  Разложить  товаръ.  какія  либо  вещи. 

(о  многихъ).  Уже  поросташовувалися  кра- 
марі з  своїм  крамом.  Харьк. 

I.  Порости,  ми.  Заросли.  Зміев.  у. 
II.  Порости,  темб,  тете,  м.  1)  Вырасти 

(во  множеств*).  Поросте  зеленая  трава. 

Рудч.  Чп.  148.  Матінко  наша,  не  жу- 
рися  ти  нами,  як  поростемо,  підемо  у 
найми.  Мет.  278.  Як  поростуть  діти,  то 

їм  буде  мл  хата-  Зміев.  у.  2)  Нарости.  По- 

лапають г'іою  за  боки:  ми  башто  поросло 
сала.   Драг.  2. 

Поростикатв,  ваго,  еш,  м.  Растыкать 
(во  множеств*}. 

Поростянати,  наю,  еш,  м.  Разр*зать, 
разрубить  (во  множеств*).  Поростинали 

вірьовки,  що  були  пов'язані  бурлаки.  Стор. 
МПр.   122. 

Поростити,  рощу\  стиш,  іл.  Возра- 
стить. Бої  поростив.  Черк.  у.  Бої  поростив 

хліб  добрий-  Міус.  окр. 

Поростацювати,  вдаю,  еш,  хл.  Расты- 
кать, воткнуть  во  многихъ  мъсахъ.  По 

ов]>едині  (садка) — чисте  місце,  тільки  десь- 
нё-десь  поростицювані  вишеньки  та  квігги. 
Сим.  202. 

Поростікатнся,  віємося,  етеся,  м. 
То- же,  что  в  ростилися,  но  во  множеств*. 
Як  почала  та  дубинка  юстей  чистити! 
шо  побила,  шо  пороет  і  кались.   Мнж.  71. 

Поростовкмачуватн,  чую,  еш,  іл.  То- 
же, что  и  ростовниачити,  во  во  множеств*. 

Поростбвкунати,  кую,  еш,  м.=По- 
ростовкиачувати. 

Поростбвлюватн,  люю,  еш,  іл.  То-же, 
что  и  ростолитм,  во  во  множеств*. 

Поростоплюватнся,  люеяося,  етеся, 

ы.  То-же,  что  н  ростолмтися,  но  во  мно- 
жеств*. 

Поростоптувати,  тую,  еш,  гл.  Растоп- 
тать, (во  миожеств*). 

Поросторгбвуватнся.  вуемося,  етеся, 
и.  Расторговаться  (о  многихъ). 

Поростбчуватн,  чую,  еш,  и.  Тоже, 
что  ■  росточмти,  но  во  множеств*. 

Порострачуватв,  чую,  еш,  хл.  Растра- 
тить (во  множеств*). 

Порострачуватнся,  чуємося,  етеся, 
ы.  Растратиться  (во  множеств*). 

Порострйвъкуватн,  вую,  еш,  и.  Рас- 
тратить (во  множеств*). 

Поростріпуватя,  вую,  еш,  хл.  Растре- 
вать  (во  множеств*). 

Порострівуватвся,  пувяося,  етеся, 
и.  Растрепаться  (о  многихъ). 

Порострощуватв,  щую,  еш,-  и.  Раз- 
бить въ  дребезги  (во  множеств*). 

Порострушуватв,  шую,  еш,  и.  Рас- 
трясти, разсыпать  (во  множеств!;)  Г.іянь, 

скільки  сіна  поростру  ги  ували, — візьми  іраблі 
та  попідгрібай.  Харьк 

Порострушуватнся.  шуемося.  етеся, 

хл.  Раструситься,  разсыпаться  (во  мно- жеств*). 

Поростулюватв,  люю,  еш,  их.  То-же, 
что  и  росту лйти,  но  во  миожеств*. 

Пороствгатв.  гаю,  еш,  и.  Растащить 

(во  множеств*). 

Поросхапуватн.  пую,  еш,  іл.  Расхва- 
тать. Сороки  і  ворони  поназлітуються  і 

поросхапиють  кужель  да  і  порозносять  на 
хнізда.  ЗОЮР.  И-  23. 

Поросхвлюватв,  люю,  еш,  и.  То-же, 
что  и  росхилйти,  но  во  множеств*. 

Поросхвтуватв,  тую,  еш,  ы.  Раска- 
чать, расшатать  (во  множеств*). 

Поросхитуватвся.  туенося,  етеся,  ы. 
Раскачаться,  расшататься    (во  множеств*). 

Поросхлюпуватн,  пую,  еш,  м.  Рас- 
плескать (во  нножеств*).  Поросхлюпували 

діти  воду. 

Поросхлюпуватнся,  пуевоея,  етеся, 
хл.  Расплескаться  (во  множеств*). 

Поросхбдвтвся,  дняося.  двтеся,  гл. 
Разойтись  (о  многихъ).  Послі  вечері  зараз 

поросходились  на  спочинок-  К  ЧР.  52.  Де- 
які з  шляхетства,  що  бенкетували,  порос- 

ходились. Стор.  МПр.  98.  Чи  ще  е  люде 

біля  волости? — Башто  вже  поросходилоеь, 
а  трохи  ще  е-  Харьк. 

Поросхрвстуватвся,  туенося.  етеся, 
хл.  То-же,  что  и  росхрйстатися,  но  о  мно- 

гихъ. Чохо  ви  поросхристувалися?  Позасті- 
байтеся! Харьк. 

Поросюв,  ка,  м  =Порося. 
Поросючка,  вв,  ж.  Свинья  съ  поро- 

сятами. Александров»,  у.  Г.  Барв.  244. 

(Поросята)  ссуть  огрядну  пороеючку.  Г. 

Барв.  418. 
Порося,  сятв,  с  1)  Поросенокъ.  Ка- 

чавсь у  барлозі,  мов  порося.  Котл.  Ен,  Ш. 

14.  2) — морське.  Са\їа  соЬауа,  морская 
свинка.  Вх.  11ч.  II.  5.  Ум.  Поросятко. 

Поросятина,  вв,  ж.  Мясо  поросенка. 
Ум.  Поросятника  • 

Поросятко,  ва,  с.  Ум.  отъ  порося. 

Поросячка,  вв,  ле.— Поросючка.  Ра- 
дом, у. 

Пороги,  рю,  реш,  м.  1)  Пороть,  рас- 
парывать. Порола  руїава  иілий  деть. 

2)   Вскрывать,    потрошить.    Уже   ж    тою 
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Несщрюка  на  брамі  пороли,  они  ж  ею 
потрошили  і  юлов  лупали.  Гол.  І.  55. 

3)— іНр'я=Дертм  пір'я.  Вх.  Лем.  454.  4)  О 
дождЬ:  лить.  Дощ  так  і  поре. 

Шротина,  ни,  ж.  1)  Клеймо  на  овці: 
ухо  разрезается  вдоль  до  половины.  Харьк.  г. 
2)  Клеймо  на  домашней  птиці:  разрізь 
перепонки  между  пальцами.  Мнж.  182. 

Поротися,  рюся,  решся,  и.  Пороться, 

распарываться. 
Порох,  ху,  м.  1)  и  во  мн.  порохй. 

Пыль;  прахъ.  Порох  з  ніі  ваших  обтру- 
сіть. Св.  Л.  IX.  5.  У  хаті  по  стінах 

порохй.  Каменец,  у.  Вірли  крильма  землю 
збили,  порохами  скопотили.  АД.  І.  298. 

2)  Порохъ.  Г.  Барв.  403.  Понавозили  руш- 
ниць і  великі  запаси  пороху  й  олива.  Стор. 

МПр    60.  Ум.  Порошок. 

Порохань,  ні,  ж.  —  Порохонь.  Мил. 172. 

Порохачка,  ки,  ж.  Жаба,  ВиСо.  Вх. 

Пч.  II.  16.  То-же:  Карапаня,  рапавна. 
Порохнавий,     а,     є.     1)     Истлівшій. 

2)  Превратившийся  въ  пыль.  3)  Сгнившій. 
Порохнавий  зуб.  ЕЗ.  V.   183. 

Порохнявіти,  вію.  еш,  (.1.  1)  Истлі- 
иать,  обращаться  въ  труху.  2)  Обращаться 
въ    пыль.    Земля    порохнавіє-    Каненіц-  у. 
3)  Гнить.  У  чоловіка  зуби  порохнавіють. 
ЕЗ.  V.   183. 

Порохнйй,  а,  е=Порошний.  Шлях... 
гучний  та  людный  та  порохнйй.  МВ.  III.  66. 

Порохнйна,  ни,  ас. = Порохонь.  Вх. 
Лем.  454. 

Порожніти,  німі,  еш,  г  і.=Порох на- 
віть 

Порохнб,  на,  с  =Порохня.  У  гор. 

Порохня,  ні,  ж.  Труха,  сгнившее  де- 
рево. Грин.  І.  10.  Алв.  68.  Такий  старий, 

що  й  порохня  сиплеться.  (Комора)  похили- 
лась і  порохнею  взялась.  Г.  Барв.  184. 

Порохнавий,  а,  е=Порохнавий  Цер- 
ква стара,  аж  поросла,  аж  порохнява. 

Чуб.  II.   102. 

Порохнявіти,  вію,  еш,  и.=.Порохна- 
віти.  У  гор. 

Пороховий,  а,  е.  Пороховой. 
Порохонь,  ні,  ж.  Гнилушка,  гнилое 

дерево.  Ромен,  у. 

Порочно,  нар.  ІІогодно.  Жив  тут  не- 
дійсно у  пана  одного  він  порочно.  МВ. 

(О.    1862.  І.   102). 
Пороша,  ші,  ж.  Первый  снъгъ.  Грин. 

III.  341,  По  двору,  по  двору  да  пороша 
упала;  а  на  тій  пороші  сліди  хороші.  Мет. 
232.  Ум.  Порошенька 

Порошина,  ни,  ж  1)  Порошина.  11[ю- 
падс,  мов  порошина  з  дула,  тая  козацькая 
слава.  Макс.  2)  Пылинка.  Я  вийму  поро- 

шину тобі  з  ока.  6в.  Мт.  VII.  4.  Ум.  По- 

рошинка. 
Порошити.   шу\  шиш,    м.  1)  Пылить. 

2)  О  снігі:  сыпаться.  Снії  порошить. 

Порошковий,  а,  в — звір.  У  охотняковъ: 
звірь  во  время  отъ  1  октября  по  1  марта. 
0.  1862.  II.  62. 

Порошний,  а,  е.  Пыльный.  Желех. 
Порошнйк,    ка,  м.   Рогъ  для   пороха. 

Вх.  Зн.  52. 

Порошниця,  ці,  ж.  Пороховница.  Шух. 
1.  230,  231. 

Шрошно,  нар.  Посыпано,  усыпано 
(пылью,  мукой  и  пр.).  Де  борошно,  там 
і  порошно.  Ном.  &  9874. 

Порошок,  шку,  .«.  Ум.  отъ  порох. 

Порощати,  щу\  щйш,  ы.  1)  О  дождь, 
снігі:  барабанить  по  окнамъ,  стЬнамъ. 

Дощ  порощить  у  вікно-  Харьк.  Хуртовина 
все  забиває  та  порощить  у  вікна.  О.  1861. 

V.  74,  2)  Кричать  торопясь,  въ  гнвв-в 
(о  человікі).  Левч.  27. 

Порпати,  паю,  еш,  «.«.  Копаться,  раз- 
гребать, выгребать  (о  курахъ  и  пр.).  Кури 

порпають  грядки-  Каменец,  у.  (Пес)  пор- 
пае  яму.  ЕЗ.  5.  177.  2)  Возиться,  рыться 
въ  чемъ. 

Пбрплнтнся,  плюса,  плишся,  «.«.= 
Порпати.  Порплитъся  кожен  собі  в  іосподі, 

як  курка  на  інізді-  Мир.  ХРВ.  88.  /  ною 
ти  там  так  довю  порплишся?  Мирг.  у. 
Слов.  Д!  Эварп. 

По  рп  л  и  ця,  ці,  ж.  1)  Железная  план- 
ка въ  верхнемъ  мельничномъ  камнъ,  въ 

нее  входить  верхній  конецъ  веретена, 

вращающаго  жерновъ.  Вас.  179.  Мик.  481. 
Ко1Ь.  I.  61.  2)  мн.  Струпья  на  голов*. 
ЗЮЗО.  I.  173. 

Пбрплнчнив,  ка,  м.  Раст.  УегЬепа 
огПсіпа1І8  V.  ЗЮЗО.  I.  173. 

Пбрплі,  лів,  м.  мн  — Порплиця  2. 
Вх.  Зн.  53. 

Перекати,  порськати,  каю,  еш,  м. 

1)  Брызгать.  2)  Сыиаться,  летъть  во  мно- 
жестві.  В  неділю  рано  дрова  рубали,  а  ми 

до  личка  тріски  поикали.  Левин.  Світ.  12. 
3)  Выскальзывать;    о    вътви:    вырываться 
изъ  рукъ  вверхъ. 

Порский,  перський,  а,  е.  1)  Різний, 

быстрый.  О.  1862.  V.  Кух.  38.  Порськть- 
кий  хлопчик.  Черк.  у.  Почувши  волю,  кінь 

порский  геть  стеном  вибриком  побрався'. 
Греб.    3."»4.    2)    Легко    раскальїнающійся. 
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Та  ясена  важче  колоти,  ніж  дуба,  дуб  куди 
порскіший  за  ясена.  Брацл.  у.  3)  Быстро 
вьіскальзьівающій.  скользкій.  Той  хлопець 

порськни  як  в'юн:  ти  йою  побори,  а  він 
так  тобі  попід  руками  й  випорсне.  Кіев.  у. 
Чоловік  такий  порський,  що  з  усякої  біди 
знайде  як  викрутитись.  Іїіен.  у.  Ми.ю 

таке  порське — не  вдержиш.  Кіев.  у.  Ум. 
Порскёнький.  порськёньний.  Котл.  £н.  НІ.  72. 

Порсклйвий.  а,  є— Порский  1.  Не  спо- 
тыкавшись, кінь  порскливий  біжить,  пуска 

по  вітру  іриву-  Греб.  327. 
Порснути.  ну\  неш,  гл.  1)  Брызнуть. 

2)  Посыпатьсл.  полетіть  градомъ.  3)  Вы- 
скользнуть: о  вітвв:  вырваться  взъ  рукъ 

вверхъ.  Гіл.гячка  порснула  вгору.  Леввц. 
Пов.  192.  4)  Броситься  біжать.  Порснули 
в  ростіч.  Ъ)  Ударить  сильно. 

Порськати,  перський.  Си.  Порскати, 
порскій 

Порт,  ту,  м.  1)  Пеньковая  (или  льня- 
ная) нитка  іґь  шерстяной  матерій  или 

сужні.  О.  1861.  XI.  26.  Борз.  у.  Лебед.  у. 
Це  не  чисте  сукно,  а  з  портом.  Черниг.  у. 
2)  Роль  полотняной  шали,  вли  платка. 

Вх.  Лем.  454.  # 

Портки,  ків.  м.  мн.  Штаї  ч  взъ  по- 
лотна. Козел,  у.  Гол.  Од.  43.  В  .  Зн.  83. 

Портнйй,  а.  ё  Пеньковый,  ^.та  дерш 
поршни,  а  та  вовняна.  Черв.  у. 

Портнйна.  ни,  ж.  1)  Ткань  изъ  пень- 

ки, льна.  Лебед  у.  2)  Грубыя  -нитки  взъ 
оческовъ  пеньки.  Ват.  201. 

Порти  я  ний,  а.  е.  Холщевой,  полотня- 
ный   Чуб.  VII.  419.  О.  1862.  II.  65. 

Порток,  тка,  м.  1)  Скатерть.  Угор. 
2)  Кусокъ  полотна.  Вх.  Уг.  262. 

Портрет,  та,   м.   Портретъ 
Портрёть,  ті,  аг.=Портрет.  Така  била 

урод  ліва,  що  у  каждою  царя  вчбіта  еї  пор- 
третъ  била,  вималювана.  Драг.  264. 

Пбрть,  ті,  аг=Порт  1.  Гол.  Од.  55. 
Портянйй.  а.  6  О  сукні:  съ  основой 

изъ  пеньковыхъ  ниток»,  порту.  Гол.  Од.  55. 
Портянйці,  нйць  (также:  поркенйці, 

иршниці),  .им.  Штаны  изъ  толстаго  бі- 
каго  холста.  Гол.  Од.  66.  Шух.  I.  120, 
153.  Ко1Ь.  I.  41. 

Портйнка.  кн,  ж.  Сукно  съ  основой 
■зъ  пеньковыхъ  нитокъ    Гол.  Од.  55. 

Пбруб,  бу,  -м.  1)  Порубка,  рубка.  Це 

дрова  і  тріски  и<г  вогкі,  — вчорашньою  по- 
рубу. Рк.  Левиц.  2)  Раны?  І  вквітчався 

труп  не  маком, — порубом  рлцарським.  К. 
МБ.  X.   18. > 

Порубати,  баю,  вш,    хл.    1)  Изрубить. 

ЗО  ЮР.  І.  167.  Хведора  Безрідною,  ота- 
мана курінною  постріляли,  порубали.  АД. 

І.  248.  2)  Изранить  клыками  (о  дикихъ 
свиньяхъ).  Неповалений  на  місті  кнур 
кидаешься  на  дим  і  своімгх  здоровенними 

иклами  порубає  пластуна,  як  не  вспіе  схи- 
битись    О.   1862.  II.  63. 

Порубок,  бка,  м.  Подать,  сборь  на 
общественный  потребности  (содержаніе  пи- 

саря, учителя,  сторожей  и  пр.).  Вх-  Зн.  53. 
Поруга,  ги,  ж.  Поруганіе,  оскорбле- 

ние. Віри  своєї  християнської  у  поруїу 
вічні  часи  не  подайте.  АД.  II.  7.  Я  знаю, 
що  ти  мої  сестри  не  лишиш  в  поруху. 

Федьк.  Ум.  Поругонька.  Мет.  141. 

Поругатнся,  гаюся,  ешся.  і.г— ким. 
Надругаться,  поиздіваться  надъ  кімь.  Як 
прийде  бідний,  як  ним  ся  поругают,  а  як 
прийде  богач...,  як  їю  шануют.   Гн.  І.  60. 

Порудіти,  дію.  вш,  мГ  Порижіть. 

Поруйнувати,  ную,  вш,  гл.  Разру- 
шить (во  множестві). 

ПорУка,  ки,  ж.  Поручительство.  Рк. 
Левиц. 

Порукатися,  каюся,  ешся,  ід.  Поздо- 
ровкаться за  руку.  Зустрілась,  порукалася. 

Черк.  у. 
Понукувати,  кую,  вш,  и.=8аручити. 

Вх.  Уг.  262. 
Порусйвітн,  вію,  вш,  их.  Сділаться 

русымъ. 
Перу*,  ху,  м.  Движеніе. 
Поруха,  хн,  ж.  Сміщеніе  натки  или 

другого  органа.  Уман.  у.  Мвл.  М.  91.  Ув. 

Порушище.  Мвл.  М.  91. 
Пбруч,  нар.  Рядомъ.  Поруч  себе  сажае- 

Макс.  В  одній  домовині  із  ним  поховайте, 

да  положіть,  мати,  поруч  головами.  Мет.  95. 

Поручатн,  чаю.  вш.  сов.  в.  поручйтн, 

чу\  чнш.  м.  Ііоручать,  поручить. 

Поручитися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
ручитися, ч^ся,  чншся,  хл.  Поручаться, 

поручиться.  Ти,  старосто,  поручаєшся  за 
ньою?  Грин.  НІ.  566. 

Поручник,  ка.  м.  1)  Поручитель. 

Черк.  у.  Позич  мені  руб  грошей.' — Дай, 
каже,  поручника. — Якою  ж  я  тобі  поруч- 

ника дам?  Хто  за  мене  поручиться?  Я 

бідний.  Чуб.  II.  27.  2)  Поручись.  Не  пу- 
щу, тя,  поручнику,  аж  року  дослужиш. 

Гол.  І    285. 
ПоруЧча.  чів,  м.мн.  Перила. Каменец. у. 

Порушити,  таю,  вш.  сов.  в.  поруши- 
ти, шу,  шиш,  і.і.  1)  Двигать,  двинуть. 

2)  Трогать,  тровуть.  Віл  не  порушав  з  ясел 
жадною  стебла.    Драг.  109.    Также    и  въ 



360 Порушатнся — Посад. 

нравствен,  смьіслі:  Може  й  Русалку,  ду- 
маю собі,  весна  порушить,  і  піде  вона,  щоб 

навтішатися  з  гаів,  левад  та  лук.  Г.  Барв. 
374.  3)  Побуждать,  побудить  Як  тебе 

сумління  порушим  отак  зробити?  НВо- 
лын.  у. 

Порушатнся,  шаюся,  ешся,  сов.  в. 

порушитися,  шуся,  шншся,  іл.  1)  Дви- 
гаться, двинуться.  2)  Подрываться,  подор- 
ваться. Черниг.  у. 

Порушите,  щі,  ж.  Ув.  отъ  поруха. 

I.  Порушник,  ка.  м.  -Поручник  1 .  Ле- 
бед.  у.  Він  ііою  порушник,  ручився  за 

нього, — ну  тим  так  і  каже.  Екатери- 
носл.  у 

II.  Порушник,  ка,  м.  Ряст.:  а)  Сеп- 
Іаигеа  Магвспаїіапа  8рг.  ЗЮЗО.  І.  116. 
б)  СЬітарЬШа  итЬеІІаіа  Хиі.  ЗЮЗО.  І. 
116. 

Пбрхавка,  кн,  ж.  1)  Виїо,  жаба.  Вх. 
Пч.  її.  16.  2)  Раст.  Ілсорепіоп  Ьоуізія. 
ЗЮЗО.  І.  127. 

Шрційка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  порція. 
Пбрція,  ції,  ж.  1)  Водка,  даваемая 

рабочимъ  предъ  объдомъ  и  ужиномъ;  міра 

водка.  Дає  нам  по  сьомаку  або  по  четвер- 
таку та  по  три  порції  на  день.  О.  1861. 

XI-  115.  2)  Рюмка,  стакаачвкъ  для  водки. 

Шух  I.  101.  Ходімо  ж  по  порції  вип'ємо- 
Г.  Барв.  427.  Ум.  Пбрційка.  Брат  вітає 
мальованими  порційками.  Федьк. 

Порчак,  ка,  м.  Раст.  Випіаз  огіепіа- 
Ііб  Ь.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Порюмати,  маю,  вш,  м.  Поплакать, 
похныкать. 

Порюмсати,  саю,  вш,  м.=Порюкати. 

Порябити,  блю,  бнш,  гл.  Сділать  ря- 
бымъ.  Віспа  одною  хлопця  мені  порябила. 

Г.  Барв. 

Порябітн,  бію,  вш,  и.  Сделаться  ря- 
бымъ. 

Поридати,  джу\  диш,  м.  Прибрать, 
привести  въ  порядокъ.  Вх.  Зн.  53. 

П вряджати,  джаю,  вш,  м —Порядку  - 
вата.  Буду  вам  господарства  доглядати, 
поряджати.  МВ.  (О.  1862.  III.  49). 

Порядкування,  ня,  с  Распоряженіе, 
хозяйничанье.  Озники  новою  порядкування. 
К.  (О.  1861.  II.  233). 

Порядкувати,  к^ю,  вш,  гл.  Распоря- 
жаться, хозяйничать.  Хто  ж  тут  у  вас 

порядкує? — Нема  ще  нікою,  теперечки  збі- 
раемось  обрать  собі  свою  ватажка.  Стор. 

МПр.  126,  127. 

Порядний,  а,  е.  Порядочный,  пристой- 
Вгн  собі    чоловік  порядний.  Г.  Барв. 

164.  Народ  показний,  іамаликуіатиЛ,  хаты 

порядні.  Г.  Барв.  240. 
Порядність,  ностн,  ж.  Порядочность; 

порядливость-  Нема  в  них  порядности. 
Г.  Барв.  162.  Великого  в  мене  стоїть  по- 

рядність, щоб  чоловік  усякої  години  був  рі- 
вен.  Г.  Барв.  163. 

Порядно,  нар.  1)  Порядочно,  поряд- 
ливо. 2)  Какъ  слідуеть,  по  порядку.  Йене, 

говори  порядно:  хто  ти  і  кою  ти  звеш 
Левком?  К.  МБ.  XI.  148. 

Пори  док  дку,  м.  1)  Порядокъ.  Си- 
рота плаче,  сильненько  ридає,  що  порядку 

немає.  Мет.  2) — давати.  Распоряжаться. 
3)  У  порядок.  По  порядку.  Маркев.  128. 
Ум.  Порядочок.  Рад  би  я  встати  до  свою 
дитяти  порядочок  дати.  Грин.  НІ.  410. 

Пбряду,  нар.  По  порядку. 

Поражатися,  жаюся,  ешся,  и— По- 
ражатися. Ой  там  братя  ряжаться,  по- 

ражаються: ой  шо  ми  дамо,  подаруємо 

зятю  свойому?  МУЕ.  І.  134.  (Полт.). 

Порясочка,  ки,  ж.  Употреблено  кь 
нар.  пісні  въ  томь  же  значеній,  что  и 

рясна  (растеніе,  см.  ряска  1)  или  въ  зна- 
ченій: кормленіе  рясною.  Утка  йде,  уте- 

нята  веде,  на  напасочку,  на  порясочку,  на 
холодну  водицю,  на  зелену  травицю.  Чуб- 

III.   180. 
Порятувати,  т^ю,  вш,  гл.  Спасти. 
Порятунок,  нку,  м.  Спасеніе,  понощь. 

Батю  Зинову  Чигиринський  помочі  -  поря- 

тунку дай.  Мет.  408.  *Ум.  Порятуночои. 
Посаг,  гу,  м.  1)  Приданое.  Хоць  в  ме- 
не посту  не  буде,  але  возьмуть  мене  і  пит 

люде.  Чуб.  V.  116.  На  посаги  не  вважайте,, 
іно  добрих  жінок  шукайте.  Чуб.  V.  519. 

2)=Посад  І.  О.  1862.  IV.  20—26.  Ішла 
красна  Марусенька  на  посаг.  Лукаш.  152. 
Воліла  б  я  гіркий  полинь  гризти,  як  з  то- 

бою на  посазі  сісти.  Чуб.  V.  368.  Ум.  Пву 
саженько.  Ррии.  НІ.  512. 

Посагуватн,  г^ю.  вш,  хм.  Саднть  не- 
вісту  на  посаг?  Наділять  прнданымъ? 

Ішла  красна  Марусенька  на  посаг,  пита- 
ється, довідується  від  батенька:— а  від 

кою,  мій  батеньку,  посаг  став? — пВід  Бога, 
від  добрих  людей,  дитятко.  Посагуеть  сам 
Господь  Бої  з  ангелами,  посагуеть  тя,  ли» 

дитятко,  з  другими.  Лукаш.    152. 

Посад,  ду.  м.  1)  Місто,  гді  сажають 
жениха  и  невісту  во  время  свадьбы.  Грин. 
III.  539.  Благослови  ж  мене,  та  мій  ба- 

теньку, на  сім  посаді  сісти.  Мет.  144. 
2)  Поставь  въ  мельнвігк  У  млині  два  по- 

сади. Лебед.  у.  3)  Рядь  или  кругь  смовоиъ. 
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на  току  для  молотьбы.  Александров,  у. 
Ум.  Посадонько.  Мет.  175. 

Посада,  ди,  ж.  Должность,  мї.сто. 
Посаджати,  джаю,  еш,  их.  Посадить, 

разсадить.  Просимо  до  столу  у  свою  госпо- 
доньку,  посаджаєм  на  ослононьку.  Мет.  200. 
Хліба  напекла  такою  молодою,  що  як  по- 

саджала, а  він  увесь  і  ссівся  в  печі,  Рудч.  Ск. 

Посадити,  джу\  днш,  гл.  1)  Посадить. 
Козаченька  молодою  ьа  ослінці  посажу. 
Чуб.  Насип  же,  матінко,  високу  моїилу, 
посади,  матінко,  червону  калину.  Мет.  95. 

2)  Засадить.  А  ми  юри  посадимо  собі  ви- 
ноградом. ЕЗ.  V.  242.  3^  Истратить  попу- 

сту. Коли  яка  копійка  йому  трапиться, 
«ік  у  тій  беседі  її  й  посадить.  Г.  Барв. 

276.  4) — на  лід.  Поставить  въ  затрудненіе. 
Посадитися,  джуся,  дяшся,  гл. 

1)  Сість.  Брат  посадився  ?  тим  паруб- 
ком. Федьк.  2)  Быть  посаженнымъ.  Мил. 

М.  85.  Сказали  б  шовковииі  оцій:  викоре- 
нись і  посади-гь  у  морю.  6в.  Л.  XVII.  6. 

Посадите,  ща,  с  Село.  Черниг.  г. 

Посадки,  док,  ж.  мн.  Деревья,  поса- 
женный для  обозначенія  дороги.  Просто 

їхати,  то  й  дві  верстві  не  буде,  а  посад- 
ками, то  штирі.  Черниг.  г. 

Посадний,  а.  є. — батько.  Посаженный 
©тецъ  на  свадьбі-  Посадним  батьком  на 
весілля  закликаємо.  К.   ПС    19. 

Посадовити,  влю,  виш,  «.  Посадить. 
Пок.шв  хліб,  ложки,  старців  посадовив. 
Ном.  .V  11997. 

Посажати,  жаю.  еш,  м.— Посаджати. 
Посаженько,  ка,  м.  Ум.  оть  посаг. 

Посамперед,  нар.  Впереди  всвхъ.  Із-за 
юри,  з-за  круотг  юрде  військо  виступає, 
посамперед  Морозенко  сивим  конем  вигра- 

вав. Нп. 

Посапати,  паю,  еш,  м.=Посапувати. 
Посапувати,  пую,  еш,  гл.  Выполоть 

сапою. 
Посатаніти,  нію,  еш,  гл.  Разъяриться, 

прійти  въ  бешенство.  Дідона  іірко  зари- 
дала, із  серия  аж  волосся  рвала...  запіни- 
лась, посатані.га.  Котл.  Ен.  І.  32. 

Посвавблити,  лн>,  лиш,  гл.  Посво- 
евольничать. 

Посварити,  рю,  рйш,  гл.  1)  Поссо- 
риться. Вже  козаки  Хмельницькою  з  ля- 

хами барзо  посварили.  ЗОЮР.  І-  224. 

2) — когб  Поссорить.  3)— кого.  Сділать  кому 
выговоръ,  выбранить  кого.  Треба  його  по- 

сварити, щоб  звичайніший  був.  пою  мати 
посварила,  що  в  мене  бував.  Грин.  III.  300. 

Посваритися,  рюся,  ришся,  гл.  1)  По- 

ссориться. Не  посварившись  з  ким  перш, 
не  міти  приятеля.  Ном.  №  9529.  От  вони 

чоюсь  посварились,  а  таки  пішли  на  вечер- 
нииі.  Рудч.  Ск.  II.  6'.  2)  Разсердиться 
на  кого,  выбранить  кого.  Було  за  день 
добре  мені  впечеться  своєю  пустотою,  а 

ще  луччс  розважить.  І  посварюсь,  і  поці- 

лую його.  МВ.  II.  8. 
Пбсварка,  ки,  ж.  Ссора.  1  зачинають 

посварки  з  панами.  К.  ЦН.   178. 
Посватати,  таю,  еш,  гл.  Посватать. 

Любив  же  я  дівчиноньку,  посватали  люде, 
мені  моюдому  пароньки  не  буде.  Нп. 

Посвататися,  таюся,  ешся,  и.  Посва- 
таться. Коли  так  по  Семені;  друюю  дня, 

і  не  сподівалась,  і  не  снилось  мені,  та  й 
посватавсь  він.  МВ.  І.   8. 

Посвататися,  таемося,  етеся,  м.  Сде- 
латься сватами  (черезъ  бракъ  дітей  или 

по  покупні).  У  вас  дочка,  а  в  нас  син,  пю 
може  й  посватаємося.  Харьк.  у.  Дешево 

даете— не    посватаємося.    Славяносерб.  у. 
Посватувати,  тую,  еш,  гл.  Сділаться 

сватами  (по  покупні).  Зміев.  у. 

Поснахатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Сді- 
латься свахами.  Колись  ми  собі  так  посва- 

хались.  Соколиха  собі  рада,  що  з  баштим 
родом  посвахалась.  Федьк. 

Посвяткувати,  кую,  еш,  ел.  Побыть 
свашкою. 

Посвербіти,  блю,  бйш.  о.  Позудіть, 
почесаться  (о  тілі). 

Посвист,  ту,  м.  Свистъ.  Гук  і  посвист. 
Так  божевільний  іукае  і  свище.  Мир.  Пов. 
II.  74. 

Посвистати,  щу\  стиш,  гл.  Посвистать. 
Виїхав  на  улицю,  посвистав,  уже  він  своєї 
миленької  не  застав.  Чуб.  III.  219.  Коло 
тебе  нагаєчка  посвигце.  Грин.  III.  441. 
2)  Политься,  ударить  струей.  Так  щюв 
і  посвистала  з  руки.  Радом,  у. 

Посвистан,  ча,  м.  Богъ  вітрові.,  по- 
годы. Встрічено  въ  фальсифицированной 

думі  и  таковомъ  же  вступлевіи  къ  ней, 

опубликованныхъ  Шишацкимъ  -  Иллачемъ 
(о  поході  князя-язычника  въ  хрястіанскую 
землю).  Слово  повидимому  выдуманное  со- 
ставителемъ  думы.  ЗОЮР.  1. 173,  176,  177. 

Посвідувати,  дую,  еш,  гл.  Засвиде- 
тельствовать. Нехай  же  перш  люде  вкажуть, 

посвідують,  чи  вона  до  любови,  по  добрій 
з.іагоді  йде  за  його  заміж.  Васвльк.  у. 

Посвідчення,  ня,  с  Засвидітельство- 
ваніе. 

Посвідчити,  чу,  чиш,  гл.  Засвидетель- 
ствовать 
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Посвіт,  ту,  м.  СігЬгь,  огонь.  Ідут  в  ни 

дальше,  аж  з  далека  вздріли  посвіт.  Стар- 
ший брань  виріджиї  найменшою,  чи  би 

не  взів   з  тої  хати   посвіту.    Гн.  II.  241. 

Посвітач,  ча,  м.  Подсьічникт.,  ири- 
боръ  для  освіщепія  лучиной.  НВолын.   у. 

Посвітити,  чу\  тиш,  іл.  1)  Посвітить. 
Посвіти  нам.  Шевч.  29.  Тілом  посвітити. 

Обважить  тіло.  Треба  комусь  спиною  по- 
світити— кого-то  будуть  еЪчь.  Ком.  II. 

№  99.  Волосом  посвітити.  О  замужией  жен- 
щин!.: побыть  безъ  головного  убора.  2)  За- 

жечь (евт.чи,  лампы).  Свічі  посвітила.  Мал. 

220.  3)  Освітить.  Ой  брат  сестру  про- 
водив, а  місяць  дорогу  посвітив.    Мет.  228. 

Посвітйтвся,      тимося,     твтеся,     гл. 
1)  Зажечься  (во  множеств!).    Мкр.  Н.  25. 
Сами    свічі    посвітилися.     Чуб.    У.    837. 

2)  Зажечь   огни     Було    вже   смерком, — по 
хатах  вже  посвітилися.  Харьк. 

Посвоітяся.  своібся,  {шея,  гл.  Пород- 
ниться. Ой  кумцю,  кумцю,  посвоїмося,  та  й 

горілочки  та  й  нап'ємося.  Чуб.  У.  412. 
Посвят,  ту,  м.  Жертва  (на  церковь). 

Любити  ближнього  як  себе  самого,  се  біль- 
ше, ніж  усі  огняні  жертви  і  посвяти.  Єв. 

Мр.  XII.  33 
Посвятйтв,  ся.  См.  Посвячувати,  ся. 
Посвятнйй,  а,  ё.  Праздничный.  Одежа 

посвятна. 
Посвятство,  ва,  с  Освящевіе.  Хотіла 

була  сама  у  посвятство  паски  нести,  та 
вже  тепер  молодицю  припрохала.  Лебед.  у. 

Посвячене,  його,  с.  Пасхальный  хлЪбъ 
и  прочія  снЪди,  освящаемыя  на  нраздникь 

пасхи.  Один  чоловік  заколов  порося  к  по- 
свяченому.  Грин.  II.  334. 

Посвячіиня,  ня,  с.  Освящепіе.  Левиц. 

I.  331.  Це  порося  на  посвячіння.  НВолын.  у. 

.  Посвячувати,  чую,  вш,  сов.  и.  посвя- 
тйтв, чу\  тиш,  гл.  Посвящать,  посвятить, 

освятить.  Як  будете  посвячувати,  посвя- 
тіть і  мое.  Чуб.  У.  805.  Посвятить  хату. 

Рудч.  Ск.  І.  92. 
Посвячуватися,  чуюся,  вшея,  сов.  в. 

посвятитися  чуЧ-я.  гишен,  гл.  Рукопола- 
гаться, рукоположиться,  постригаться,  по- 

стричься. На  те  піп  посвятився,  щоб  по 
церкві  крутився.  Ном.  №  210.  Піду  я  в 
манастир,  там  посвячуся,  на  тебе,  ми.ш, 
не  подивлюся.  Гол.  І.  249. 

Посвящения,  ня,  с.=Посвячіння.  Кв. 

Посвящу  вати,  щую,  вш,  м.— Посвя- 
чувати Позаторік  посвячували  церкву  у 

нас.  Каиенец.  у. 
Посев,  сяа,  иі.=Посел.  Послали  посла 

аж  под  Варну,  поймав  же  посев  турча- 
нггна.  Гол,  І.  З 

Цйседіння,  ня,  с  СидЬній,  поснжи- 
ваиіе.  Ум  Посидіннячно.  Ой  весна- іграсна, 

иго  нам  винесла'?  Ой  вггнесш  тепло  і  добре 
літечко...  Молодим  діткам — рученькгг  бити, 
а  старим  дідам— раду  радити,  а  старим 
бабам — поседіннєчко.  Чуб.  III.    109. 

ДоСЄДІТИ,  ДЖу,  ДИШ,  !.!.=  Пссидітн. 
Я  поседжу  й  сама  в  хаті.  Чуб.  II.   157. 

Посвл,  ела,  м.  1)  Посолъ.  ЗОЮР.  І. 

163.  По  п'ять  раз  посли  посилала,  а  за 
шостим  разом  сама  поїхала.  Чуб.  V.  1068. 

2)— Перепієць  2.  Валк.  V.  Ум.  Пбслоньио. 
Чуб.  V.  275.  # 

Поселити,  лю,  лиш,  и.  Поселить.  Ку- 
пив маленький  шматочок  з  хаткою  і  по- 

селив їх.  Г.  Барв.  544. 
Поселитися,  люси.  лишся,  і.і.  Посе- 

литься. Чого  Еней  приплив  к  латину  і  біля 
Тибра  поселивсь.  Котл.  Еи.  Поселились  у 
його  під  піччю  злидні-  Чуб.  II.  393. 

Посёлок,  лка,  м.  Иоселокъ.  Слобід  ще 

не  було  так  багато  як  тепер,  а  так  було — 
де  не  де  поселок.  Драг.  417. 

Посольський,  а,  є.  Посольскій.  К. 
Бай.  21. 

Посольство,  ва,  с.  Посольство. 
Посемейка,  ви,  ж.  Семейка.  МВ.  III. 138. 

Посемейство,  ва,  с  Семейство.  Переї- 
хали у  сей  замок  на  життя  з  своїм  по- 

семейством.  Стор.  МПр.  64. 

Посердити,  джу,  диш,  іл.  Поссорвть. 

Поселив  не  одну  сем'ю  з  другою.  Левиц.  І. 170. 

Посердитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)  По- 
сердиться. 2)  Поссориться.  ЗОЮР.  II.  49. 

Розділивши  батьківське  добро,  обидві  сестри 

посердились.  Левиц.  По;і.  87. 
Посеред,  нар.  Среди.  Ди-тться,  посе- 
ред моря  горить  огонь.  Рудч.  Ск.  І.  109. 

Дівчино  моя,  тгг  ж  моя  мати,  дай  л"  ні 
вечеряти  хоч  посеред  хати.  Нп. 

Посередині,  нар.  Посреди.  А  щоб  мене 
до  вечора  посередині  хати  побачила.  Ном. 

Л?  6763.  Роздерлась  завіса  церков* я  посе- 
редині. Єв.  Л.  ХХШ.  45. 

Посередник,  ка,  м.  Мировой  посред- 
ник!.. Мир.  ХРВ.  263.  Посередник  обхо- 

дится з  к[>епакамгі  до-ладу.  О-  1862.  IX. 123. 

Посередній,  я,  е.  Срединный. 

Посесія,  сії,  ж.  Аренда,  арендное  вла- 
дініе.  Зберемо  грошенят,  візьмемо  иосесію 
або  купимо  хутір.  Левиц.  І.  201. 
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Посёсор,  ра,  м.  Арендаторъ.  1'оді  було 
даси  два  рублі  чиншу  посесорові  та  одбу- 

деш дваніЬ)цять  день  шарварку.  ЗОЮР.  І. 
14;). 

Посестра,  ри,  ж.  Названная  сестра; 

подруга,  пріятелміица.  возлюбленніш.  Ро- 
бись такий  до  роботи,  який  <)о  посестри. 

Гол.  IV-  487. 

Посестратися.  раюся,  ешся.  и.  Сді- 
латься  названными  сестрами.  Драг.  301. 
Вони  собі  посестрились.  Черк.  у. 

Посёстрнна,  ни,  зг.=Посестра.  При- 
були й  пснсстрини  дрнжечками.  О.  1862. 

VIII.  24. 

Посестриця,  ці,  ж  =Посестра.  Якуа, 
собі,  бировику,  посссшрицю  вибрав?  Гол. 
IV.  502. 

Посивілий,  а,  в.  Посидівшій.  Ціле 

руно  посивілою  волосся  на  голові.  Мир.  Иов. 
І.   115. 

Посивіти,  вію,  вш,  гл.  Посідіть.  1  го- 
лова посивіє.  Ном.  .V  5637. 

Посиденьки,  ків,  м.  мн.  Посиживаніе, 

сплін іе.  Въ  вираженій:  на  посиденьки  піти, 

вийти.  Отправиться  посидіть,  побыть — въ 
гостяхъ,  на  улиц*.  Повиходили  селяне  й 

батько  Настусгш  на  посиденьки  на  май- 
дан. Г.  Барв.  456.  Походеньки  та  посиденьки 

справляє.  Ничего  н«  ділаеть,  лінтяйни- 
яаегь.  Левиц.  КС.  66. 

Посиджінв,  ня,  с  Сидініе,  бодрство- 

ваніе  при  покойник-!;.  Вх.  Зн    53. 
Посидільниця,  ці,  ж.  Лінтяйка,  си- 

дящая безъ  діла.  Чого  сидиш,  посиділь- 
нице? Чомц  не  стаєш  до  діла,  неробітнице? 

Св.  Л.  256. 
Посидіти,  джу,  диш,  іл.  Посидіть. 

ПосшНла  я  в  ниш.  та  й  додому  беруся. 
МВ.  11.  24. 

Посилковий,  а,  є. — ва  хата.  Обычная 
хата  гуцула,  въ  которой  онъ  живетъ  съ 

семьей,— называется  такъ  въ  противопо- 
ложность зимней  хаті  на  отдаленныхъ  сі- 

нокосныхъ  тгодьяхъ,  которая  называется 
«.парка    Шух.  I.  111. 

Посидятций.  а,  е.  Усидчивый.  Рк.  Левиц. 
Посивіти,  вію,  вш,  гл.  Посизіть.  Тим 

часом  чорна  хмара  посизіла  і  побіліла. 
ЗОЮР.  II.  40. 

Посилання,  ня,  с  Посьіланіе.  Грин. 
НІ.  41. 

Посиліти,  лаю,  вш  и  соп.  в.  пісдатн 
її  послати,  шлю,  шлеш,  м.  1)  Посылать, 

послать.  Що-неділі  до  дівчини  товариша 
посилав.  Чуб.  V.  377.  Пішли  дурня  по 
раки,    а    він    жаб  наловить.    Чуб.  І.  249. 

]Госи.игй,  посилай,  серденятко  моє,  частень- 
кії листи.  Мет.  24.  Пошли,  Боже,  з  неба 

чого  нам  треба.  Ном.  .V  147.  2)  Двигать, 

двинуть  (рукою,  ногою).  Став  він  крадь- 
кома до  хліба  руку  посилати.  Мир.  ХРВ  33. 

Посилає  вперед  нош  за  ногою-  Мир.  ХРВ.  ЗО. 
3) — поклон.  Кланяться,  поклониться.  У  світ- 

лицю ввійиі->в, — низький  поклон  послав.  АД. 

II.  5. 
Посилатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  пі- 

слатися  и  послатися,  шлюся,  шлешся, 

гл.  1)  Посылаться,  послаться,  быть  послан- 
нымъ.  2) — ним.  Только  сов.  в.  Посылать 
кого.  Чи  пісштись  за  чим,  чи  гцо  треба 

комуі  то  ким,  як  не  ретором?  Св.  Л.  227. 
Вміла  сь,  мати,  дочкою  сь  посилати. 

Грин  III.  510  3)  Свататься,  посылать 
сватовъ.  Послався  до  неї,  вона  й  рушники 
понавамі.  Рудч.  Ск-  II.  49.  Посилався  до 
дівчини  та  не  сподобався,  посилився  цілий 

гад  хотів  її  взяти, — наюдила  дідча  мати 

товариша  в  хаті.  Гол.  І  252.  4)  Ссы- 
латься, сослаться.  Послався  циган  на  свої 

діти.  Посл. 

Посилити,  лю,  лиш,  гл.   Подкрішть. 

Посилитися,  люся.  лишся,  гл.  Под- 

кріпиться. 
Посиліти,  лію.  вш,  гл.  Осилить,  быть 

въ  состояніи.  Г.  Барв.  428. 

Посилка,  ки.  ж.  Посьіланіе,  посылка. 

О.  1862.  IV.  Рус  вес.  1. 

Посилку  вати,  вую,  вш,  гл.  1)  Помо- 
гать, поддерживать.  В  дочасних  потребах 

посилкувати  буду.  2)  Кормить,  накармли- 
вать.  Гн.  І.  174. 

Посилюватися,  куюся,  ешся,  ы. 
Употребить  усиліе.  Посилювались  та  й 
зробили.  Черк.  у.  Не  поспілкується  ні  мало, 

щоб  так  палати  перестало  і  щоб  оцей  по- 
жар погас.  Котл.  Ен.  II.  32. 

ПосйллЯ.  ля,  с.  Въ  вираженій:  як  по- 
ем лля  По  мірі  енль.  Так  роби,  якпосилля. 

Лубен    у. 
Посилок,  яку,  м.  Усиліе.  Турн  з  серця 

скреготав  зубами,  гцо  в  кріпості  всі  ні  гугу; 

а  стін  не  розіб'єш  лобами,  з  посилку  гнися 
хоть  в  дугу.  Котл.  Ен.  V-  33. 

Посильияти,  няю,  вш,  гл.  Укріплять. 
Невидима  Божа  сила  його  посилняє.  Гол. 

III.  259. 
Посилити,  лаю,  вш,  гл.  Нанизывать. 

На  ремінь  ясні  кільця  посиляють.  Млак.  8. 

Посинілий,  а,  є.  Посинівшій.  Поси- 
нілі руки.  Мир.  Нов.  І.   158  б. 
Посиніти,  ню,  ніш,  гл.  Посинить. 
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Посиніти,  НІН),  ЄШ,  !.1.  Посивіть. 
Посинів,  як  той  пуп.  Ном.  №  654. 

Посиніння,  ня,  с  Посьіпапіе. 
Посинити,  паю,  еш,  сов.  в.  посипати, 

шло,  плеш,  гл.  1)  Посипать,  посыпать. 
2)  Насыпать,  насыпать.  Ой  дай,  доню, 
принадоньку,  нехай  привикає  (голуб).  По- 

сип пшонця  по  колінця,  водиці  по  крильця. 

Чуб.  V-  61). 
Посипатися,  плюси,  плешся,  м.  По- 

сыпаться. Чорт  як  свиснув,  то  аж  листя 
посипалось.  Рудч.  Ск    І.  68. 

Посипону>я,  ну\  неш,  і.і.  Сыпнуть. 
Він  як  посипоне  просом — і  його  засипав. 
Рудч.  Ск.  І.  38. 

Пбсирнй,  а,  е.  Сыроватый.  Лебед.  у. 

Посиротити,  чу\  тйш,  гл.  Осиротить. 
Мил.  200.  Драг.  179.  Маленькії  дітки 
та  її  посиротила.  Чуб.  V.  710. 

Посиротіти,  тіемо,  еге,  іл.  Осиротіть 
(о  многихъ).  Г.  Барв.  172.  Я  молода  за- 
вдовіла,  діти  мої  посиротіли.  Чуб.  У.  806. 
Завсіда  ми  з  худобою  були,  а  тепер  оце 
посиротіли.  Драг.   143. 

Повисати,  саю,  вш,  гл.  Сосать,  выса- 
сывать. Кров  посисати.  Шух.,І.  39. 

Посипати,  чаю.  еш,  гл.  Потолстеть, 
пожирвіть. 

Поснхати,  хаю,  еш,  гл.  Высыхать,  за- 
сыхать. Грин.  III.  297.  Ой  у  степу  на  до- 

лині трава  посихає.  Чуб.  V.  220. 

Посичати,  чу\  чйш,  иг.  О  зміі:  по- 
шипеть. 

Посі,  нар.  До  этого  міста.  Бунтує  на- 
род, навчаючи  на  всій  Юдеї,  початий  від 

Галилеї  аж  посі.  Єв.  Л.  XXIII.  5. 
Посій,  ну,  м.  Посбвъ,  с*въ.  Із  вороха 

осталось  панові  мішечків  з  п'ять, — тільки 
%ш>  на  посів.  Грин.  II.  70.  В  кою  нема  на 

посів,  то  (тому)  й  своїм  засіє.  Стор.'ІІ.  40. 
Посівальник,  ка,  м.  Посьшающій  зер- 

номъ  въ  день  новаго  года.  О.  1861.  XI. 
Св.  65. 

Посівати,  ваш,  еш,  іл.  Утроиъ  на  но- 
вый годъ  ходить  по  доыамъ,  набравъ  зерна 

въ  рукавицу,  и  посыпать  этимъ  зерномъ 
въ  жвлищахъ  съ  пожеланземъ  урожая.  О. 
1861.  XI.  Св.  65.  Сіє,  посіває...,  стиха 

промовляє:  „Води,  Боже,  пшеницю  як  лаву11. 
АД.  I.  80.  г 

Посіверіти,  рію,  еш,  ід.=Пошерхну- 
ти-  Бач,  як  губи  посіверіли. 

Посівкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  О  ма- 
терів: сделаться  рідкой,  подобной  кисеі. 

Уже  вона  (спідниця)  і  так    посівкалап,  а 

як  почну  у  буддень  носить,  дак  і  роспа- 
деться  зовсім. 

Посівний,  а,  е.  Посівний.  ПосЬнё. 
Всякое  зерно,  которое  сіется.  Там  усе  по- 

сівне роде  добре.  Волч.  у. 
І.  Посідати,  давно,  ате,  гл.  1)  Сість 

(о  многихъ).  Посідали  з  Ісусом  і  ученики 
Його.  вв.  Мр.  II.  15.  Уся  громада  посіда.ш. 
Гліб.  51. 

II  Посідати,  даю,  еш,  сов.  в.  посісти, 
сяду,  деш,  м.  1)  Одолівать,  одоліть.  Той 
з  цеї  сторони,  а  той  з  тієї  (.Карл  та  Ма- 

зепа),— посідають  Полтаву.  КС.  1882.  III. 
612.  Палій  посів  тою  лицера,  зв'язав  йою 
віжками.  Драг.  201.  2)  Завладевать,  за- 

владеть ч"бмъ.  Не  думав  я,  що  ти  пося- 
деш мою  худобу.  Грин.  І.  287.  Думав  ху- 
добу Хрущеву  посісти.  Мир.  ХРВ.  54. 

Посідатися,  даюся,  ешся,  гл.  Треснуть 
въ  нътколькихъ  мъттахъ.  Уже  посівсь  мій 

гЬрщик.  Корові  вим'я  посідаєся   ЕЗ.  V.  256. 
Шсідки,  док,  ж.=Поснденькн-  Піти 

на  посідки.  Пойти  посидіть  къ  кому. 
Пішла  жінка  на  посідки,  а  діти  дома 
були.  Каменец,  у. 

Посідлати,  лаю,  еш,  гл.  Осідлать  (мно- 
гихъ). Уже  козаки  коней'  посідлали  і  по- 

сідлали, і  поїхали.  Чуб.  Посідлайте  коні 
воронії.  АД.  І.  124.  У  нас  коники  посід- 

лані стояли.  Мил.  Св.  42. 

Посікти,  січу^  чеш,  м.  Посічь,  пору- 
бить. Драг.  177.  Той  меч  -  самосіч  і  посік 

йою  на  м&генькі  шматочки.  Рудч.  Ск.  1. 127. 

Посіктися,  січуся,  чешся,  гл.  Посічь- 
ся.  Мої  довгі  коси  посічуться.  Шевч.  330. 

Посілля,  ля,  с.  Усадьба.  Старе  по- 
сілая, де  жив  батько,  мдриому  братові  до- 

сталось   Борз.  у. 
Посімейство,  ва,  є.  =  Посемейство. 

Мвж.  72.  Драг.  14. 

Посім'янин,  на,  м.  Членъ  семьи.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  40). 

Посіпака,  ки,  .«.=Сіпака.  ЕЗ.  V.  32. 

Посіріти,  рію,  еш,  і.і.  Сділаться  сі- 
рымъ.  Таскають  грязь  і  глей  зо  дна  да 

мажуть  лебедя,  щоб  пір'я  посіріло.  Греб. 363. 

Посіркуватн,  к^ю,  еш,  гл.  Помазать 
(стіну,  напр.)  въ  первый  разъ  полубілой 
глиной  по  сірой.  Чою  ж  воно  не  біліє 

стіна?  Адже  ви  побілували  її  сьогодні? — 
Та  ні,  ми  не  білували,  ми  тілько  помірку- 

вали. Новомоск.  у. 

Посісти,  сяду,  деш,  м.  1)=І  Посідати. 
Грин.    III.  396,    429.   Уже  ж  наші  воро- 
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женът  вечерять  посіли.  Чуб.  V.  150.  По- 

сіли вони  любенько,  п'ють  собі,  гуляють. 
Драг.  156.  Кінь  сказав,  щоб  ми  сідали 
на  його,  ми  й  посіли  обоє.  Чуб.  II.  141. 
2)  Осість,  покрыть  что  слоемъ.  На  губах 
посіла  смага.  Лениц.  І.  75.  Курява  посіла 

на  семинаристів.  Левиц.  І  Іон.  4.  '<>)  Пере- 
носно: «ропасть.  Біда,  пане-іетьмане!  от- 

тепер  ми  посіли.  К-  ЧР.  344.  4)  См. 
II  Посідати. 

Пбсіткий.  а,  е.  О  матерій:  рідкій. 
Посіткр  полотно.  НВолын.  у. 

Посіяти,  сію,  вш,  и.  1)  Посіять.  По- 
сіяв я  пшениченьку  рідко.  Мет.  28.  Ой  по- 

сію на  юрі  пшениию,  під  юрою  овес.  Мет. 
68.  2)  Насмішлвво:  потерять.  Спід  очей 

у  мене  хто  хоч  бери,  я  не  бороню,  і  своє 
усе  посію.  Г.  Барв.  365. 

Посіктися,  сіюся,  вшся.  и.  І)  Посі- 
яться, засіяться  Полем  розстелися  (ниво), 

та  посійся  добрим  житом.  Шевч.  652. 
2)  О  волосахъ:  разсыпаться.  Очіпок  зовсім 
звис  на  очі,  волосуя  посіялось.  Г.  Вари.  1 15. 

Поскабити,  блю,  бнш,  м.  Занозить 

Поскавучати,  чу\  чйш,  м.  Повизжать. 
Поскакати,  чу\  чеш,  :.і.  Поскакать. 

Поскачи  іайдучка  та  й  пе}коо  мною.  Чуб. 
V.  1075.  Ой  баранці  круторогі  поскакали 
по  дорозі.  Чуб.  Ш.  454. 

Поскакувати,  кую,  вш,  и.  Носкаки- 
вать,  попрыгивать  Вже  вода  ставна  м- 
ліла  і  сти,\и  поскаггувать  щучки  дрібненькі. 

МВ.  (О.   186:1.  І    72). 

Поскалічуватн,  чую,  еш,  и.  Искалі- 
чвть    (  МНОГИХЪ). 

Поскаржитися,  жуся,  жншся.  ід.  По- 
жаловаться. 

Поскарлючувати,  чую,  еш,  м.  Искрн- 
внть,  согнуть  (многихъ). 

Поскарлючуватисн,  чуємося,  етеся, 
ід.  Искривиться,  согнуться  въ  крючекъ  (во 
множестві).  Поскарлючувався  ячмінь  од 
спеки  (ь  полі).  Волч.   у. 

Поскасбвуватн,  вую,  вш,  и.  Уничто- 
жить, упразднить  (во  множестві). 

Поскверннти,  ню.  ниш.  і.і.  Изгадить. 
Посхвернило  дорогу.  Харьк.  г. 

Поскиглити,  лю,  лиш,   і.і.  Повыть. 

Поскидати,  даю,  вш,  и.  То-же,  что  и 
СМІиути,  но  во  множестві.  Йовдота-свято.і  а 
скоренько  усе  із  себе  поскидала  та  у  піч, 

а  сама  сидить.  Рудч.  Ск.  І.  177.  Поски- 
дала з  себе  шовкове  уб]щння,  наді.га  знов 

еюв  рам'я.  Рудч.  Ск.  11.  40.  Поскидав  по- 
тужних з  престолів.  Єв.  Л.  І.   ~у~. 

Поскінннн,  а,  е.=Плоскіняий 

Поскінь,  коні,  ае.=Плоскінь.  Вх. 
Пч.  II.  29. 

Поскіпати,  паю,  еш.  і.»  Расколоть  ви 

лучинки  для  растопки.  А  чим  у  ірубі  рос- 
палювати? — Оте  соснове  полінце  поскіпай, 
то  й  роспалиш.  Харьк. 

Поскіпатися,  паюси,  вшся,  гл.  Раско- 
лоться на  лучинки  для  растопки.  Сучко- 

вата дровина — не  поскіпається.  Харьк. 
Поскладати,  даю,  <*ш,  м.  То-же,  что 

и  скласти,  но  во  аножестві.  Драг.  93. 
Зараз  і  задумається  і  рученята  поскладав- 
Кв.  Баранина  в  горшках  поскладена  сто- 

їть. Мнж.   130. 
Поскладатися,  даємося,  етеся,  и. 

1 »  Сложиться  (во  множестві).  2)  Уложиться 

(о  многихъ). 
Посклеювати,  юю,  вш,  и.  Склеить 

(во  множестві). 
Поскликати,  каю,  вш,  гл.  Созвать  (мно- 

гихъ}. Посклика.га  собачню.  Стор.  МПр.  112. 

Поскликатися,  каємося,  етеся,  гл. 

Перекликаясь,  созвать  друп»  друга.  Поскли- 
кались вони  докупи.  Рудч.  Ск.  I.  31. 

Посклити,  кдю,  лйш,  гл.  Вставить 
сгекла  (во  множестві). 

Посклнрувати,  рую,  вш,  и.  Побыть 
стекольшикомъ. 

Посковувати,  вую,  вш,  гл.  Сковать 
(многихъ).  У  три  ряди  бідних,  безщасних 
невольник ів  посажено,  ію  два,  по  три  до- 

купи посковувано.  АД.  I-  '•  0. 
Посколочувати,  чую,  вш.  м.  Возму- 

тить (воду  во  многихъ  містахь);  взбол- 
тать (во  множесхві). 

Посколупувати,  пую,  еш.  гл.  Сковы- 
рять; исковырять  (во  множестві). 

Посколювати,  люю,  еш.  гл.  То-же, 
что  и  сколоти,  но  во  множестві). 

Поскбпувати,  пую,  еш,  м.  То-же,  что 
и  скопати,  но  о  многомь. 

Поспоритися,  рюся.  ришеи,  п.  Пото- 
ропиться. Поскоріться  ж,  гц</>  я  не  гніва- 

лась. МВ.  О.  1862.  Ш.  48).  О,  я  вже  по- 

спішу/я- ггоскорюся.  МБ-  (О.   1862.  I.    87). 

Поскорбдитн,  джу,  диш.  и.  Заборо- 
новать. 

Поскорбкнти.  млю,  ииш,  и.  Оскоро- 
мить. 

Поскорби  йтися,  млюся.  мишея,  II. 

Оскоромиться. 
Поскбрчувати,  чуто,  еш,  гл.  Покон- 

чить.  Руьи  посщтує  та  позводить.  Кв. 
Поскбчити,  чу,  чиш,  і.і.  Прыгнуть; 

быстро  пойти.  Поскочила  Орися  до  дверей. 
К.  {ЗОЮР.  II.  201). 
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Поскошувати,  шую,  еш,  и.  Скосить 
(во  множестве).  Дивувались  вони,  що  чіг  ж 
то  лани  поза)юстувані,  не  поскошувані. 
Чуб.  V.  981.  Поскошую  і  хлібець,  і  сіно. 
О.   1802.  Н.  58. 

Поскребти.  бу\  беш,  гл.  Поскресть. 
Поскреготати,  чу\  чеш,  її.  Поскре- 

жетать. 

Посврввлйтв,  лйю,  еш,  гл.  Искривить 
(по  миожестнъ). 

Посврввлйтвся,  ля«мося,  етеся,  ІД. 
1)  Искривиться  (во  множества).  2)  Сді- 
лать  недовольную  мину  (о  многихъ).  Всі 
сестри,  дивлячись  на  матір,  і  собі  по- 
скривлялись.  Левиц.  І.   172. 

Поскрипувати,  пую,  еш,  сі.  Поскри- 
пывать. Ой  чого  ти  поскрипуєш,  ти,  яд- 

лова  хато?  Лукаш.  38. 
Посврібач,  ча,  м.  Царапающій.  Вх. 

Уг.  262. 
Поскрібачка,  ки,  ж.  Царапающая. 

Вх.  Уг.  262. 
Поскрібов,  бва,  м.  Послідній  хлъбъ 

въ  данный  разъ  печенья  -  изъ  оскребковъ 
тіста.  Недобрий  хліб,  мабуть  поскрібок. 
Черниг.  у. 

Поскромадити,  джу,  днш,  гл.  1 )— По- 
скребти 2)  -  потилицю.  Почесать  въ  за- 

тылки. Грииько...  поскромадив  потилицю 
і  геть  відійшов.  Мир.  Пов.  І.    157. 

Поскромйтв.  млю,  жйш,  гл.  Укротить, 
усмирить. 

Поскручувати,  чую,  еш,  г.г.  1)  Скру- 
тить (во  множестве).  Попсретгіналгі  ремні, 

котрими  поскручувані  були  руки  у  козаків. 
Стор.  МПр.  108.  2) — голови.  Свернуть  го- 

ловы. Давай...  их  (горобенятам)  голови  по- 
скручуємо. Мир.  ХРВ.  42. 

Поскубти,  бу\  беш,  м.  Подергать  за 
волосы,  за  ухо. 

Поскубтися,  бембея,  бетеся,  м.  По- 
таскать другь  друга  за  волосы  (о  многихъ). 

Нема  йою  й  на  світі,  як  із  своєю  ріднею, 
з  мужиком:  чи  поскубтись,  чи  побиться, 
чи  й  помириться,  то  все  воно,  таки  ска- 

зано, свій  брат.  Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  100). 

Повудбвчвтв,  чу,  чиш,  гл.  ])— По- 
кудлатв.  2)  Отколотить. 

Поскуйбвднти,  джу,  днш,  и.=По- 
кудлатв. 

Поскупати,  паю,  еш,  гл.  Скупить.  По- 
скупав у  людей  землю,  та  й  не  озьме  йою 

кат.  Лебед.  у. 

Поскупитися,  плюся,  пишся,  ».»•  По- 
скупиться. Наділив  Бої  і  розумом,  і  голо- 

сом,   і  вродою,    та    на    тарган    поскупився. 

Ком.  Пр.  .V  361.  Не  поскупись  наняты 
биржу.  Кв.  # 

Поскупіти,  піемо,  вієте,  ід.  Сделаться 
скупымъ  (о  многихъ). 

Посколювати,  лиш,  еш,  ід.  Собрать 
вмісті.  Поскуплюй  чергове  козацтво. 
К.  Бай.  25. 

Посвуплюватнся,  люевося,  етеся,  м. 
Столпиться-  Так  козацтво  поскуплюваюсь, 
як  бжоли  до  патоки.  К.  ЧР.  321. 

Поскупуватв,  пую,  еш,  гл.  Поску- питься. Борз.  у. 

Поскучати,  чаю,  еш,  и.  Поскучать. 
Трошки  ваші  синки  поскучають — без  тою 
не  можна  в  світі.  МВ.  II.   13. 

Послабатн,  баю,  еш,  и.  Ослабевать, 
терять  прочность,  расшатываться.  Дно  у 
бербениці  послабає.  Вх.  Зн.  54. 

Послабити,  бдю,  бйш,  и.  Ослабіть. 
Жарив  ті  казани,  а  там  були  грішні 
душі.  Раз  ті  душі  його  і  просять:  „не 

жарь  нал"...  Він  трохгг  і  послабив  оюнь. 
Мнж.  55. 

Послабіти,  біемо,  ете,  гл.  Заболіть 
(о  многихъ). 

Послабувати,  бую,  еш,  ід.    Поболіть. 
Пославити,  влю,  ввш,  и.  Ославить, 

прославить.  Порішили,  щоб  божевільним 
йою  пославити.  МВ.  (О-   1862.  І.   104). 

Пбелавкя,  вв,  ж.  Слухъ,  молва.  Черк, 
у.  Про  чорта  тільки  пославка,  а  ніхто 
тою  чорта  зроду  не  бачив.  МВ.  (КС.  1902. 
X.   141). 

Посланець,  нцй,  .«  — Післанець  Драг. 
170.  Св.  Л"  102.  Посланця  не  тнуть,  не 

рубають.  Ном.  Л«  949. 
Пославвця,  ці,  ж.  Посланная.  Посла- 

ниці  Божі.  Г.  Барв.  132. 
Послання,  ня,  с  Носланіе. 
I.  Послйтв,  ся.  Си.  Посилати,  оя. 
II.  Послати.   См.  Постилати. 

Послатися,  стелюся,  лешся,  ід.  1)  При» 
готовить  постель.  Послались  долі  і  лягли. 

Драг.  129.  Як  послався,  так  і  виспався. 
Посл.  2)  Простлаться,  разостлаться.  І  па- 

дає, і  по  зем.іі  постлались  ті  коси  білі. 
К.  МБ.  X.  16. 

Послебівуватв.  вую,  еш,  гл.  Погово- 
рить или  почитать  вяло. 

Послизну )ти,  ву,  веш,  ід.  1 )  Сде- 
латься скользкямъ,  покрыться  слизью.  По- 

слизло сало.  Черк.  у.  Уже  м'ясо  послизло. 
Черк.  у.  2)  Исчезнуть,  пропасть  (о  мво- 
гихъ).  Щоб  люде  всі,  що  Яри  Енег,  послизли. 
Котл.  Ен.  І.  8.  Злії  духи,  так  як  мухи, 
всі  уже  послизли.  КС.   1882.  IV.  169. 
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Посднвнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  По- 
скользнуться. Як  послизнувся,  та  й  упав. 

НВолш.   у. 
Послинити,  ню,  ниш,  гл.  Послюнить. 

Мир.  ХРВ.  63.  Пальці  послине.  Кв. 
Пбсді,  нар.  елі.  Послі  посюдились. 

Рудч.  Ск.  І.  25.  Обіцянки  не  забувайся,  бо 
послі,  чуєш,  ні  чичирк.  Котл.  Ен. 

Послід,  ду,  м.  1)  Остатки  зерна,  сме- 
шанные съ  соромъ,  остаюшдеся  прЛ  па- 

яній, и  очистке  зерна.  Бідний  (сіє)  спмий 
послід,  уже  одвіііок  од  пшениці.  Грин.  II. 
151.  2)  Испражненія.  Крутиться,  як  по- 

слід в  ополонці.  Ном.  Лі  2998.  3)  Резуль- 
таті, послідствіе.  Давня  то  річ!  але  по- 

слід її  свіжий  і  до  сього  часу.  Девиц.  4)  Ко- 
нецъ.  Ми  стали  собі  оба  май  у  посліді. 
Федьк. 

Послідвій,  я,  в.  1)  Иослідній.  Доз- 
воль мені  хоч  умиться  на  послідній  дорозі. 

Рудч.  Ск.  2)  Худшій,  плохой.  Хиба  ж 
таки  я  послідніший  од  усіх.  Ном.  Л*  2039. 
Ні  сама  послідня  дівка  в  нашому  селі  так 
би  не  зробила.  Кв. 

Послідок,  дку,  .«.  1)  Остатокъ.  Він 
сому  випивши  восьмуху,  послідки  з,  кварти 
виливав.  Котл-  Ен.  І.  12.  На  послідну.  Бъ 
конці.  Поклонивсь  панові,  панії,  панян- 

кам і  Масі  на  послідку.  Св.  Л.  108.  2)  По- 
слідст  віє,  результата.  Муки  і  лиха,  і  всякі 
болісти  бувають  послідком  неправди.  О. 
1862.  VI.  Кост,   10. 

Послідуватнй,  а,  е.  О  зерні:  непол- 
ный, похожій  на  послд  1.  Рк.  Левиц. 

Послідущий,  а,  є.  Худшій.  Кирило 
Тур  був  у  Січі  не  послідущий.  К.  ЧР.  274. 
Піду,  каже,  утоплюсь,  усі  мене  обіжають — 
я  послідущий  на  світі.  Ном.  №  4346,  стр. 
286. 

Посліпити,  плю,  пнш,  г.і.  Осліпить 
(многихъ).  К.  МБ.  X.  14.  Баньки  їм  бодай 
посліпило.  Ном.  Лі  3714. 

Посліпитися,  пилбея,  теся,  гл.  Осліп- 
нуть. На  очах  більма  поробились,  коли  б 

до  віку  посліпились.  Котл.  Еи. 

Посліпнути,  немо,  нете,  іл.  Осліп- 
нуть (о  многихъ).  Котл.  МЧ.  437.  Драг. 

165.  Мнж.  92.  Бодай  письменні  посліпли, 
як  не  кажуть  правди.  Каменец,  у. 

Послоньво,  ка,  м.  Ум.  оть  посол, 
посол. 

Послувати,  лую,  еш,  гл.  Быть  дену- 
татомъ  въ  парламенті,  въ  сеймі.  Желех. 

Послуга,  ги,  ж.  І)  Услуга,  служеніе, 
тслуженіе.  Мир.  ХРВ.  59.  Не  в  золотій 
пші  земної  жизни    супи,,    а    в  праці  пра- 

ведній, у  послузі  народу,  К.  Дз.  181.  Дам 
тобі  молока,  а  старшою  сина  на  послугу. 
Рудч.  Ск.  І.  139.  Господь  йому  дав  меч 
свій  на  послуїу.  К.  Іов.  91.  2)  Слуга.  Не 
втішайся,  мати,  мною,  не  буду  ті  послу- 

гою. Гол.  І.  173.  Годував' дитя  не  рік,  не 
чотирі,  а  оддав  дитя  не  дня,  не  години, 
людям  послуга,  а  мені  на  серці  туга.  Рк. 
Макс.  Ум.  Послужка.  Свекор  каже:  невістко 
моя,  свекруха  каже:  послужко  моя.  Чуб. 
III.   282. 

Послуговувати,  вую,  еш,  гл.  "лужить, 
услуживать,  прислуживать.  Теща  Симонова 
послуговувала  їм.  Єв.  Л.  IV.  39. 

Послугувати,  рун»,  еш,  и:=Послу- 
говуватн.  Послугували  вони  їм.  Єв.  Мр. 
І.  31. 

Поелужанкя,  вв,  ж.  Служанка.  Я  в 
його  послужанкою.   Чуб.  II.  20. 

Послужити  жу,  жиш,  гл.  Послужить. 

Служила  в  бурлацтві,  послужгі  ще  й  у  ха- 
зяйстві. Чуб.  V.  524.  Послужи,  моя  ти 

зброє,  лголодій  ще  силі,  послужи  йому  так 
щиро,  як  .нені  служила.  ІНепч.  249. 

Послужка,  вв,    ж.  Ум.  оть  послуга. 
Послух,  ху,  м.  Послушаніе.  Желех. 
Посл ухання,  ни,  с  1)  Слушаніе.  Щоб 

ішли  усі  до  громади  на  неслухання,  слу- 
хатгі  гетьмана  Жовковською  одповідання. 
Макс.  (1849).  55.  2)=Послух.  Чи  змг/сиш 
ти  до  послу хання  тура?  К.  Іов.  88.  3)  По- 

слушаніе, работа  въ  монастирі  ради  спа- 
сеній души.  Ми  пійделг  до  черниці  на  по- 

слухання.  К.  ПН.  282.  4)  Работа  кому 
либо  не  за  деньги,  а  по  просьбі  или  по- 
обязаниости.  Усі  оспганні  ідуть  до  його  на 
послуги  і  на  послу  хання.  Чуб.  III.  45. 

Послухати,  хаю,  еш.  сов.  в.  послу- 
хати, хаю,  еш,  м.  1)  Слушаться,  послу- 

шаться. Ми  в  добрих  людегг  віку  доживемо, 
будемо  їх  послухати,  щоб  і  їм  було  добре  від 
нас  Г.  Барв.  435.  Козак  дівку  підмовляє: 
„їдь  із  нами,  дівча,  з  нами,  з  молодими  ко- 

заками*. А  дівчина  послухам,  з  козаками 
поїха.га.  Чуб.  V.  353.  2)  Только  сов.  в. 
Послушать.  Послухавши  псалтиря,  гцо  дяк 
усе  читав,  Наум  сів  біля  своєї  старої.  Кв. 

Послухатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Послу- 
шаться. Послухайся  мене  хоч  тепер.  МВ. 

І.   27. 
Послухатор,  рв,  м  —Послухач.  Два- 

надцять кобзарів,  дванадцять  послухаторів. 

Драг.  373. Послухач,  ча,  .«.  Слушатель.  Аби  були 
побрязкачі,  то  будуть  і  послухані.  Ном. 

.V  5431.  • 
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Послухвяяий,  а,  е.  Послушный.  Ро- 
зумний та  послухняний  був.  О.  1862.  V. 

106. 

Неслухнянство,  ва,  с  Нослушаніе. 
Потіште  своїм  неслухнянством  і  мене, 
старою  батька.  Кв. 

Послушки,  шок,  ж.  мн.  Слушаніе. 
Ой  у  лузі,  лузі,  говорили  гуси,  а  я  моло- 

денька слухша  раненько, — за  тия  послушки 
била  мене  мати.  Грин    III.  74. 

Посліпше,  нар.  Покорно.  Прошу  по- 
слушне.  Федьк. 

Послушний,  а,  е.  Послушный.  А  я 
молода  та  послушная,  свого  свекорка  та 
послухала.  Чуб.   V.  689. 

Послушник,  ка,  .«.  Слуга.  Повідат 
царь  до  тих  своїх  послушників,  жеби  за- 

били сто  волів  ему  ни  обід-  Драг.  275.  Уы. 
Пбслушничон  Мою  батька  брата  та  була 
взяла  орда;  а  він  там  був  послушничком 

у  одною  татарина  п'ять  год.  О.  1862.  V". 
З  нар.  уст,  85. 

Шслушннця,  ці,  ж.  Служанка.  Ум. 
ПАслушничка  1  дядина  мою  батька  була 
в  неволі  (\  татар).  Вісім  год  послушничкою 
була.  О.   І  862.  V.  З  н..р.  уст,  85. 

Пбслушничок,  чка,  м.  Ум.  отъ  по- 
слушник. 

Послюсарювати,  рюю,  єш.  м.  Побыть 
слесаремъ. 

Посмагнути,  ну,  неш,  м.  1)  Потем- 
ніть отъ  солнца,  сильнаго  тепла.  Гречка 

посмаиха.  Лебед.  у.  Висуше  насіння,  що 
аж  посмагне.  Лебед.  у.  2)  Загоріть.  3)  О 
губахъ:  засохнуть,  запечься.  Посмагли  губи. 

Посмажити,  жу,  жиш,  гл.  Изжарить 
(во  множестві). 

Посмалити,  лю,  лиш,  іл.  Опалить, 

обжечь.  Дев'ятнадцять  самих  баранячих 
юлів  до  захо.юду  сама,  посмалиш.  Г.  Барв. 
425.  Та  одна  діброва  не  юріла,  соловейкові 
крильця  посмалила.  Чуб.  У.    1057. 

Посмачити,  чу,  чнш.  гл.  Придать 
вкусъ,  сделать  вкусніе  приправой,  при- 

править. Левиц.  Нов.  320.  Нема  чим  кар- 
топлю посмачити.    НВолын.   у. 

Посмачніти,  нію,  еш,  гл.  Сделаться 

вкуспіе. 
Посмердітн,  джу\  днш,  ід.  Повонять 

некоторое  время. 
Посиертнти,  рчу\  тіш.  і.і.  Умертвить 

(многихъ).  ЛіО'кй  посмертила  для  лакім- 
стви  грошей.  Гн.  II.   74. 

Посмертний,  а,  е.  Посмертный. 
Посмик,  ка,  м.  1)  У  бороны:  веревка 

конопляная,    чаще  скрученная   изъ  ствола 

молодого  дерева,  однимъ  концемъ  зацеп- 
ленная за  уголъ  бороны,  а  на  другомъ 

иміющал  валекъ  съ  постромками,  въ  кото- 
рый впрягается  лошадь;  иногда  посмик 

бываетъ  железный.  Подольск,  г.  НВолын.  у. 
2)  РепІ8.  Новомоск.  у. 

Посмикати,  чу,  чеш,  гл.  Подергать. 
Ой  паничу,  паничу!  я  вас  за  чуб  посмичу. 
Ном.  К  1162. 

Посмирнішати,  шан»  еш.  гл.  Присми- 
ріть. Зробиться  сумною  і  на  яку  часину 

посмирнішає.  Стор.  МПр.   153. 
Посмілішати,  шаю,  еш,  гл.  Сделаться 

сміліє. 

Пбсміт,  ту,  м.  Встрічено  у  Кулиша= 
сміття,  соръ  Нехай  посмітом  з.четуться, 
зникнугпь,  як  постали.  К.  Псал.  194. 

Посміти,  смію,  еш,  м.  Посміть,  осмі- 
литься. Любить  козак  дівчиноньку,  мнять 

не  посміє.  Чуб.  V.   151. 

Посмітити,  чу",  тйш,  и.  Насорить. 
Посмітник,  ка,  м.  V  Бранное  слово. 

А  бодай  топі  ...посліітнику  ти,  сіпуго!... 

Грин.  II  ,  165. 
Посміттюха,  хи.  ж.  І)  Птица:  жаво- 

ронокъ  хохлатый  Аіаисіа  сгібіага  Ь.  Сіла 
собі  нпд  водою  сива  посмітюха.  Гол.  III. 
209.  2)  Бранное  слово  для  челоиіка: 
дрянь,  негодникъ,  негодница.  Посміттюха 
яка  небудь  командуватиме.  Константи- ногр.  у. 

Посмітюшок,  шка,  *.=Посміттюха.  1 . 
Вх.  Пч    II.  8. 

Посміх,  ху,  м.  Сміхт.,  насмішка.  Ско- 
рий поспіх — людям  посміх.  Ном.  №  5580. 

З  посміху  люде  бувають  Посл.  2)  По- 
смішище. І  прийміть  же  мене  до  себе 

і  приюрніть  же  мене  до  себе,  щоб  я  люд- 
ським ггосміхом  не  ходила.  Мил.    198. 

Посніхати,  хаю.  еш,  м.  Погміиваться. 

Сталгі  люде  теє  зачувати,  стали  з  удови- 
ченьків  посмітити.  Мил.  346. 

Посміховисько,  ка,  с=Посміховище- 
Гн.  1.   115. 

Посміховище,  ща,  с  Посмішище.  На 
посміховище  я  їм  здався?  Сим.  217. 

Посміхуватися,  хуюея,  ешся,  и.  По- 
сміиваться.  Касян  тільки  посміхується. 
НВолын.  у- 

Поснішенний,  а.  є  Осміянньїй,  уни- 
женный. Нехай  вони  (шалопутн)  посмі- 

шенні  будуть,  а  не  дом  Божий.  Павлогр.  у. 
Посмішка,  ки,  ж.  Насмішка.  Це... 

посмішка ,  з  мене.  Грин    І.   193. 
Посмішкувата,    кую,  еш,    м    Насмі- 
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жаться.  Нам  треба,  щоб  хто  посмішкував 
з  ншс  чи  що?  Каменец,  у. 

Посиішкуватяся,  куюся,  віпся,  и. 

Насміхаться.  Явтух  жартував,  посміш- 
г.уеався  з  новобранців.  Св.  Л.  65.  А  він 
іюсмігикується:  кобила  як  собака.  Каменец,  у. 

Посмїшливнй,  а.  е.  Насмешливый, 

г.еселый. , 
Пвснішннй,  а,  е=Посмішлнвнй. 
Посмійтися.  сяіюся,  ешся,  м.  Посмі- 

яться. Ти  думаєш,  дурню,  що  підеш  він- 
чаться, а  я  з  тебе,  о\ірню,  аби  посміяться. 

Чуб.  V.   176. 
Посмоктати,  кчу.  чеш,  м.  Пососать. 

Шарпнули  муцика,  із'їли  і  посмоктали  кіс- 
точки. Котл.  Ен.  IV.  44.  Полежу  да  по- 

смокчу люльки.  О-   1861.  XI.  68. 
Псснбктуватн.  тую,  еш,  гл.  Посасывать. 
Посмолити,  лю,  лиш,  гл.  Осмолить. 

Посмугувати,  гую,  еш,  ід.  Исполосо- 
вать. Вся  пика,  шия  і  руки  посмуговані. 

Огор.  II.  69. 
Посмутити,  чу.  тйш,  іл.  Опечалить 

(нногихъ).  Грян.  III.  494.  Гей  як  заплачу, 
весь  рід  посмучу.  Чуб.  V.  755. 

Посмутитися,  тямося,  титося,  и.= 
8аснутятися.  Ми  без  музики  посмутились. 
Алв.  48. 

Посмуткувати,  кую,  еш,  іл.  Погрус- 
тить. 

Посмутнітя,  нію,  еш,  и.  Опечалиться. 

Пооніданяя,  ня,  с.  Пора  завтрака. 
І  сонце  зійшло,  вже  й  поснідання,  а  його 
все  нема.  Верхнедвіпр    у.  (Залюбовск.). 

Поснідатя,  даю,  еш,  гл.  Позавтракать. 
Як  не  прийдеш  обідати,  прийди  поснідати. 

Чуб.  V.  413. 

Пос  ні  д  кувати,  кую,  еш,  и.=Посві- 
датя.  Що  ж  ми  мемо  послідкувати,  моя 
мила  дівчино?  Гол.  І.  201. 

Посновиґати,  гаю,  еш,  гл.  Посновать, 
пошататься.  Свиня  у  панський  двір  залізла, 
посновиґала  там.  Гліб.  39. 

ПсснувАтя,  сную,  еш,  гл.  Сдвлать 
основу  для  тканв;  иротянуть  нитки.  Що 

по  нашім  двору  чорним  шовком  та  посно- 
ване. Грин.  НІ.  470. 

Поснути,  снемб,  яете,  гл.  Заснуть 
(о  многнхъ).  Діти  поснули.  Г.  Барв.  225. 
Прийшла  північ,  всі  поснули.  Рудч.  Ск. 

Посчутнся.  снемося,  нетеся,  и.=По- 
снути  Я  думала,  що  ви  посну лись,  аж 
воно  й  ні.  Лебед.  у. 

Поснядітн,  дію  еш,  и.  О  творогЬ: 
испортиться.  Мпж.  190.  Сир  поснядіе,  як 
йою  не  посолиш.  Черном. 

Посбба,  би,  ж.  Помощь.  Пособу  дав 
братові.  Харьк.  г. 

Пособачитвся,  чуся,  чяшся,  м.  Сді- 
латься  подобнымъ  собак*,  переноспо:  раз- 

вратиться. А  чортова  нсвістка-сучка,  по- 
собачилась.  Рудч.  Ск.  У  людях  був,  то  не 

знав  тії  люльки,  а  з  людей  вийшов — посо- 
бачивсь:  тшв  люльку  наминати.  Харьк.  г. 

Пособяти.  ся.  См.  Пособлятн,  ся. 

Посббкяти,  каю,  еш,  и.  Покричать 
на  воловъ:  соб! 

Пособлйтн.  лЯю  еш,  сов.  в.  пособя- 
ти. блю,  бнш,  і.і.  Помогать,  помочь.  Те- 

пломір скрізь  пособляе  чоловікові-  Ком.  II.  81. 

ПособлЯтвся,  лЯеться.  сов.  в.  посо- 
ватися, биться,  гл.  без.».  Помогать,  по- 

мочь (безлич).  Хоч  плач,  аоч  пробач, — не 
пособиться.   Кролев.  у. 

Пособник,  ка,  м.  Помощник?.. 

Посббннця,  ці,  ж.  Помощница, 

Пособорувати,  рую,  еш,  «.».  Пособо- 
ровать,  совершить  надт  больнымъ  таинство 
елеосвяшевія.  Пособорували,  посповідали  і 

запричастили  (хворого).  ЗОЮР.  II-  283. 

Посбватн.  ваю,  еш,  іл.  Подвигать,  по- 
совать. 

Посоватися,  ваюся,  ешся,  ».».  Подви- 
гаться, посоваться. 

Посовнніти,  нію,  еш,  гл.  Побыть  въ 

полубезсознательномъ  состоянів,  въ  опья- 

невів.  Сидить  Петро  дуже  п'яний,  дер- 
жить у  руці  десятку,  а  Іван  як  ухопить 

її  та  й  хода. — Що  ж  йому  на  те  Петро 
сказав? — Аж  нічогісінько:  посидів  ще  тро* 
хи,  посовинів-посовинів  та  й  пішов  собі  і 
шинку.  Екатервносл.  у.  (Залюбовск.). 

ПосовітуватЕ,  тую,  еш.  и— Пора- 
дити. Йому  посовітували  одну  гарну  дівку, 

щоб  він  її  брав.  Рудч.  Ск.  І.  148. 

Посовітуватноя,  туюся.  ешся,  и.= 
Порадитися.  Шевч.  298. 

Посовом,  нар  Посовываясь.  Сядеш  вер- 
хи та  посовом  і  перелізеш,  щоб  у  воду  не 

впасти.  Лебед.  у. 

Посовувати,  вую,  еш,  гл.  Подвигать. 
А  далі  потроху  посовують  пальцем  усе 
вище  й  вище,  примовляючи:  тут  пень,  тут 
колода.  Чуб.  III.   108. 

Посовуватися,  вуюся,  ешся,  гл.  По- 
двигаться. 

Посокотнтяся,  чУоя,  тішся,  гл.  По- 
беречься. Просить  сват  і  сваха,  і  пан  мо- 

лодий, і  пані  молода  гсти  і  пити...  і  так 

ся  посокотити,  аби  голодному  ся  не  ли- 
шити. Гол.  IV.  342. 
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Посол,  ела,  м.  1)=Посел.  2)  Депу- 
тата парламента,  сейма.  Желех. 

Посолити,  лю,  лиш,  гл.  Посолить. 

Коли  б  хліб,  то  б  я  їла,  коли  б  сіль — по- 
солила. Чуб.  V.  1165. 

Посовіти,  вію,  вш,  гл.  О  глазахъ:  по- 
соловіть, потускиіть.  Чгі  посоловіли  в  мене 

очі?  Грин.  II.  241.  Не  відмагається  від 

другої  (чарки).,  очиці  посоловіли...  защебе- 
пала  наша  Оксана.  К  в 

Посолодити,  джу\  дйш,  гл.  Подсла- 
стить. Випили  вони  чай,  а  хазяйка  так 

дякує  купцеві,  так  дякує:  хоч  у  душі,  ка- 
же, посолодило.  Грин.  І.  114. 
Посолодіти,  дію,  вш,  гл..  С  діляться 

сладкимъ.  Посолоділо  таки,  а  чи  башто 
сахарцю  укинув. 

Пбсолодкий,  а,  е. Сладковатый. Мі  ус  окр. 
Пбсолодво,  нар.  Сладковато. 
Посол бдшати,  шаю,  вш,  гл.  Сделаться 

«даже.  Запікпнка  посолодшала.  Стор.  II.  221. 
Посолоніти,  нїю,  вш,  і».  Сделаться 

боліє  соленымъ.  Посолонів  борщ.  Коистан- 
тнногр.  у. 

Посолонцювати,  цюю,  вш,  гл.  Съесть 
соленаго.  Хоч  посолонцюватгі  осе.гедцем. 
Ном.  №  12121. 

Посольський,  а,  є.  1)= Посольський. 
Бо  я  посольських  справ  не  розумію.  К.  МБ. 
II.  121.  2)  Депутатскій.  Желех. 

Посбльство,  ва,  с.  Обязанности  и  до- 
стоинство депутата  въ  парламенті,  сеймі. 

Желех. 
Посопти,  плю,  пеш,  гл.  Посопеть. 

Посорбнатиси,  маюся,  вшей,  ід.=По- 
оороиитися. 

Посоромити,  млю,  мйш,  гл.  Посра- 
мить. Народній  дух  з  занепаду  підняти, 

юсителів  його  посоромити.  К.  Бай.  7. 

Посорбмитися",  маюся,  иншся,  гл. 
Постыдиться.  Глянь  на  Бога  та  посоромся 
людей.  Ном.  №  2950. 

Посоромив,  нар.  Совістно,  стыдно. 
Посортувати,  тую,  вш,  гл.  Разсорти- 

роватьч 
Посотникувати,  кую,  вш,  ід.  Побыть 

сотнякомъ. 
Посбхляний,  а,  є.  Вьїсохшій.  Посо- 

хляна  трава.  НВолын.  у. 
Посбх  ну)ти,  ну,  нош,  ід.  Высохнуть. 

Земля  посох.ш  була— от  він  її  змочив. 
Полт.  Инше  насіння,  посходивши,  посохло. 
Єв.  Л.  VIII.  5. 

Посохтувати,  тую,  вш,  ід.  Поспішить. 
Вх.  Зн.  65. 

Поспасйбіти,    блю,  биш,   гл    Сказать 

спасибо,  поблагодарить.  Мені  люде  поспа- 
сибіли  та  й  годі.  ПавлоїТ).  у.  (Лобод.). 

Поспадати,  давно,  вте,  гл.  То-же,  что 
и  спасти,  но  во  мпожестві.  Ото  поспадали 
всі  дванадцять  замків.  Драг.  83. 

Поспати,  сплю,  спиш,  гл.  Поспать. 
Грин.  III.  26і-.  Як  би  поспав  до  обід,  так 
приснився  б  ведмідь.  Посл. 

Послатися,  спинбея,  спитесн,  ід.  За- 
снуть (о  многихъ).  Вони  слухали,  слухали 

й  трохи  не  поспались.  Левиц.  Пов    141. 
Поспашуватн,  шую,  вш,  іл.  О  траві, 

хлібі,  находящихся  на  корню:  дать  ско- 
тині ихъ  выпасти.  Коли  жито  чи  пше- 
ниця дуже  ростуть  з  осени,  то  щоб  не 

пішло  в  стрілки,  то  треба  пускати  ско- 
тину по  йому  пастись — поспашувпти. 

Поспекатися,  каюся,  ешеа,  гл.  Изба- 
виться отъ  чего.  Хотів  би.  сі  поспекати, 

відьвернути  відь  себе  сліпоту.  ЕЗ.  V.  84. 
Поспивати,  ваю,  вш,  гл.  Надпить. 

Кішка  глечики  поспивала.  Харьк.  г. 
Поспиватися,  вавнося,  втвся,  м. — 

з  чбго.  Растратить,  пьянствуя,  что.  Пють, 
поки  й  з  бапіиківгцини  поспиваються.  Г. 

Барв.  261. 
Поспит,  ту,  м.  1)  Спросъ.  Без  поспиту, 

що  хочеш,  те  і  рвеш.  КС  1882.  XI.  399. 
2)  Проба,  оиытъ.  Нащо  нам  той  Дін? 
Буде  з  тебе  поспиту,  що  набрався  по  сві- 

тах, пора  своїм  кошем  осістись.  Г.  Барв.  181. 
Поспитати,  таю,  вш,  ід.  1)  Спросить. 

Та  забула  поспитати,  чого  гідив  коло 
хати.  Чуб.  V.  1153.  2)=Повуштуватн. 
А  ви  поспитайте  борщу:  по  моєму  наче 
дуже  кислий.  Черниг.  у.  3)  Испытать,  ис- 

пробовать. Поспитавши  горя,  чи  не  поша- 
нується. О    1861.  X.  36. 

Поспитатися,  таюся,  вшея,  ід.  Спро- 
сить, спроситься. 

Поспихати,  хаю,  вш,  гл.  Спихнуть 
(многихъ).  Я  вас  із  неба  поспихаю.  Котл.  Ен. 

Пбспів,  ву,  м.  1)  Пініє,  напінь. 
2)  Заключеніе,  эпвлогъ  (поэтвческаго  про- 
изведенія).  Поспів  до  думи-  К.  Дз.  149. 

І.  Поспівати,  вію,  вш,  сов.  в.  поспім, 
пію,  вш,  і«.  1)  Созрівать,  созріть.  По- 

спіють яблука.  ЗОЮР.  І.  310.  Козакова 
пшениця  поспіла.  Мет.  28.  2)  У  співать, 
успіть.  Поспієш  з  козами  на  торг.  Ном. 
Л  5563.  Ой  умер  син  у  неділю  вранці, 
нелюба  невістка  в  обідню  годину,  та  й  не 
поспіла  в  одну  домовину.  Чуб.  V.  714. 
3)=Постигати,  постигнути  3.  Ні  кадила, 
ні  світила, — отак  мене  смерть  поспі.ш. 
Грип.  Ш.  144. 
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II.  Поспівати,  ваю,  вш,  гл.  Попіть. 

їм  хотілось  і  побішти,  і  поспівати.  Ле- 
вин. Нов.  135. 

Поспів'я,  в'я,  с  Ніпіе,  ніснопінія. 

Святе  поспів'я.  Мир.  Пов.  II.  59. 
I.  Поспіл,  кя;>.=Поспіль.  Дарма  що 

стара,  а  ще  б  поспіл  билася  з  чоловіком. 
НВолын.  у.  Поспіл  три  тиждні  роблять. 
О.  1862.  ?.  111. 

II.  Поспіл.  пблу,  м.  Въ  вираженій: 
у  (господі.  Совместно.  Вона  найняла  собі 
хатину  в  посполі.  Св.  Л.  -45. 

Поспілий,  а,  е.  Зрілий.  Не  старе 

мре,  а  поспіле.  Ном.  Л«  7262. 
Поспіль,  нар.  1)  Подрядъ;  непрерывно. 

У  мене  було  семеро  дочок  поспіль.  Славяно- 
серб.  у.  Поспіль  два  роки.  НВолын.  у. 
Дощі  поспілу,  ідуть.  Було  мене  Отченашу 

вчить,  Боюродииі,  так  було  поспіль  і  про- 
калку, не  мину  й  слова.  Г-  Бари.  356. 

2)  Вмісті,  вообще.  Бувай  же  здоров,  пане 
юсподарю!  з  своєю  милою  господинкою,  зо 
всею  поспіль  челядочкою.  Гол.  ІУ.  29. 

Поспільство,  в»,  с  Простой  народъ, 
червь.  К.  ЧР.  71.  Допекли  (ляхи)  козакам 
і  поспільству.  К.  ЧР.  39. 

Поспінути,  ну,  неш,  ІЛ.=П0СПІТИ. 
На  обід  саме  поспінеш.  Мир    Пов.  І.   112. 

Поспіратися,  равиося,  втвоя,  ы.  Опе- 
реться (о  многихъ).  Деякі  поспірались  на 

тин  і  лузали  насіння.  Леввц.  Оов.  186. 
Поспіти.  Си   Поспівати. 

Поспіх,  ху,  м.  1)  Поспешность,  ско- 
рость, бистрота.  Скорий  поспіг. —  людям 

посміх.  Нон.  №  5580.  Ну,  хлопці,  для  по- 
спіху по  чариі.  НВолын.  у.  Поспіхом.  По- 

спішно. 2)  Успіхь.  Мкр.  Г.  40. 

Поспішати,  шаю,  вш,  сов.  в.  поспі- 
шити, шу.  ШНШ,  1.1.  Спішить,  поспішить, 

торопиться,  поторопиться.  Швидче  додому 
поспішає.  Рудч.  Ск.  І.  137.  Ой  не  копай, 
комченьку,  зілля,  та  поспішай  до  дівчини 
па  весілля.  Чуб.  V.  366. 

Поспішатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

жоопішйтнея,  шуся,  шйшея,  ь».=Поспі- 
шатн,  поспішити.  Л  по  воду  йде,  послі- 
мається.  Чуб.  V.  700.  Поспішається  з  ко- 

зами на  торі.  Ном.  №  7739.  Поспішився 

козаченько  той  перії  із'істи.  Чуб.  V.  436. 
Поспішний,  а,  є  Торопливый.  По- 

спішних чорт  хапає.  Нон.  Л?  13733.  Ум. 
Поспішненький. 

Поспішно,  нар.  Поспішно.  КС.  1882. 
XII.  514.  Ідуть,  игоб  побідить  поспішно, 
або  щоб  трупом  пьгягти.  Котл.  Ен.  Ум. 
Поспішненько. 

Посплітати,  таю,  вш,  гл.  Сплесть 
вмісті.  Під  високими  дубами  притулилась 
тонка  ліщина,  посплітавши  ссог  верхи. 
Левиц.   І.  347. 

Посплітатися,  таюся,  ешся,  гл.  Спле- 

стись, переплестись.  Королів  цвіт  посплі- 
тався з  крученими  паничами.  Харьк. 

Посповняти,  няю,  вш,  гл.  Наполнить. 
Кубочки  посповняла.   Мил.  220. 

Посповнятися,  нявиося,  втеся,  ІД. 

1)  Наполниться  (по  множестві).  2)  Сді- 
латьсл  полнымъ  (во  множестві).  Ви,  ягід- 

ки, посповняйтеся.  Грин.  III.  497. 

Посполитий,  а,  є  1)  Простой,  просто- 
народний. 2)  Какъ  существ.:  крестьянина 

Давай  посполитий  до  скарбу  і  подачку  од 

диму,  давай  і  підводу,  і  греблі  по  шляхах 
лати,  а  козак,  бач,  нічого  того  й  не  знає. 
К.  ЧР.  198. 

Посподйтися,  люся,  ляшея,  и,  Сой- 
тись, вступить  въ  дружескія  отношенія. 

З  ним  трудно  посполитись.   НВолын.  у. 
Посполйця,  ці,  ж.  Сплошная  неділя. 

Угор. 

Посполу,  нар.  Вмісті,  разомъ.  ЕЗ.  V. 
207.  Довго  вони  плакали  й  горюваги  удвох 

посполу.  Полт.  у.  На  добридень  тобі,  та- 
ту, і  тобі,  мамо,  вам,  діди,  і  вам,  баби, 

вам,  братіки  і  сестрині,  і  всім  посполу,  і 
Богу  святому.  Кобел.  у.  Бувайте  здорові, 

з  неділею!  —  Спасибі,  посполу  з  вами.  Ка- 
менец, у. 

Поспольний,  а,  в.  Безпостний,  когда 
ніть  поста.  Угор. 

Посольство,  ва,  с.=Поспільство. 
Поспонувати,  н^ю,  вш,  ся.  Ругать, 

поносить.  Вх   Зн.  54. 

Поспорожняти,  няю,  вш,  гл.  Опорож- 
нить (во  множестві).  Барилечки  поспорож- 

няєм. Грин.  НІ.  430.  Підождіть,  поспо- 
рожняю діжки,  дак  і  вам  одну  дам. 

Поспорожнятися,  нявиося,  втеся,  14. 
Опорожниться  (во  множестві).  Ой,  скоро 

вже  наші  кошелі  поспорожняються, — тиж- 
нів зо  два  доведеться  хліб  купувати,  поки 

до  новою.  Екатериносл.  у. 

Поспособійка,  ки,  ж.  Карнизъ  изъ 
досокъ  подъ  стріхою.  НВолын.  у. 

Поспотиватяся,  каюся,  ешся,  гл.  По- 
спотыкаться  нікоторое  время. 

Посправляти,  ляю,  вш,  гл.  То-же,  что 
и  спразити,  но  во  множестві.  Посправляв 
собі  й  дітям  одежу.  Драг.  149.  По  три, 
по  два  старт  кайдани  посправляв.  Макс. 

Поспродувати,  дую,  вш.  гл.  Распро- 
дать. Зараз  поспродував  усе.  Драг.  183. 
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Поспродуватися,   дувиося,   втося,  м.     пить
я  нзъ  него.  Журба  в  шинку  .чед-юрілку 

То-ІГ^  в  спрбдатися,    но   о   многигь,     «ост
авием  кружала.  Шевч.  49. 

'"шспрошувати,  шу»,  вш,  гл.  Пригла-     спарим  Еолом  ̂ ^опи'чібі^ 
сить  (многий.),  созвать.    Як  всіх   вже  по-     своє  жито...  

поставив  в  ьопи.  Чуб.  ш  іь 

Поспускати,  каю,  вш,   м.   То-же   что  у       у                 _       Построить,  выстроить- 
в  спустити,    но   во   множеств*.    Дуб  г  по-  *  £  489    Явс||МИіам  собі  хатку.  Рудч. 
спускав  »>ллл.  Мнж.  6.    Він   швидко   поро-  »  •      2?    3)    помЬстить    (на   квартир*). 
бивши  човни,  на  сине  море  поспускав.  Котл.  у  —  ..    т<тродоі  постави.т  Антося  на 
Ен.  І.  6.  /.таниг»     Св.  Л.    135.    4)  Приставить  гь 

Поорібннти,  ню,  ніш,  «.  Посеребрить.  «'*>     цв^      о      дЪлить>     назначить. 
Він  як  удоа»си«  (руки  у  срібло),-*<ш*  «,«-  Сшодн/       ̂   тс  „оставлено  (до  роботи). 
має,  аж  руки  посріоненг.  Рудч.  їж.  і.  і"*-  18б2    ̂   74^    ̂ ргія  „оставив  пан 

Посрі6рйтн,ріо,ріш,м.=Посрібнятя.  КД1Ч)ШКМКЯ.  о.  1862.  V.  107.  Вони  йою 
Посрібрнтнся,  рюся,  ряшся,    и    По-  3^        ̂   мтм,  ̂ ИН.  ь  2.  Поста- 

серебриться.     Сріблом    посрібрився.    Рудч.  Ц^"^    ̂ ^    а    18&.    XI.    Куя.  32. 

Ск-  І  Ч2-         .с     -л  п^~..«.  5)  Выставить    на   видъ.    Вона    свою    най- 

^Гд  "      А  Поставвуватн,  вую,  вш,  м.  Оставав- 

Постава,  ви,  ж.  1)  Наружность,  осан-  ДИВаться  по   временами 
 ліниво  работать, 

ва,  видъ.  Постава  свята,  а  сумління  зло-  Рубай,  рубай,    не  "оставкуи, 
  як  наруоаш, 

дійське.   Ном.  №  178.  Що  за  краса!  що  за  ̂ мі»  вандруй.  Гол.  II.  50*.  . 

урода  пишна!  що  за   постага   юрда  і    ве-  Поставлінни,    ня,    с     1)    ̂ "«а^ 

лХшна!   К.  ЦН.    173.   2)  Поза,  положеше  Цесть-хвалу  дайте   наперед    Ьогу   «  «*
"£ 

гЬла.    Гліяхиня  не   змінила    своеі  постави.  &№,  і  господин*,  і  йою  дочці, 
 и  куховарю 

К.  ЧР    326    3)    Угощеніе.  Де  була  така  м  хліба  поставління, 
 за  страви  ооноииппм, 

постава?  де' такий  достаток?  1  напитки,  рк.  Макс.  2)  Рувоположеніе. 

Тн^ки,  і  музикам  взяток?  Мир.  Н.  32.  Поставляти,  ляю,  вш,  "=П^"«* 

Пютават»   таю,  вш,  сов.  в.  постати,  (во   множ.).    Баби   *"
°я"^**£*£ 

„аи^Гівш   мГі)  Долаться,   сдвлаться,  І.  146. 
   Ой  викопай,  мати,  "^«У»*"* 

їм7'(о иїогіїь)     Ходім,  сестро,  лигами  та  поховай,    мати,
  сю   славную  пару,  та 

пТпостанТквЫка^б.  У.ЧнГ.  Те-  гихтавляй,  мати,  ̂ «^'^£ 

п%юд?  постали  дрібні.    Г.   Барв.    427.  Пару
йнувсш    хати   та   и    не    поставля 

2)  Возникать,  возникнуть,  появляться,  по-  К.  1^**'  ^^    вщоя,  сов.   в, 
явиться.  Звідкіля  вони    (ляхи  над  Вислою)  "^^"^Т^ся,  гл.  Достав- 
щам    постали,-історія   не    змогла   и  досі  ̂ "■™'ть^0Тавать,  подать.    Торбо, 
доказати.  ...Тут  же  таки,  між  Вислою  г  и^остави ть    водява ті,    

   д  ^^ 

%£•  чїліїГіїсті,   а  ні  чІловіГ^и  сказано   У^^^^Г^^ШІ 
мботи    Єв.  Мр.  П.  27.  Великі  чвари  між  Леб

ед.  у.  Хоч  застався,  а  постиг 

ними  щось  постали.  К.  (О.  1861.  ЇХ.  84).  №  ̂ ^  .      4      1}    узаконенный, 
3)  Только  сов.  в.г=Н  Поставати,    Постали  Поставн**'     п'оставна     ціна.     Такса. 

вЫ  кругом.  Чуб.  II.  166.  4)  Только  сов   в.  ї™і^;нй;^5Г^нЛ    Пархвен 
Остановиться.    У  мене  воли  молодіг,  недо-  ратный >™^**  ^гшии. 

^ПгВГЛ ії . ста.  &у £- Гн ГГ=:, 
(о  многихъ).  Яотавадо  їх  багато:   коли  б     вий   

 став     Нема  вже    таких 

ще  два  спіло,  то  й  достали  б  йою.  Рудч.     як  ?££*£  ̂  ,  =Ставн.- ^  Каменев. 

СК'  Е^тавбць,    ши.  м.   Родъ  сосуда  для     у.  Шух.  І.  2
70.'Лоеяишшк  горів.  Св.  Л.  109. 
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Постаднниу  віти,  .жую,  ей,  гл.  Побыть 
вастухомъ  лошадей. 

Постадннця,  ці,  ж.  Дъвушка,  игра- 
ющая главную  роль  на  обжинкахъ.  Под- 

лясье. 

Постанець,  нця,  м.  Тараканъ.  Вх- 
Лем.  454. 

Постанбва,  вн,  ж.  Постановленіе,  рв- 
шевіе.  Не  перемінив  своєї  постанови.  Св.  Л. 
173. 

Постановити    Си.  Постановляти 

Постановляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  по- 
становити, влю,  ваш,  гл.  1)  Ставить, 

поставить.  Постановив  їх  (воли)  серед  двора 
до  ясел.  Г.  Барв.  381.  Пушку  сироту 
упереду  постановляв.  АД.  II.  24.  /  рідня, 

і  діти  есть  у  йою,  а  нікому  хрест  поста- 
новити. Шевч.  508.  Постановили  солдата 

на  кватирю.  2)  Истрачивать,  истратить. 

Що  придбали  ми, — усе  за  тебе  постано- 
вили. Г.  Барв.  133.  3)  Постановлять,  по- 

становить, сділать  постановленіе.  Поста- 
новила я  собі  покинути  удову  бабусю. 

Г.  Барв.  395.  Старий,  пацюк  кричить, 

юкон  постановить.  Гліб.  4)  Людьми  по- 
становити. Сділать  человъкомъ.  Час  тебе 

оженити,  людьми  постановити.  Лукаві. 
152. 

Постаратися,  раюся,  ешся,  м.  По- 
стараться. Я  хутко  миттю  постараюсь 

в  трістя  йою  к  чортам  заінать.  Котл. 
Ен.  І.  9. 

Постарив,  а,  е.  Староватый,  пожилой. 
Вже  постарий  чоловік  Онопа.  НВолын.  у. 
Стоїть  якась  постара  замучена  молодиця. 
МВ.  І. 

Постаритися,  ріюся,  ешся,  гл.  Соста- 
риться.  Обоє  постарились,  бв.  Л.  І.   7. 

Постаріти,  рік,  вш,  м.  Постаріть, 

состярвться.  Ніколи  не  постаріє.  НВо- 
лыв.  у. 

Постаростуватв,  тую,  вш,  і.».  Побыть 
старостою. 

Постаруватв,  р^ю,  вш,  и.  Распоря- 
жаться некоторое  время  въ  качестве  стар- 

шаго. 

Постарчати.  чаю,  вш,  и.=Постачатн. 

Постаршинувати,  н^'ю.  еш,  гл.  По- 
быть старшииъ,  побыть  старшиною. 

Постйти.  Си.  Поставати. 

Постатвуватв,  вую,  еш,  и.  Остепе- 
ниться. Пехай  він  постаткує.  НВолын  у. 

Уже  поапаткував,  покинув  гуляти-  НВо- 
лын   у. 

Постать,  ті,  ж.  1)  Видъ,  фигура, 

образь.    Дивиться, — июсь   стоїть  на  воро- 

тях, знайома  постать.  Грин.  П.  94.  Свя- 
тий дух  буває  в  постаті  юлуба.  Волын.  г. 

Вона  думала,  гцо  то  чорт  у  моїй  поста- 
ті. Уиан.  у.  Обіясник  у  моїй  постаті 

ходе.  НВолын.  у.  2)  Полоса  нивы,  занятая 
жнецами,  полольщицами.  Ой  два  сини  оре, 

чотирі  молоте,  а  дванадцять  дочок  за  по- 
стать заходе-  Мет.  244.  Підем,  матінко, 

у  поле  та  зеленого  жита  жати,  та  зай- 
мем широкую  постать.  Мет.  224.  3)  Всв 

принадлежности  къ  плугу.  Чи  в  тебе  в  вся 
постать?  Черк.  у.  Ум.  Пбстатьна.  Ні  з 
ким  буде  жита  жати.  Займем  постатьку 

невеликую.  Грин.  III.  549.  Постатьку  ма- 
леньку (баштану)  пропололи  до  снідання. Волч.  у. 

Постачати,  чаю,  еш,  сов.  в.  поста- 
чити, чу,  чиш,  ы.  Доставлять,  доставить. 

Нема  рушників,  то  ми  і  свої  постачимо. 

МУЕ.  І.  113.  Матері  буду  всьою  поста- 
чати,  чого  забажає.  Кв. 

Постачатися,  чаюся,  ешся,  іл.  Достав- 

лять, двлать  слідуемое?  Братіку,  не  ля- 
кагїся,  братіку,  постачайся, — не  продавай 
сестри.  Грин.  III.  483. 

Постебнувати,  нувэ,  еш,  іл.  Зашагать. 
Постебнував  він  через  хату.  Св.  Л.  203. 

Постеле  чва,  ви,  ж.  Ум.  оть  постеля. 
Постелити,  ся.  См.  Постеляти,  ся. 
Постеління,  ня,  с.  Тюфякъ.  перина. 

Вх.  Уг.  262. 
Постеляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  посте- 

лити, лю.  леш.  и.=Постилатн,  послати. 
Мила  постіль  постелила.  Грин.  III.  179. 
Ой  ти,  козаче,  ти,  хрещатий  барвінку, 

хто  ж  тобі  постеле  у  дорозі  та  пості- 
.\ечку.  Мет    81. 

Постелятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
постелітеся,  люся,  л  ешся,  гл.  1)  Стлать, 
постлать  постель.  А  він  уліз  у  мішок,  тс 

постелився  і  вкрився.  Ном.  Лв  1308.  2)  Рав- 
сти даться,  разослаться.  Ой  через  межу  ю- 
рошок  та  постаився,  Мет.  82.  3)  Ло- 

житься, лечь.  Сон  голову  похиляє,  Івасенко 
коникові  по  гриві  ся  постеляє.  Гол.  І.  11. 

Постель,  лі,  ж.  Настилка  изъ  бересты 
подъ  подомъ  печи.  Радом,  у. 

Постельниця,  ці,  ж.  Доска  въ  дне 

кузова  телъти. 

Постеля,  лі,  ж.  1)— Постіль.  /  я  кро- 
вавими  сльозами  не  раз  постелю  омочу. 
Шевч.  379.  2)  Божа  постеля.  Смертный 
одръ.  Скоро  йою  мати  старая  на  божої 
постелі  вздріла,  на  свое  лице  християнськее 

хрест  собі  положила.  Чуб.  V.  850.  Ум. 
Постелечка.  Мет.  81. 
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Постерегти,  ся.  См.  Постерігати,  ся. 

Постеріганая,  ня,  є.  ЗамЬчаніе,  на- 
блюдение. 

Постерігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  посте- 
регти, режу,  жеш,  «.*.  1 )  Замічать,  замі- 

тить. Петро  й  постеріг,  хто  се  такий  і 

почав  придив.гятись,  що  там  за  Брухо- 
веиький.  К  ЧР.  261.  Ми  на  йому  нічого 
не  постерегли,  ніякою  познаку.  НВолын.  у. 
Постеріг  лопатки  в  горосі.  Ном.  Лі  4331. 
Постеріг  старий,  то  він  тяжко  согрішив. 

Грин.  II.  154.  2)  Прослеживать,  прослі- 
дить. Я  й  стала  постерегати:  як  він  із 

хати,  то  й  я  до  неї.  Г.  Барв.  109.  Де 
то  він  ходить,  ніколи  з  нами  не  буває  в 

компанії,  —  треба  його  постерегти.  Рудч. 
Ск.  І.  78. 

Постерігатися,  гаюся,  егася,  сов.  в. 

постерегтися,  жу^ся,  жешся,  гл.  1)  Замі- 
чать, замітить.  Так  і  не  постереглись,  як 

наїлись  трутизни.  Драг.  185.  Бреше,  аж 

не  постережеться.  Ком.  №  6947.  2)  Осте- 
регаться, остеречься,  поберечься.  Говорили 

йому  миряне,  гцоб  він  постерігся:  щоб  не 
ехав  в  лес  і  з-  чортом  не  стрівся.  Рудч. 
Ск.  I.  63.  Він  тоді  став  постерігатись. 
НВолын.  у. 

Постери**,  ку\  .«.= Пастернак.  Вх. 
Пч.  I.  12.  Ликом  постернаку  не  викопаєш. 
Поел- 

Постигати,  гаю,  вш,  сов.  в.  постигти, 

гну,  неш,  гл.  1)  Созрівать,  созріть.  Ві- 
тер повіває,  жито  постигає-  Нп.  Пше- 
ниця постигла  жатись.  Черк.  у.  2)  По- 

співать, поспіть,  быть  готовымъ.  Уже  й 

вечеря  постигла,  а  батько  не  йде  в  хату. 

Чуб.  II.  99.  Хліб  постиг, — виймаю.  Т- 
Барв.  242.  3)  Настигать,  настичь,  при- 

спіть, придти.  П'ятнадцятий  год  постиг. 
Г.  Барв.  64.  Смерть  мене  постигає  саму. 
МВ.  І.  57.  От  йою-то  постигла  лиха  го- 

дина. Кв.  4)  Успівать,  успіть.  Ще  по- 
стигнемо до  церкви.  Левиц.  І.  Добре,  добре, 

шо  постиг  вовчик:  із  корови  голова  да  хвос- 
тик. Чуб.  V.  635.  Де  сам  чорт  не  пости- 

гає, туди,  мовляли,  бабу  посилає.  К.  ЦН- 
301.  5)  Холодіть,  похолодіть.  Як  тобі 

дам,  аж  тобі  в  п'ятах  постигне.  Ном. 
И  3636. 

Постидённий,  а,  е.  Посрамленный. 
Нехай  постиденний  буде  Хрисан,  а  не  ми, 
бо  ми  стоїмо  за  правду.  Павлогр.  у. 

Постиднтися,  дж^ся,  дйшея,  і.і.  По- 
стыдиться. І  на  віки  постидяться,  що  бі- 

дою веселяться.  К.  Псал.  83. 

Постилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  послати, 

стелю,  леш,  гл.  Стлать,  постлать. — Що 
будемо  постилати? — Ой  у  тебе  запащина, 
а  у  мене  сірячина,  то  те  будем  постилати. 
Чуб.  V.  191.  Послала  баба  рядна.  Рудч. 

Ск.  І.  37. 
Постілка,  ки,  ж.  Подстилка.  Херс. 
Постинати,  наю,  еш,  гл.  Обезглавить, 

зарубить  (многихъ).  По  всьому  царству  по- 
стинать малих  дітей.  Шевч.  638.  Пости- 

нав їм  голови-  Чуб.  II.  600. 
Постинатися,  навкося,  втеся,  гл.  За- 

мерзнуть (во  множестві)  ?  Учора  вранці 
ходила  я  на  річку  сорочок  прати,  то 

дуже  було  холодно,  аж  береги  постинались. 

Харьк.  г. 
Постирати,  раю,  еш,  гл.  Вытереть, 

стереть.  Візьми  он  стирок  та  постирай 
лави. 

Постиратися,  рвемося,  втеся,  гл.  Сте- 
реться (во  множестві).  Білі  рученьки  зми- 

ваються, а  перепини  постираються.  Чуб. 

V.  591. 
Постискати,  каю,  еш,  гл.  1)  Пожать 

(во  множестві).  2)  Стянуть  туже  (во  мно- 
жестві). Постискайте  ходаки,  а  тс  води 

нальється.  Каменец,  у. 

Постити,  щу\  стиш,  їж  Постить.  По- 
стимо як  рахмани.  Ном.  №  128. 

Постйшуватиоя,  шувжося,  втеся,  гл. 
Утихнуть,  успокоиться  (о  многихъ).  Ерик 

був  такий,  а  тепер  постишу валися.  Чер- ниг.  у. 

Постібати,  баю,  вш,  гл-  Постегать. 

Поставка  ки,  ж.  1)— Постіль.  Забрав 
гроші,  забрав  скрілні,  та  й  білу  постівку. 
Гол.  І.  70.  2)=Покіс.  Вх.  Лем.  454. 

Постій,  тою,  м.  Постой.  Прийшли  у 

ту  слободу,  де  вона  жила,  солдати  на  по- 
стій. Кв.  Біднили  нас  постоями  (ляхи). 

К.  Досв.  115. 
Постікати,  кавмо,  вте,  гл.  1)  Стечь 

(во  множестві).  Весна  настала.  Постікали 
води,  зазеленіли  трави.  Мир  ХРВ.  11. 

Були  річки  —  постікали.  Чуб.  V.  539. 
2)  О  зерні:  не  налиться.  Постікало  в  хлі- 

бові зерно.  Харьк.  у.  Въ  подобномъ  же 

значеній  о  корнеплодахъ.  Буряки  пості- 

кали, бо  заросли  бур'яном-  Пирят.  у. 
Постіл,  тола,  .«.  1)  Родъ  обуви,  ко- 

жаный лапоть.  Чуб.  VII.  419.  А  постіл 
личака  да  й  попережає:  ой  коли  ти 
постіл,  то  іззаду  постій,  ой  коли  ти 

личак,  то  попереду  гоп-цак.  Нп.  (О.  1861. 
II.  Объяса.  слов.).  6). .  Въ  другихъ  міст- 
ностяхъ  такъ  называется  и  лапоть  изъ 

лыка,     также     изъ    лозы,     вербы.     КС 
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1898.  V.  280.  О.  1861.  X.  127.  На  коза- 

кові постоли  в'язові.  АД.  І.  168.  Куди-  ти 
вбрався  на  стіл  з  постолами?  Нов.  ЛЇ  2840. 
Нахилилася  під  стіл,  найшла  чобіт  і  по- 

стіл; слава  Богу,  що  найшла,  убулася  та  й 
пішла.  Чуб.  V.  216.  Постол 6 и  добро  возять, 

носять, — обычное  шуточное  окончаніе  ска- 
зокъ.  Оце  ж  і  вся  (кавка), — живуть  і  хліб 
ясують,    і  постолом    добро  возять.  ЗОЮР. 
II.  12.  2)  Металлическая  обивка  на  конці 
чего  либо,  напр.  песта  въ  толчеъ.  (Шух. 
I.  161,  162),  деревянной  лопатки  (Шух. 
I.  164),  конца  ружейнаго  приклада.  (Шух. 
I.  229).  3)  Металлическая  обивка  дна 

углубленія  толчеи,  въ  которое  падаеть 
песть.  Шух.  I.  104.  См.  Ступа  3.  4)  Часть 
плуга=леміш.  Шух.  I.  165.  5)  Подножка 
въ  токарномъ  станкъ.  Шух.  1.  305,  306. 

См.  Токарня.  6)  Названіе  вола  съ  широ- 
кими копытами.  КС.  1893.  VII.  47.  Ум. 

Постолёць,    постблин.    Ув.  Постолйще.    Чуб. 
III.  158.  Вербові  постолища.  Грин.  III.  98. 

Постілевька,  постілечка, постілонька, 
иоотілочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  постіль. 

Постілки.  Раст.  ЗсаЬіозае.  Шух.  І.  20. 

Постіль,  телі,  ж.  Постель.  Мене  мати 
не  давала,  щоб  я  тобі  постіль  слала.  Чуб. 
V.  335.  Постіль  білу  стала  слати,  нема 
з  ким  розмовляти.  Чуб.  V.  1.  Ум.  Постільна, 

постіленька,  постілечка,  постілонька,  поси- 
лочна. Чуб.  V.  21.  192.  Мет.  74.  Чуб.  V. 

832. 

Постільга,  гй,  м.  Пт.  Раїсо  ііпчпси- 
1и<.  пустельга.  Вх.  ІІч.  II.  10.  Чого  кібець- 
постільха  у  лози   ховається?  Морд.  К-  22. 

Постілька,  ки,  ж.  Ум.  оть  постіль. 

Постільнйця,  ці,  ж.  Постель,  тюфякь, 

перина.  —  Хто  ж  ті  буде  пості.хоньку 
слати?  „Ой  є  в  полю  зелена  травиия, — 

то  ж  буде  моя  пості льниця* .  Гол.  НІ.  153. 
Постник,    ка,  м.    Постникъ.    Єв.  Мр. 

II.  18. 

Пбстннкатн,  каю,  еш,  и.=Піснвку- 
вата.  Ой  постникала  я  сім  понеділків, 

а  восьмую  неді.юньку.  Чуб.  У.   1202. 

Постогнати,  гну,  неш,  м.  Постонать 
некоторое  время. 

Постогнувати,  вую,  еш,  іл.  Стонать, 
охать.  Пішов,  постогнує.  Черк.  у. 

Постолакатв,  каю,  еш,  м.  Разглаголь- 
ствовать, говорить  медленно  и  неинтересно. 

Постолакае  чорт  батька  зна  хио!..  Ну, 
вже!  як  сяде  та  як  почне  посто.гакати! 

Александр! иск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Посторожите,  жу,  жвш,  хл.  Постеречь. 

Постолёць,  льця,  постблик,  ка,  я.  Ун. 
оть  постіл. 

Постолйще,  ща,  м.  Ув.  оть  постіл. 
Постолйнка,  ки,  ж.  Раст.  Авіег.  Вх. 

Пч.  II.  29. 

Посторонок,  нка,  м.  Постромка.  В  чіп- 
ці уродився,  а  на  гюсторонку  зхинс.  Нои. 

№.4091.  В  коляску  запрягли  дванадхіятеро 

коней,  по  парі  впростяж,  перевивши  хо- 
мути і  посторонкхг  стьожками.  Стор.  Ун. 

Посторбночок. 
Посторонь,  нар.  Въ  сторону,  поодаль, 

особнякомъ.  Яким  вже  я  тихим  видом  не 

підходила  розмовитись  з  нею,  роспитаться 
за  все,  так  вона  ж  од  мене  посторонь. 
МВ.  II.  97. 

Постойльне,  ного,  с.  Постойная  по- 
винность. Я  ж  іще  плачу  й  постояльне 

у  поміч  бідним.  Ки. 
Постойльннй,  а,  е.  Постоялый.  Сто- 
їть коло  дороги  постоялний  двір.  О-  1862. 

УШ.  29.  Почнемо  держати  свій  постояль- 
ний.  Кв. 

Постойнець,  нця,-  м.  Солдать  на  по- 
стов. Черк.  у.  Махнула  швидко  до  тро- 
янців, щоб  сих  латинських  постоянців  по 

своєму  осатанить.  Котл.  Ен.  IV.  41. 
Постоянна,  ки,  ж.  Остановка.  Ромны. 

Постоянней,  а,  е=Постояльний.  За- 
їхали на  постоянний  двір.  Драг.  174. 

Постояння,  ни,  с  Стояніе.  Хилилася 
береза  своїй  зеленій  діброві:  дякую  ж  тобі, 
зеленая  діброво,  за  моє  постояння,  кілько 

я  у  тобі  стояла,  буйного  вітру  не  знала. 
Рк.  Макс 

Постояти,  стою,  їш,  гл.  1)  Постоять. 
Зі*  бачила  жениха  мою?  Ой  як  же  я  не 

бачим,  що  ще  з  ним  і  постояла.  Чуб.  V.  78. 

Постоячка,  ки,  ж.  Приборъ,  состо- 
ящій  изъ  двухъ,  расположенныхъ  одинъ 

надъ  другчмъ,  круговъ  на  четырехъ  нож- 
кахъ,  въ  средину  котораго  ставить  дитя, 

учащееся  ходить.  Мил.  30. 
Пострах,  ху,  м.  Страхъ,  ужасъ;  устра- 

шеніе.  Сотворив  потужну  силу  ворохам 
твоїм  на  пострах.  К.  Псал.  14.  /  тичка 
в  мене  в  руках,  щоб  ніхто  не  підійхиов. 
Не  ходи!  держу  на  пострасі.  Г.  Барв.  314. 

Пострахати,  хаю,  еш,  гл.  Постращать. 
Хоч  жалко,  не  жалко,  а  треба  впинить: 
і  пострахаєш  було,  і  крикнеш  на  йою. 
МВ.  II.   10. 

Пострашитися,  пгккбся, 'теся,  хл.  Ис- пугаться. Вони  пострашились,  не  мали  де 
сховатись  та  повлазили  в  грубу.  Чуб.  П. 
669. 
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Пострелята,  лйю,  еш,  гл.  Пострі  ь 

(многяхъ).  Як  їх  турки-яниченьки  із-за 
мошли  напали,  —  постреляли  -  порубали. 
ЗОЮР.  І.  42. 

Пострибати,    баю,  еш,    іл.  Поскакать, 
попрыгать.  Пострибала  через  двір.  Шевч.522. 

Пострибувати,  бую,  еш,  іл.  Поскакн- 
вать.  За  нею  дві  дівчинки  пострибують  як 
ті  лошатка.  МВ.  І.  114. 

Пострибун,  на,  м.  Скакунъ,  шалунъ. 
Ум.  Пострибунчик.  0,  мій  пострибунчик! 
мій  кокотень  маленький.  Г.    Барв.  6. 

Постривати,  ваю,  еш,  гл.  Подождать, 

погодить.  З  якої  речі?  Постривайте!  Озвав- 
ся сивий  дід-  Гліб.  Постривай  бо,  не  сунься 

поперед  батька  в  пекло-  Левиц.  І.  102. 

Постриг,  гу,  м.  1)  Постриженіе.  Рк. 

Левиц.  2)  Обрядовая  стрижка  ребенка  в" 
первый  разъ  въ  его  жизни,  когда  ему  ис- 

полнится годъ.  Новомоск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Постригання,  ни,  с.  Стрижка. 

Постригати,  гаю,  еш,  сов.  в.  постриг- 
ти, жу\  жбш,  гл.  1)  Стричь,  остричь.  Як 

Ш  одяшли,  як  постригали  по  хлоп'ячі,  вона 
не  пручалась.  Кв.  2)  Постригать,  постричь 

(въ  монахи).  Постригти  в  брехунй=Пошити 
і  брехуни.  Шевч.  О.  1861.  X.  9. 

Постригатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 

постригтися,  ж^ся,  жешся,  гл.  1)  Пре- 
имущ.  въ  сов.  в.  Постричься.  2)  Постри- 

гаться, постричься  въ  монахи.  Рудч.  Чп. 
212.  В  черниці  постриглась.  Шевч.  337. 
Не  постригайся,  бо  літа  загубиш,  звінчайся 

з  тою,  котру  вірно  любиш.  Гол.  3) — у  що. 
СдЬлаться  чъмъ.  В  дурні...  постригсь. 

Греб.  325. 
Пострйжчини,  чин,  ж.  .«н.=Обстриж- 

чннн.  Мил.  31. 

Пострі  вати,  ваю,  еш,  «.^Пострива- 
ти. Пострівай  же,  мій  голубе,  дивись,  я 

не  плачу.  Шевч. 
Пбстріл.  лу,  м.  Выстрълъ.  К.  ПС.  57. 

За  Одним  пострілом  сорок  сім  качок  убив. 
Чуб.  І.  300.  За  гдним  пострілом  убив  дві 
качки.  НВолын.  у. 

Постріляти,  ляю,  еш,  гл.  1)  Разстрі- 
лять,  истратить  стріляя.  Уже  стріли  і 

кулі  постріляли.  Чуб.  2)  Застрілить  (мно- 
гвхъ).  Царь  зараз  сказав,  щоб  зараз  їх 

постріляли.  Рудч.  Ск  3)  Изравить  выстре- 
лами. Не  дуже  його  порубано,  не  дуже  його 

постреляно.  Чуб.  V.  943. 
Пострічати,  чаю,  еш,  їм  Встрітвть. 

ЗОЮР.  І.  251.  Пострічай  Гбсподи!— Поже- 
ланіе  божьей  помощи.  Пострічай  тебе, 

Господи,  моя  крихотко!  Г.  Барв.  280. 

Пострічатися,  чаюся,  вшся,  гл.  Встре- 
титься. На  Стрітення  зіма  з  літом  по- 

стрічаються.  Ном.  №  521. 

П остріш,  ші,  ж.  Группа  въ  8 — 10  дво- 
рові нанимающая  сообща  одного  пастуха. 

Вх.  Зн.  54. 
Пострбінн,  Ін,  ж.  мн.  Постройки. 

Гарні  люде,  построгни  доладу  і  волики 
есть,  і  овечата  есть,  і  конячки  мають. 

Чуб.  IV.  95. 
Построїтн,  рою,  їш,  и.  Построить. 

Вирубайте  й  мені  яворець,  я  й  собі  построю 

дворець.  Рудч.  Ск.  І.   14. 

Пострбітися,  роюся.  їшся,  гл.  По- 
строиться. Построївсь  такий  дом,  гцо  ну! 

Рудч.  Ск.  І.  92. Постромляти,  ляю,  еш,  гл.  Воткнуть 

(во  множеств*).  Палочок  назбірав,  постром- 
ляв  кругом  хати.  Мнж.  79.  Узяв  ту  ло- 

зину поламав  та  за  халяви  і  постромляв. 
Мнж.   138. 

Постругати,  гаю,  еш  и  постружу\ 
жнш,  м.  1)  Построгать  некоторое  время. 

2)  Перестрогать  (во  множеств*).  3) — до- 
рогу. Почистить,  вычистить.  Постружу  до- 

роженьку к  святому  Різдву, — сніжком  при- 
паде. Мил,   193. 

Пострупіти,  пію,  еш,  гл.  Покрыться 
струпьями.  Йою  тіло  почорніло,  а  від  вітру 

пострупіло.  АД.  І.  270. 

Пострйнути,  немо,  нете,  гл.  Застря- 
нуть, увязнуть  (о  многихъ).  Тут,  бра-че, 

коні  не  потягнуть  нехай  там  будуть  хоч 
які..., — де-де,  а  тут  вони  пострягнуть. 
О.  1861.  IV.   157. 

Постування,  ня,  с  Пощеніе. 

Пбстувати,  тую,  еш,  гл.  Постить. 

1  Постугоніти,  ню,  нйш,    гл.  Погудіть, 
погрохотать  глухо  некоторое  время. 

Постуденіти,  ніе,  гл.  безл.  Похолодіть. 
Постуденіло  на  дворі.   Каменец,  у. 

Постук,  ку,  м.  Стукь.  Лежу...  коли  се 
стукає.  Се  ж  йою  постук.    Г.  Барв.  237. 

Постукати,   ваю,  еш,    гл.    Постучать. 
Як  прийде    та  поступає,    зараз  одчинити 

йому.  Єв.  Л.  XII.  36. 
Посту  кач.  ча,  м.  Встречено  въ  слід, 

пословнцї:  -46м  б  був  послухач,  а  посту- 
кач  буде.  Ном.  №  5432.  Повидимому,  по- 

словица значить:  лишь-бы  былъ  тотъ,  кто 
повинуется,  а  приказывающей  (толкающій, 

бьющій)  найдется.  Въ  такомъ  случаі  по- 
стуиач=тотъ,  кто  бьетъ  кого? 

Постукотіти,  чу\  чеш,  и:  Постучать. 

Постукувати,  вую,  еш,    и.    Постука- 
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Дать.   Сяде  верхом  на  кочергу,  постукує  Єю 
по  хаті.  Чуб.  І.  68. 

Поступ,  пу,  м.  1)  Шагь,  постуш». 
Боже  вас  борони  на  каждім  поступі,  де 
ся  поступите.  Фр.  Пр.  72.  2)  Прогрессь, 
двнженіе  впередъ.  За  правду,  поступ,  волю 
кожен  з  нас  на  смерть  готов.  Млак.  124. 

Доступання,  ня,  с.  Успіхт..  Не  раз 
тішив  він  батька  і  вчителів  незвичайним 

поступанням  у  науиі.  Левиц.  І.  247. 

Поступати,  паю,  вш,  сов.  в.  посту- 
пят*, ПЛЮ,  ПНШ,  !.!.  1)  Идти,  пойти, 

пройти,  двигаться,  подвинуться  куда-либо, 
ступить,  стать  куда-либо.  /  така,  і  онака, 
і  геть-пріч  пішла,  і  знову  сюди  поступай. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  41).  Ми  поступили 

так,  щоб  (нашої)  тіні  з-за  берези  не  було 
видно.  Г.  Барв.  79.  Усе  думав,  що  вона 
перед  вінчанням  скаже  батюшці:  „не  со- 

гласна11, то  він  і  поступить  на  місце 
Омелькове  через  один  ступінь...  Г.  Барв. 
510.  2)  Входить,  войти.  Як  ходив  ще...  Бог 
по  світі,  поступив  раз  зі  святим  Петром 
до  більшою  (старшого)  брата.  Гн.  і.  81. 
3)  Давать,  дать,  обещать,  пообіщнть  дать, 
прибавить  вь  виді  уступки,  уступить.  За 
годовище  півтора  цілковоіо  поступив.  ЗОЮР. 
І.  46.  Не  жаль  їй  кусок  города  поступити. 
Г.  Барв.  308.  /  батька  й  роду  свою  через 
його  відцуралась,  і  молодощів  своїх,  краси 
своєї,  всьою  позбулася,  а  він  мені  що  за  се 

поступив?  Г.  Барв.  276.  Да  наняла  вед- 
медика за  плуюм  ходить...  Поступим  вед- 
медику да  горіцок  меду.  КС.  1884.  І.  49. 

Да  пійди  до  жида-рандара  да  поступи 
йому  часть  оддать.  АД.  II.  22.  Давав  за 
вола  Дорошові  сорок  карбованців,  так  не 
хоче:  поступім  йому  ще  зо  два.  Канев.  у. 
Своє  поступи,  а  чужою  не  займай.  Г. 
Барв.  430. 

Поступатися,  паюся,  ешся,  сов.  в. 
поступитися,  плюся,  пишся,  ІД  1)= 

Поступати,  поступити  1.  Поступається  на- 
зад. Боже  вас  борони  на  каждім  поступі, 

де  ся  поступите.  Фр.  Пр.  72.  Поступніш 
на  товстому  вишивати:  нитки  товсті, 
то  поступається  скоріш.  Константиногр.  у. 
2)=Поступати,  поступити  2.  ХС  VII.  421. 
Нічим  не  поступиться  бісова  скнара.  Мак- 

сим поступився  везти  хуру,  а  далі  й  не 
схотів.  Волч.  V.  Чи  мені  ж  та  поступа- 

тись полем  тобі  й  морем?  К.  ХП.  66. 
Поступній,  4,  є.  Тоть,  при  работ* 

надъ  которыиъ  можно  быстро  подвигаться 
впередъ.  Це  шшпво  поступне.  Константи- 

ногр. у. 

Поотуннб,  нар.  Успішно,  быстро  (о 
дввженіи  работы).  Поступніш  на  товстому 

вишивати:  нитки  товсті,  то  воно  посту- 
пається скоріш.  Константиногр.  у. 

Поступок,  пку,  м.  Процента,  над- 
бавка сверхъ  обычной  ціньї.  Він  дав  мені 

восьмигривеника  поступку.  Ніжин,  у.  Він 

хоч  і  жид,  а  не  бере  собі  поступку.  Ні- 
жин, у.  2)  Уступка.  3)  Поступокъ,  пове- 

деніе.  Вх.  Лем.  454.  Ум.  Поступонько.  Вх. 
Лем.  454. 

Поступування,  ня,  с  Поведеніе. 
Поступу  вати,  п^ю,  вш,  гл.  Вести  себя 

обращаться,  поступать. 
Поступаем,  нар.  Отступая  шагь  за 

шагомъ    Кіев.  у. 

Постухати,  хаемо,  ете,  гл.  Умень- 
шиться опухоли  (во  множестві). 

Постьобати,  баю,  вш,  гл.  1)  Постегать. 

2)  Зашагать,  пойти.  Постьобав  неборак,  по- 

нурившись. Св.  Л.  224. 
Постягати,  гаю,  вш,  гл.  То-же,  что  н 

стягти,  но  во  множестві.  Назад  руки  по- 
стягала,  під  хана  погнала.  АД.  І.  74. 

Постягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в- 

постягтнся,  гнуся,  нешся,  гл.  Потяги- 
ваться, потянуться,  протянуться.  Тінь  дов- 

га постяглась  по  зелених  грядках.  Г.  Барв.  79. 

Посуботітн,  тів,  м.  безл.  Наступить 
субботі.  Е,  вже  посуботіло,  можно  скором 
їсти.  Ном.  №  541. 

Посувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  посунута, 

ну,  неш,  гл.  1)  Подвигать,  подвинуть. 
Посувай  колоду  далі.  Харьк.  Посунутий 

хліб,  що  завсегда  .гежить  на  столі,  к  по- 
кутю, сів  на  лавку.  Кв.  2)  Идти,  пойти, 

отправляться,  отправиться.  Кобиляча  го- 
лова посунула  з  хати.  Чуб.  II.  66.  Насуне 

бриль  на  лоб,  так  собі  й  посуне  з  хати. 
О.  1861.  X.  28.  Готово!  парус  роспустили, 

посунули  по  синій  хвилі.  Шевч.  441. 

Посуватися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  но- 
су нутися,  ну  ся,  нешся,  ід.  1)  Подви- 

гаться, подвинуться.  Мій  парубок  тільки 
очима  світить  та  по  за  мною  посува- 

ється, знай,  до  дівчини.  МВ.  І.  112.  2)  Со- 

ваться, сунуться.  Всі  п'яні,  хоть  куди  по- 
суньсь.  Ен.  Котл. 

Пбсувом,  нар.  Подвигая,  подвв      сь- 

Посуд,  ду,  м.  1)=Посуда.  Єв.  Мр. 
VII.  4.  Деревянная  посуда.  Мнж.  190. 
Заходилась  всякий  посуд  мить  і  добувати: 

попадя  дала  їй  куфу  і  нове  барило,  шап- 
лики й  годящі  ночви  староста  Курило. 

Мир.  Н.  20. 
Посуда,    дн,    ж.    Посуда.    Як  чорзна- 
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що— не  черпать,  щоб  і  посуди  не  запаску- 
дить. Ном.  №  3288. 

Посудина,  ни,  ж.  Сосудъ.  Як  немає 
в  посудині,  то  тоді  до  господині.  НВолын.  у. 
Чорзнагао — щоб  і  посудини  не  поганило. 
Ном.  №  3288.  Ум.  Посудинка.  Жінка,  при- 

теши посудинку  мира,  почала  обмивати 
ноги    його.  Єв.  Л.  VII.  37. 

Посудити,  джу,  диш,  гл.  Посудить. 
Посудим  людей  раз,  а  люде  десять  раз. 
Нон.  №  7016. 

Посудник,  ка,  м.  Гончаръ,  изготовля- 
ющій  разнаго  рода  глазированный  в  тер- 
ракотопыя  изд*лія,  сравнительно  лучшія. 
Вас.  177. 

Посадок  дку,  м.  1)=Посуда.  Вх.  Зн. 
54.  2)  Утварь.  Украла  деию  з  посудку. 
НВолын    у. 

Посудомити,  мить,  и.  безл.  Свести, 
судорожно  стянуть.  Щоб  тобі  руки  посу- 

домило. Ном.  №  3719. 
Посукати,  ваю,  еш,  и  сучу\  чнш,  м. 

1)  Ссучить  (во  множеств*).  Чом  ти,  ко- 
заче, поводів  не  маєш?  Ой  як  не  маєш, 

я  ж  би  ті  посукала.  Чуб.  V.  391.  Із  ною 
сала  свічі  посукала.  Чуб.  V.   1072. 

Посуватися,  каємося,  етеся  и  суди- 
мося, читеен,  и.  Ссучиться  (во  множеств*). 

Прокидається,  а  ті  мички  її  попрялись 
і  посукались.  Рудч.  Ск.  II-  44. 

Посукбннии,  а,  е.  Состоя  тій  изъ  чи- 
стыхъ  шерстякыхъ  нитокъ  (о  сукні).  Гол. 
Од.  55.  Посуконне  сукно.  НВолын.  у. 

Посуконшина,  ни  ж.  Сукно  изъ  чи- 
стыхъ  шерстяныхъ  нитокъ. 

Посу кувати,  кую,  еш,  іл.  Выводить, 
выпрядывать  ьитку.  Посукувати  починок. 
Вас.  201.  г 

Посуміти,  мію  еш,  гл.  Опечалиться. 
Невістка  смутная  ходить,  і  діти  навіть 
посуміли.  МВ.  І.  9. 

Посумнйтися,  миюся,  мнйшея,  гл. 
Усумниться.  Тільки  прошу  в  тім  не  по- 

су мниться. 
Посумніти,  шю,  еш.  гд.=Посуміти. 

Надійшла  осінь.  На  дворі  посумніло. 
Посумувати,  м^ю.  еш,  гл.  Погоревать, 

попечалиться.  Там  ніхто  не  посумує  по 
твоєї  смерти.  Рудч.  Чп.  234.  Посумували 
чумаки,  посумували,  може  котрий  з  їх 
і  поплакав  трохи — ди  що  вже  зробиш. 
Рудч.  Ск.  II.   154. 

Посунути,  ся.  Си.  Посувати,  ся. 
Посупити,  плю,  пнш,  гл.  1)  Нахму- 

рить. 2)= Похнюпити.  Голову  посупив.  Кв. 
Посупитися,  плюси,  пишем,  м.  1)  На- 

хмуриться. 2)-=Похнюпнтися.  Ну,  годі  ж 
тобі,  дочко,  посупившись  стояти.  Шевч. 
289. 

Посурмити,  млю,  мвш,  іл.  Потрубить. 
Посутеніти,  ніе,  гл.  безл.  Потемніть. 

Як  вже  добре  посутеніло,  пішли  на  гробки. 

Грин.  П.  186. 
Посутяжнти,  жу,  жиш,  гл.  Потянуть, 

повезти  тяжело.  Аби  кінь  добре  посутя- 
жив,  зразі,  і  на  ноги  впаде.  Кременч.  у. 

Посоха,  хи,  ж.  Засуха.  Вихор  бува 
під  по"уху.  Чуб.  І.  35. 

Шсуш,  ші,  ж.  Валежникъ,  сухія  в*тви. Радом,  у. 

Посушити,  шу\  шиш,  гл.  Высушить 
(во  множеств*).  Ой  пішов  дід  по  гриби, 
баба  по  опеньки,  дід  свої  посушив,  бобини 
сиренькі.  Чуб.  V.  1129. 

Посушитися,  ш^ся,  шншси,  гл.  Посу- 
шиться. В  середині  коша  була  і  кабиця 

за  для  вогню,  часом  щоб  бум  де  погріться 
і  посушиться.  Стор.  II.   182. 

Посушний,  а,  е.  О  времени  года:  когда 
бываютъ  засухи,  сухой.  Під  той  посуш- 
ний  рік  я  насіяв  хліба  багато,  та  й  не 
вродив.  Каменец,  у. 

Посхвачуватися,  чуємося,  етеся,  гл. 
Схватиться,  вскочить  (о  многихъ).  Побу- 

див усіх,  пос  хвачу  вались  усі.  Грин.  I.  200. 
Посхиляти,  ляю,  еш.  гл.  Нагнуть, 

склонить  (во  множеств*).  Ой  у  рути  верхи 

крути,  піду  посхиляю.  Мет.  1І6.  Ой  у 
лісі  на  горісі,  там  гадини  гніздо  звили,  голо- 

воньки посхиляли.  Чуб.  V.  915. 
Посхилятися,  ляемося,  етеся,  гл. 

Наклониться,  нагнуться  (во  множеств*). 
Хрести  дубові  посхилялись.  Шевч.  430. 

Посхнути,  ну,  неш,  ы.=Посох(ну)ти. 
Ще  тиждень  поцвітуть,  а  потім  і  поо 
хнуть.  Гліб. 

Посходити,  димо,  дите,  гл.  1)  Сойти 
(внизъ)  (о  многихъ).  Посходили  з  юри. 
Черниг.  у.  3)  Взойти  (во  множеств*)  (о  ра- 
стешяхъ).  Так  рідко  поеходгів  (часник), 
наче  нечистий  кіллям  потикав-  Ном. 
№  10187.  4)  Уйти  (о  многихъ).  А  тут  г 
дітей  нема:  як  на  те  ж  посходили  з  хати. 

Г.  Барв.  299.  Посходили  із  світу  й  пат- 
ріоти. К.  ПС.  7.  2)  Взойти  (на  высоту) 

(о  многихъ).  Посходять  було  на  ту  могилу, 
балакають...  усяких  співають  пісень.  ЗОЮР. 
І.  280. 

Посходитися.  димося,  дитеся.  гл.  Со- 
йтись (о  многихъ).  Уночі  посходились  усі 

гайдамаки.  Рудч.  Ск.  II.  147. 
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Посхоплювати,  люю,  еш,  и.  Схватить 
(во  множеств*). 

Посхоплюватися,  люежося,  втеся.  м. 

Схватиться,  вскочить  (о  ивогихъ).  Посхоп- 

лювались усі— да  навтіки.  Рудч.  Ск.  І.  23. 
Жиди  посхоплювались  да,  піднявши  манатки, 

мак  і  майнули.  Рудч.  Ск.  II.  194.  Посхоп- 
лювались ми  на  віз.  О-  1861.  У.  71. 

Посцивайло,  ла,  с  Ислусваніе  урины. 
З  кавуни  наїдку  нема,  тільки  поашкаііло. 
Лебед.  у. 

Посіпати,  каю,  вш.  м.  Поискать  въ 

голові.  Грин.  II.  63.  Баба  нагодувала  його, 
попоїла  і  голову  йому  змила  і  поськала. 

Рудч.  Си.  Ц.  43. 
Посьорбати,  баю,  еш,  и.  Похлебать. 

Маги  ту  надію,  як  море  стане  закипать, 
щоб  юшки  добре  посьорбать.   Гліб. 

Послах,  ха,  м.  Обідь,  состояний  изъ 

одного  только  борща.  Борз.  у. 
Посягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  посягти, 

гну\  неш,  гл.  Протягивать,  протянуть 

руку,  доставать,  достать;  засовывать,  засу- 
нуть (руку  въ  карианъ).  Посягни  в  кишеню, 

вийми  грошей  жменю.  Грин.  III  506. 
Брат  посяг  у  ремінь  та  й  виймив  мені 
сороківця-  Федьк. 

Потавати.  таю,  ёш,  сов.  в.  потати. 

тину,  неш  и.  Тонуть,  утонуть.  Вх.  Зн.  54. 
Миколай  пішов  за  попом  водою,  але  не  по- 
тавав-  Гн.  II.  240.  Відро  було  залізне  та  й 
потало  у  криницю.  НВолын.  у.  Ой  упала 
звізда  з  неба,  потала  в  кирницю.  Гол.  І. 
289.  У  сине  море  сонце  вже  потам.  Федьк. 

Потаённо,  нар. — Тайно,  тайкомъ.  Ка- 
нев.  у.  Могвл.  у.  Так  вона  потаємне  від 
мене  все  переносила  до  сусідки.  Унан-  у 

Потаємний,  а,  е.  Тайный,  таинствен- 

ный. Прислухайся  тільки, — чуєш,  над  во- 
дою   мов    щось    потаємне    голосно    співає. 

0.  1861.  XI.    14.  Потаємний...  лаз    через 
стару  стіну  у  замок.  Морд.  Пл.  68. 

Потаённо,  нар. =Потаемне.  Рк.  Левиц. 
Потаїмно    знов   прийшла    до  Ги.ини.    Гн. 
1.  143. 

Потаенпд,  нар.  =  Потаенне=Потай. 
Потаєниі  од  усіх.  Рк.  Левиц. 

Потаїти,  таю,  Іт,  гл.  Скрыть,  удер- 
жать вь  тайні.  Сором  сказати,  а  гріх 

потаїти.  Ном.  .V  3175. 

Пбтай,  нар.  Тайно,  тайкомъ,  скрытно. 
Не  роби  потай.  Черк.  у.  Треба  робить 
потай  Бога,  щоб  і  чорт  не  знав.  ЗОЮР. 

І.  147.  Дав  йому  гроші  у  потай.  НВо- 
лын. у. 

Потайки,  нар— Потай.   НВолын.  у. 

Потайкбн,  нар.=Потай.  Да  й  про- 
ситься у  дівчини  потайком.  Мет.   121. 

Потайний,  а,  б.  Потайной,  тайный, 
скрытый.  Потайною  собаки  гірш  треба 

боятися-  Нон.  .V  3046.  Тілько  скажу  по- 

дружжю потайному.  иу'ї.  V.  663.  По- 
шептом дає  козакам  потайний  нокілз.  К. 

ЦН.  213.  Потайний  гріх  ще  й  грішніший. 
Г.  Барв.  452.  Потайна  лихоманка.  Зміев.  у. 

Потайник,  на,  м.  Подземный  ходъ. 

В  потайники  пустіть  огонь.  Шевч.   189. 

Потайно,  кар.=Потай.  Наняв  рибалку, 
щоб  йою  перевіз  потайно  на  сей  бік.  ЗОЮР. 
І.  264. 

Пбтайці,  нар.  =  Потай.  НВолын.  у. 
Сама  собі  їсть  в  потайці  од  матері. 

Чуб.  І.  66. Пбтак,  на,  .«.— Шпуляр,  приборь  для 
мазавія.  МУЕ.  НІ.   25. 

Потакайло,  ла,  с.^Потакач.  Се  чо- 
ловік потакайло.  Полт.  г. 

Потикатися,  каюся,  ешся,  и.  Сгово- 
риться. Обчество  потакалось,  щоб  не  було 

його  у  нас.  Волч.  у. 
Потакач,  ча,  м.  Поддакивающій.  По- 

такач  тим  і  живе,   що  язиком  грає. 

Потакбвних,  на,  *.— Потакач.  Волч. 

у.  (Лобод.). 
Потакувати,  кую,  еш,  гл.  Поддаки- 

вать. Зміев.  у.  Мовчи  та  потакуй.  Ном. 

.V  1113.  Я  потакую  за  ним,  а  він  і  рос- 
казав  мені  усе.  Черк.  у.  Люде  потакують 
за  ним.  НВолын.  у. 

Потала,  лн,  ж.  Оьіденіе;  истребленіе. 

На  поталу  дати,  подати,  податися.  Въ  до- 
бычу, въ  жертву  отдать,  быть  отданным*. 

У  чистому  полі  поховайте,  звіру-птиці  на 
поталу  не  подайте-  АД.  І.  1 14.  А  віри 
християнської  на  поталу  в  вічний  час  не 
подайте.  АД«  II.  14.  У  найми  не  пускала, 

у  чужі  руки  на  пота.\у  не  давала.  Грин. 
Ш.  692.  Довелося  валятися,  звіру-птииі 
на  поталу  податися.  &Д.  І.   132. 

Поталанити,  нить,  и.  Сезл.  Не  пота- 
.юним  йому  бачити  її.  Г.  Барв.   123. 

Потанути,  ну,  неш,  гл.  Растаять.  Вже 
башто  потало  снігу.  Черниг.  у.  Погинуть 
лихі  люде,  як  той  сніг  нехай  потануть. 
К.  Псал.  85. 

Потанцювати,  цюю,  еш,  и.  Потанцо- 
вать.  Пошаниюй,  кобзарю,  я  заграю.  Шевч. 186. 

Потапці,  ців,  м.  Маленькіе  сухарики, 
которые  ідять  съ  горячей  ухой,  также  еь 

медовой  сытой.  Лиши  потапці,  впустивши 
в  юшку.  Нон.  №   11994. 
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Потарабанити,  ию,  ннш,  м.  1)  Поба- 
рабанить. 2)  Потащить.  Солдат  тою  попа 

на  оберемок, — потарабанив.  Драг.   150. 
Потаращити,  щу,  щиш,  гл.  Потащить. 

Вх.  Зн.  54. 

Потарсувати,  сую,  еш,  «і.=Потор- 
оувати.  Він  мене  за  іруди  вхопив  та  довго 
потарсував  таки.  Екатериносл.  у. 

Потаска,  ки,  ж.  У  горшечниковъ:  де- 
ревянная, рідко  железная  кочерга  въ  виді 

буквы  Т  для  перегребанія  въ  горні  во 
время  обжиганія.  Вас.  179. 
Потаскати,  каю,  вш,  гл.  Потащить. 

Бона  і  потаскала  його.  Мнж.  ЗО.  Із  бою 
потаскали  в  стан.  Котл.  Ен. 

Потасувати,  сую,  еш,  гл.  Поколотить. 
Було  його  на  вольній  або  на  вечорницях 
потасують  добре,  бо  такс  задьорне  було. 
Кв.  Тим  же  він  і  сердитий.  Добре,  що 
ще  не  потасував  тебе-  Се  диво,  що  мос- 

каль голодний  заснув,  не  потасувавши  ха- 
зяйки.Котл.  МЧ.  443. 

Потати.  См.  Потавати. 

Потатуритяся,  рюся,  ришся,  гл.  При- 
кинуться. Може  і  справді  впився,  бо  ба- 

што він  випив,  а  може  й  потату ривсь, — 
Пою  не  розбереш,  дуже  єхидний  чоловік  був. 
0.  1862.  VII.  40. 

Потахати,  хйю,  еш,  сов.  в.  потахну- 
тн,  хну,  неш.  гл.  1)  Тонуть,  потонуть, 
погрузиться.  Нотах  в  воду.  Вх.  Зн.  54. 
2)  Убывать,  убыть.  В  коновочці  все  мід 
потахае,  вже  дівчині  розуму  не  стає.  Гол. 
1.  107. 

Потйш,  шу,  м.  Поташъ. 
Поташня,  ні,  ж.  Поташенный  заводь. 

Черк.  у. 
Пбтвар,  ра,  л.=Лотвора.  К.  МБ.  X. 

12.  Тепер  кругом  я  потвар  сплямувала.  К. 
ХП.  93. 

Потвереву,  нар.  Въ  трезвомъ  виді. 
На  другий  день  ми  пішли  до  гїого  уже  гіо- 
тверсзу  і  балакали;  уже  тоді  в  голові  ні- 

чого не  бум-  Верхнеднігір.  у. 

Потвір,  вбру,  л.=Потвора?  Привезли 
скриню  й  перину  і  молодую  княгиню;  при- 

везено та  потвір  у  двір;  а  з  тою  потво- 
рочку  хорошенько  по  дворочку:  і  хліб  ро- 

дить, і  товар  плодить,  і  пчілки  рояться, 
по  саду  сядовляться.  Нп.  Ум.  Потворочио. 

Потвора,  ри,  об.  Уродъ,  чудовище.  О 
потворі  піякові  буду  вам  співати:  мару- 
затий,  пелехатий,  бридкий,  забабраний. 
Гол.  III.  486. 

Потворитися,    рюся,    ришся,    і.і.   За- 

риться, желать  чего,  хотіть  йміть.  Ти  ся 
не  потвори  на  тоту  бестію.  Гол.  П.  427. 

Потебня,  ні,  ж.  Кожаная  лопасть  съ 
каждаго  бока  сідла.  Потеб.  IV.  14.  Ум. 
Потебёнька.  Мнж.  190.  Як  сів  на  коня  та 
вдарив  в  потебеньку,  та  поїхав  поманеньку. 

Ном.  №  14211.  Сап'янці  із  Торжка  но- венькі, мальовані  потебеньки.  Котл.  Ен. 
VI.  56. 

Потекти,  течу\  чеш,  гл.  Потечь.  Чуб. 
V.  434.  Ріки...  потечуть.  Єв.  І.  VII.  38. 

Потектйся,  чуся,  чешся,  гл.  Уйти, 
За  панчиком  -  пройдисвітом  потеклась  сві- 

тами. Млак.  106.  Німці  пошваркотіли 
та  й  потеклися.  Федьк. 

Потеленькати,  каю,  еш,  м.  Побрен- 
чать, позвонить. 

Потелепати,  паю,  еш,  м.  Потрясти. 
Як  потелепав  і  всьо  завалив.  Гн.  І.  36. 

Сливку  потрис,  потелепав,  та  й  не  впала 
не  гдна.  Гн.  І.  208. 

Потелепатися,  паюся,  ешся,  м.  По- 
тащиться. Вовчиско...  потелепав  сі  в  ліс 

Гн.  І.  131.  Уже  кудись  потелепалас- 
швендя. 

Потелйжитися,  жуся,  жншся,  гл. 
Побрести,  потащиться.  Потелнжився  у  ліс. 
Полт.  у. 

Потелитися,  лимбся,  литеся,  гл.  Оте- 
литься (о  многихъ).  Коровочки  потелилися. 

Мет.  341. 
Потеліпатися,  наюся,  ешся,  м.=До- 

телепатися.  Пан  махнув  рукою,  покру- 
тив юловою  і  потеліпавсь  далі.  О.  1862. 

IX.  71. 
Пбтемкн,  нар.  Во  тьмі.  Що  ви  по- 

темки промовили,  повидну  чутимуть.  Єв. 
Л.  XII.  3. 

Пбтемний,  а,  е.  Темноватый. 
Потемнити,  ню,  ниш,  і.і.  Осліпить. 

Щоб  тебе  побило,  потемнило  на  путі,  на 
дорозі  і  куди  ти  повернешся  лицем  своїм! 
Ном.  №  3786. 

Потемніти,  нію,  еш,  гл.  Потемніть. 
Калино-малино,  чого  потемніла?   Нп. 

Потемнішати,  шаю,  еш,  гл.  Сділаться 
темніє. 

Штеино,  нар.  Темновато. 
Пбтемну,  нар.  Въ  потемкахъ.  Цъою 

потемну  не  зробиш. 
Пбтемок,  мку,  м.  Темнота.  Оскресни 

Боян,  світлий  наш  співаче,  чому  так  довго 
в  потемку  ночуєш?  Федьк.  I.  26. 

Потемритн,  рю,  риш,  гл.  Помрачить. 
Досада  і  сльози  потемрили  їх.  Мир.  Пов. 
I.   134. 
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Потемрява,  вя,  ж.  Пасмурная  погода; 
густой  тумань.  Вх.  Зн.  54. 

Потемряк  ка,  м.  Ночная,  сумеречная 
бабочка.  Вх.  Лем.  454. 

Потенётити.  чу,  тиш,  і.».  При  по- 
краскі:  покрыть  легкимъ  просвічввающимь 

слоемъ  краскв.  Потенетив  сяк-так  стіл 
хварбою.  Перевел,  у.  Позолота  така — по- 
тенетив  та  й  годі.  Переясл.  у. 

Потентат,  та,  м.  Властелинъ,  власти- 
тель, державный  государь.  Хоть  ми  собі 

живем  у  Січі  просто,  та  нас  великі  по- 
тентати знають.  К.  Бай.  17.  Ненаситні 

владицтвом  потентати.  К.  ЦН.    163. 
Потепліти,  лію,  вш,  гл.  Потепліть. 

На  дворі  втихло  й  потепліло.  Левиц.  І.  55. 
Потеплішати,  шаге,  вш,  гл.  Сделаться 

тепліє.  Потеплішає  на  дворі.  Левиц.  І.  340. 
Потеребйти,  блю,  бйш,  гл.  Потащить 

Підняв  Пою  і  іеть  потеребив  за  гору.  Греб. 
381. 

Потеревенити,  ню,  ниш,  гл.  Побол- 
тать. Добре  ми  з  ним  потеревенили.  О.  1862. 

IX.  61. 

Потерзуватн,  вую,  вш,  м.  Сильно  из- 
бить.  Побив  її,  потерзував-  Зміев.  у. 

Потерманитися,  нюся,  нишся,  гл.  Об- 
биться, обтрепаться.  Колеса  ся  потерма- 

нили,  треба  одмінити  колеса.  Вх.  Лем.  454. 
Потерпати,  паю,  вш,  и.  1)  Терпнуть. 

Ой  як  іде  з  коршми,  то  й  викрикае,  а  на 
мені  тіло  та  потерпає.  Чуб.  V.  1091. 
2)  Бояться,  дрожать.  Всі  жиди  в  страху, 

кождий  потерпає.  ЕЗ.  V.  200.  Я  потер- 

паю за  свою' дитину:  саму  покинула,  а 
воно  .чале.  НВолын.  у.  Ми  тут  потерпа- 

єм за  його,  бо  гце  повіситься.  НВолын.  у. 
З.юдій  їден  за  другою  потерпає.  НВолын.  у 

Потерпіння.  ня,  с  Терпінів.  За  по- 
терпіння  дасть  Бог  спасіння.  Ном.  №  2428. 

Потерпіти,  плю,  пиш,  м.  Потерпіть 
нівдторое  время.  Поживемо  ще,  пспперпимо 
ще  за  гріхи  наші  на  сім  світі.  Кв. 

Потерпління.  ня,  с.=Потерпіння.  Вх. 
Лем.  454. 

Потерти.  См.  Потирати. 

Потертися,  труюся,  трешся,  гл.  1)  По- 
тереться. Вже  не  одна  гірлянда  на  голові 

потерлася  на  сіно.  Левиц.  І.  187.  2)  По- 
мяться, побыть  въ  нерішительности.  Ста- 

рости потерлись,  пом'ялись,  а  з  хати  не 
йдуть,  мов  гце  чого  ждуть.  Грин.  II.  274. 

Потерть,  ти,  ж.  Потертый  табакъ, 

солома  и  ир.,  труха.  Зірви  той  цвіт  гре- 
чаний, висуши  його  й  зітри  на  потерть. 

Грин.  II.  322. 

Потер^ха,  хи,  ж.  1)=Потерть.  Кіев. 
Подольск.  Волыв.  гг.  2)  Свфилисъ.  Шух. 
I.  45.  Ум.  Потерушка,  потерушечка.  Грин. 

III.  462.  Хоч  і  риба  потерушка,  та  хо- 
роша юшка.  Ном.  16  13843. 

Потерча,  чати,  с.  Дитя,  умершее  безъ 

крещенія.  Иотеб.  III.  51-».  Ум.  Потерчат  ко. 
Гн.  I.  168. 

Дотерч^к,  ка,  .ч.=Потерча.  Вх.  Зн.  54. 
Потеря,  рі,  ж.  Порча,  вредъ.  Він 

остався  на  дорозі,  бо  йому  трапилась  по- 
теря: упряж  порва.хась.  Борзна. 

Потерятн,  ряю,  вш,  гл.  Испортить, 
еділать  вредъ,  разорвать,  разрушить,  раз- 
строить.  Мет.  210.  Мамо,  я  собі  хатку 
зробила,  а  Семен  потеряв.  Славяносерб.  у. 
Потерям  я  віночок  через  дурний  розумо- 
чок.  Чуб.  V.  345.  Як  так  граться,  то  и 
хатку  потеряем.  Ном.  №  3814.  Задзвони 

раненько  в  суботу,  потеряй  дівочкам  ро- 
боту. Грин.  III.  474.  Потеря™  диті  Про- 

извести выкидышъ.  КС.   1893.  VI.  75. 

Потерятися.  ряюся,  ешея.  гл.  Испор- 
титься, разорваться,  разрушиться,  расстро- 

иться. Ой  десь  стоїть  парочка,  любая  роз- 
мова, ой  як  третій  умішається,  то  й  по~ 

теряеться.  Ни. 
Потесати,  шу\  шеш,  гл.  1)  Потесать 

нікоторое  время.  2)  Обтесать,  вытесать 
(во  мвожестві). 

Поти,  нар.  1)  До  тіхь  поръ.  Поти 
пряла,  поки  й  задрімала.  Рудч.  Ск.  II.  14. 
Поки  щастя  плужить,  поти  приятель 
служить.  Ном.  .V  2308.  До  сихъ  поръ. 
І  повелів:  бурхатимеш  от  поти,  оттут 
межа  твоїм  сердитим  хвилям.  К.  Іов.  85. 

Потнженно,  нар  Понедільно.  Ціни 
не  сказав,  почому  п.гатитиме  Трохимові, 
чи  в  день,  чи  потиженно.  Кв. 

Потикатися,  каюся,  вшея,  сов.  в. 

поткнутися,  н^ся,  нешся.  м.  1)  Споты- 
каться, споткнуться.  Ой  поткнувся  Не- 

чаїв  кінь  на  малу  тичину.  Лукаш.  110. 
Взєвси  джурі  маленькому  коник  потикати. 

АД.  II.  86.  2)  Показывать'-я,  показаться. 
До  батька  боюсь  і  потикаться.  V.  Барв. 
275.  Там  добре,  де  нас  нема,  а  куди  ми 
поткнемось,  так  і  попсуємо.  Ном.  №  2052. 

Потилиця,  ці,  ж.  Затылокъ.  Росчесала 

чорні  кудрі  аж  на  потилицю.  Чуб.  У.  32. 
Ум.  Потилична  Наміточка  новенька,  поти- 

лична голенька.  Грин.  III.  309.  Ув.  Потиляна. 
Поти  лиш  ник,  ка,  м.  1)  П  одзаты  ль- 

ни къ  Геть,  пріч,  «бірайтесі,  відсіль  к  чор- 
ту, я  вам  поти,ігчиника  дам.  Котл.  Ен. 

III.  36.    Потмлішникаии  нагодувати.    Нада- 
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вать  подзатыльниковъ.  Нои.  №  3855.  2)= 
Крижівниця.  Полт.  г. 

Штиль,  нар.=Потн.  Потиль  не  пе- 
рестану, покиль  не  достану.  Чуб.  V.  225. 

Поти  л  яка,  ки,  ж.  У  в.  оть  потилиця. 
Мнж.  124.  Гріш.  І.  219. 

Потинятися,  няюся,  ешся,  м.  Побро- 
дить, послоняться,  пошататься. 

Потирати,  раю,  еш,  сов.  в.  потерти, 
тру\  треш,  іл.  1)  Тереть,  потирать,  поте- 

реть. Ученики  його  їли  колосся,  поте]пии 
в  руках.  Єв.  Л.  VI.  1.  Чи  не  висять  руш- 

нички нам  потерти  ручки?  Мет.  190.  Не 
лучче  б  нам  з  ляхами...  мирно  пробувати, 
аі  г  пійти  лугів  потирати,  своїм  тілом 
ко  арів  годувати.  АД.  II.  9.  Потирати  руки 
об  його.  Помыкать  квмъ.  Доапалося  леда- 

чому руки  потирати.  Чуб.  V.  557.  Ва- 
рили воду  з  нас  ледачі  дуки  і  потирали 

об  козацтво  руки.  К.  Бай.  55.  2)  Разбить. 
Буком  узяв,  потер  юрці  до  жука-  Гн.  І.  53. 

Потйрач,  ча,  м.  Помьїкающій  к-бмъ. 
Довелося  хазяїну  мною  руки  потирати. 
Ой  потирай,  потирану,  коли  тобі  довелося, 
а  я  буди  коритися,  коли  мені  горе  нялося. 
Нп.  (Г.  Барв.  275). 

Потйрити,  рю,  риш,  г.і.  1)  Потащить. 
Чуб.  П.  541.  2)  Швырнуть,  бросить.  По- 

дають йому.  Куди!  озьме  та  так  до  по- 
рош й  потире.  Драг.  63. 

Потйритися,  рюся,  ришся,  гл.=По- 
провадитися.  Тдк  і  поширився  в  калюжу, — 
наче  далеко  обійти.  Харьк.  Уже  пошири- 

лись до  шинку.   Харьк 
Потнрка.  ки,  зг.=Потерча?  Чуб.  І.  21. 

Потискати,  каю,  еш,  сов.  в.  потисну- 
ти, ну,  неш,  гл.  Сжимать,  сжать,  давить, 

придавить.  Потискає  бондарівну  за  білії 
пальці.  Гол.  І.  65.  Бере  камінь  лев  у  лапи... 
як  потисне, — камінь  тріснув.  Рудан.  І.  76. 
Потиснув  мов  Хому  Ярема,  що  й  очі  ви- 

скочили пріч.  Котл.  Ен.  V.  49.  Мороз  потис. 
Сильный  морозь.  Драг.  270.  Мороз...  як 
потиснгр.  Гн,  II.  12.  2)  Швырять,  швыр- 

нуть, бросить.  Так  і  потис  мені  межи  очі. 
Черк.  у.  3)  Отправиться,  пойти.  Шапку 
в  кулак  і  потис  за  ворота.  Св.  Л.  317. 

Потисну тися,  нуся,  нешся,  !.ь  По- 
тесниться. 

Потитарювати,  рюю,  еш,  и.  Побыть 
церковнымъ  старостой. 

Потихи,  кар.=Потиху.  Вх.  Лем.  454. 
Потиху,  нар.  Потихоньку.  Мати  з  си- 
ном ходить,  потиху  говорить.  Чуб.  III.  153. 

Ум.  Потихеньку,  потихесеньку,  лотихусеньку. 
Грин.  III.  489.  Чуб.  V.   1134. 

Потихшати,  шаю,  еш,  гл.  Сделаться 
тише,  смирніє. 

Пбтич,  нар.  Внязъ  головою.  Який  він 
мені  родич?  Хиба  що  летів  через  тин  по- 
тич.  Посл.  Ліз  потич  додомочку.  Гол.  II. 
463. 

Потичити,  чу.  чиш,  м.  Обгородить 
тичками.  Вх.  Зн.  69. 

Потів,  тдку,г  м.  Нотокъ,  ручей.  Каме- 
нец, у.  Ум.  Потічок.  Дійшов  до  потічка, 

став  переходити,  підкачав  штани.  Драг. 
191. 

Потікати,  каю,  еш,  м-  Течь.  Аж  слин- 
ка в  роті  потікае.  Ном.  №  5023. 
Пбтіль,  нар. -=Лтиль.  Потіль  бить, 

покіль  та  щучина  кожа  облізе.    Рудч.  Ск. 

II.  5Н. 
Потім,  нар.  1)  Потомъ.  Як  би  той  ро- 
зум поперед,  що  потім  назаді  знайдеться. 

Ном.  Л»  5406.  2)  Тімг  боліє,  подавно. 

Алв.  38.  Я  горілки  не  п'ю,  а  чарівної  і  по- 
гнім. Котл.  МЧ.  453.  У  Одесі  нема  землі, 

а  у  Чорноморії  і  потім  нема.  Черк.  у. 
3)  Впрочемъ.  Семен  казав,  що  він  наче 

у  Безлюдовій,  а  потім  —  хто  його  зна. 
Харьк.  у. 

Потіпака,  кн,  ж.  1)=Потіпаха  1.  Оці 
ще  мені  потіпаки!  і  де  їх  нечиста  мати 
носила.  Харьк.  у.  2)  Обідь,  состояіцій  изь 
одного  только  борща   Борз.  у. 

Потіпати,  паю,  еш,  г.%.  Потрепать. 
На  тобі  круг  прядіва:  щоб  ти  його  по- 

м'яла, потіпала.  Рудч.  Ск.  II.  44.  Поті- 
пати за  бороду.  ХС.  IV.  23. 

Потіпаха,  хи,  ж.  1)  Бродяга.  2)  По- 
таскуха. Се  чеснії,  не  потіпахи,  були  тен- 

дітні при  людях.  Котл.  Ен.  III.  49. 
Потіпач,  ча,  м.  Трепал ыцикъ.  Ой  ти, 

ткачу-потіпачу,    не  махай    руками.    Чуб. 
III.  162. 

Пбтісний,  а,  є.  Тіснова-шй. 
Пбтісно,  нар.  Тісновато. 

Потіха,  хи,  ж.  Радость,  утіха.  Мкр.Н.9. 
Ох,  Боже  ти  мій  єдиний,  ти — моя  по- 

тіха! Потіш  мене  негцасную,  вибав  з  сього 
лиха.  Чуб.  V.  480.  Вітиеві  мати  з  тебе 
потіху.  КоІЬ.  І.  102.  Ум.  Потішна.  ЕЗ. 
V.  125.  Потішечна.  Чуб  V.  1088.  Грин. 
III.  467. 

Потічок,  чка,  м.  Ум.  оть  потік. 
Потішати,  шаю,  еш,  сов.  в.  потішити, 

шу,  шиш,  и.  Радовать,  обрадовать,  уті- 
шать, утішить.  Кого  Бог  засмутить,  того 

і  потішить.  Ном.  №  46.  Нехай  Ірод  мар- 
но погибає,  наш  Бої  предвічний  всіх  нас 

потішає.    Чуб.  III.    328.    Подобно    съ  мм, 
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мій  миленький,  тільки  мене  потішаєш, 

ой  чую  я  через  люде,  що  ти  иншию  ко- 
хаєш. Чуб.  У.  125. 

Потішитися,  шаюся,  ешся,  сов.  в. 
потішитися,  шуся,  шяшся,  и.  Радоваться, 
обрадоваться,  утішаться,  утішиться.  Іду 
селом,  ревне  плачу, — ви,  вороги,  потішай- 

теся. Чуб.  V.  458. 
Потішечвя,  ви,  ж.  Ум.  огь  потіха. 
Потішити,  ся.  См.  Потішати,  ся. 
Потішва.  ви,  ж.  Ум.  оть  потіха 

Потішний,  а,  е.  Утішвтельньїй.  При- 
несу вам  потішну  звістку.  К.   ЧР.  253. 

Потішуватн,  шую,  еш.  м.=Потішатя. 
Була  вона  вродливов  паннов,  .мудро  ученое, 
завше  пиїта  потішувала.  Гн.  І.   140. 

Потвання,  ня,  с  =  Піткання.  Чия 
основа,  аби  моє  поткання.  Ном.  №  9702. 
Ум.  Потканнячко.  Ном.  .V  7547. 

Поткати,  тчу\  тчеш,  іл.  1)  Соткать 
(во  множеств*)  На  тобі  кщг  прядіва: 

щоб  ти  його  пом'яла,  потіпала  і  в  мички 
помикала  і  щоб  попряла,  помотала,  осну- 

вала й  поткала  й  побіїила.  Рудч.  Ск. 
II.  44.  2)  Заткать.  Та  всі  тиї  три  жу- 

пани всі  сріблом  поткані.  Чуб.  V.  886. 
Да  я  тебе,  біле,  черню  потчу,  да  тую 
плахотку  в  свято  зношу.  Чуб.  У.  489. 

Погнатися,  тч^ся,  тчешся,  іл.  Со- 
ткаться. Тобі  там  і  попрядеться  н  по- 

тчеться,  і  в  скриню  покгадеться.  Рудч. 
Ск.  II.  51. 

Погвинти,  вну\  нош,  і.і.  Высунуть, 
показать.  /  носа  поткнуть  не  можна. 

Поткнутися    См.  Потикатися. 
Потліти,  тлію,  еш,  м.  Истліть.  Його 

тіло  в  полі  почорніло  та  й  од  вітру  по- 
тліло. Грин.  III.  593  Так  би  й  потліли 

живцем  в  нечистоті.  Левип-  І.  91. 

Пот  л  ом  йти.  млн),  нйш,  гл.— Потл  зг- 
нити. Мил  М.  65.  То  сіно  таке,  що  не 

дуже  потломлять.  Ч?рк.  у. 
Потлуначити,  чу,  чнш,  и.  Объяснить 

(во  иножестві). 
Потлуннтн.  илю.  ниш,  гл.  1)  Заглу- 

шить, задавить.  2.  Побить,  поколотить. 

шХодгм.  будем  бити!"  Витіии  Петра  від 
стіни,  потлумили.  Гн.  I.  84.  3)  Истребить, 
уничтожить. 

Потлунлення,  ня,  с.  Заглушеніе,  по- 
давлена. 

Потиарнтн.рю,  рйш,  и.=Потьиаритн. 
На  небі  усі  звізди  потмарило.  АД.  1.  185. 

Потоварншяти,  шу,  шиш,  гл.  Сде- 
латься товарищенъ,  сойтись.  Яким  зовсім 

потоваришив  з  о.  Хведором.  Левиц.  I.  463. 

Потоваришувати,  шук>.  еш,  и.=По- 
товарншнтн. 

Потовий,  а,  е.  1)  Огносящійся  съ 
поту.  2)  Заработанный  тяжелынъ  трудонъ. 
Ні.  доню,  ні,  серпе.'  за  кріпака  не  підеш... 
нашому  роду  так  нщ  пригоже  свої  потові 
скарби  у  панські  дворища  передавати.  Г. 

БарЕ.  85. 
Потоввяачнтн,  чу,  чнш,  и  =По- 

товвтн  Хома  думав,  що  ще  трохи  його 
потовкмачив, — принявсь  лежачого  шквари- 

ти. Кв.  (О.   1861.  У.  22). 
Потовкти,  вчу\  чеш,  гл.  1)  Потолочь, 

истолочь.  2)  Побить  въ  дребезги.  Потовк 
йому  усі  пляшки  й  усі  чарки.  Кв.  Горшки 
потовк,  вікна  побив.  О.  1861.  УІ.  77.  2)  По- 

колотить. Вона  його  пяного  потовче.  Стор. 

МПр.   155. Потоввтйся.  чуся,  чешся,  гл.  1)  По- 
толочься, побиться.  Потовчуться  дорогою 

всі  горшки,  миски,  макітри.  Левиц.  І.  208. 
2)  Потолочься  некоторое  время. 

Потовкучий,  а,  е.  Хлопотливый,  сует- 
ливый. 

Потбвпитн.  пли),  пнш,  гл.  Умістить, 
помістить. 

Потовпитися,  плюся,  пишся,  гл.  Умі- 
ститься, поміститься.  На  всіх  уличях  люде 

так  і  снують,    аж  не  потовпляться.  МВ. 
I.  38.    Ннша    добродійка    і  в  дворі    не  по- 

товпиться. МВ.  (О.  1862.  Ш.  40). 

Потовстнй,  а,  е.  Толстоватый,  ніс- 
колько  толстый.  Се  дубок  потовстий  тро- 

хи. Волч.  у. 

Потовчи,  чу\  чёш,  і.і  =Потоввтя. 
Желех. 

Потовшатн.  шаю.  еш,  и.  Потолстіть. 
Вони  од  тепла  роздаєшся,  потовщали.  Ком. 
II.  54. 

Потовначнтн,  чу.  чнш,  м.=Потовк- 
начнтн. 

Потовннтися,  нлвЬся.  няшся,  гл. 
Условиться,  договориться.  Вх.  Зн.  70. 

Потолбка.  ви,  лс.=Потолоччя. 

Потолбчитн,  чу,  чнш,  гл.  Измять 
траву,  хлібь,  постель.  Не  дав  Бог  жабі 
хвоста,  а  тЬ  б  усю  траву  потолочила. 
Ном.  .V  3828.  Та  не  стели  білої  постелі, — 
потолочать.  Мил.   118. 

Потолоччя.  чя,  .  Измятое  місто  вь 
траві  или  хлібі,  измятые  трава  или  хлібь. 
Наша  пані  охоча  зібрала  потомна  жит- 

нєє й  пшеничнеє-  Чуб.  III.  235. 
Потоля,  лі,  ж.  Потворство,  поблажка, 

нотачка,  воля.  Ном.  #  3354.  Дай  дітям 
потолю,  сам  підеш  у  неволю.  Волч.  у.  Язи- 
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ком  що  хоч  роби,  а  рукам  потолі  не  да- 
вай. Ном.  Жевенеиь  довю  опинавсь  і  серцю 

не  давав  потолі.  Мкр.  Г.   18. 
Потоляти.  ляю,  вш,  гл.  Потворствовать. 
Потомити,  млю,  миш,  і.і.  Утомить. 

Драг.  65.  Ідуть  вонхі,  їдуть, — вже  й  коні 
потомили  й  зю.годніли  сами.  Рудч.  Ск.  II. 
62.  Ми  їхали  за  три  милі,  кониченьки 
потомили.  Мил.  Св-  34. 

Потомитися,  мямося,  теся,  гл.  Устать, 
утомиться  (о  многихъ).  Так  потомилися, 
що  насилу  ноги  волочуть.  Рудч.  Ск.  II.  48. 
їздили  ми  лугами  сірими  волами,  сірі  воли 
потомилися.  Мил.  Св.  42. 

Потомний,  а,  є,  потомній,  я,  в.  Бу- 
ду щій,  грядущій.  (Будинки)  цілі  і  кріпкі 

і  ще  постоять  для  потомньою  часу.  О. 
1861.  VI.  169. 

Потбмність,  ности.  ж.  Будущее.  Желех. 
Потомок,  мка,  м.  1)  Потомокъ.  Пан 

вибрив  собі  до  двору  двох  хлопців,  потемків 
старих  козаків.  Левиц.  І.  159.  2)  соб.  По- 

томство. Мнж.  56.  Мил.  М.  65.  Свій  по- 
томок поучу.  Драг.  ЗО.  У  нас  у  селі  за- 
хворав на  холеру  батько,  мати  і  увесь  їх 

потомок  (діти  й  онуки).   Волч.  у. 
Потомство,  ва,  с.  Потомство.  Гн.  II. 

129.  Ти  рятував  народ  свій  вірний,  по- 
томство Якова  благою.  К.  Псал.  175. 

Потому,  нар.  1)=Потім  1.  Я  потому 
піду.  Каменец,  у.  Хочеш  мене  роскохати, 
а  потому  занехати.  Чуб.  V.  153.  Тепер 
ти  кажеш,  що  зоронька  ясна,  а  потому 
скажеш. ,  що  доля  нещасна.  Чуб.  V.  116. 
2)=  Потій  2.  Тепер  вітрів  нема,  а  там  і 
потому.  Константи ногр.  у. 

Пбтонкий,  а,  е.  Тонковатый.  Це  дошки 
потонкі.  Харьк.  г. 

Пбтонко,  нар.  Тонковато. 
Потонути,  ну\  неш,  гл.  ІІотонуть. 

Слава  тобі,  любомудре,  чеху-слав 'янине,  що 
не  дав  ти  потонути  в  німецькій  пучині. 
Шевч.  238. 

Потоншати,  шаю,  вш,  гл.  Сділаться 

тоньше.  1о  людина  схудне,  и  дерево  не  по- 
тоншає. Кіев.  у. 

Потоншити,  шу,  шйш,  гл.  Сделать 
тоньше.  Лебед.  у. 

Потбп,  ну,  м.  Потопъ.  Сидиш  у  тьмі, 
кругом  себе  не  бачиш-  потопом  вод  окрило 
твою  душу.  К.  Іов.  49. 

Потопа,  пи,  ж.  Потопъ,  наводненіе. 
Гн.  II.  3.  Ік  мала  бути  потопа  світа,  то 
Ной  будував  ковч.  Гн.  II.  249.  Як  пустив 
воду...  та  стала  потопа,  та  тото  війско 
зараз  ізгубили.  Драг.  259. 

Потбпати,  паю,  вш,  гл.  Пойти,  побрести- 
потопав.  Рудч.  Ск.  І.  3. 

Потопати,  паю.  вш,  сов.  в.  потбпнути, 
ну,  неш,  м.  Потопать,  тонуть,  утонуть. 
Потопає  моя  доля  край  синього  моря.  Мет. 
461.  Потопало  два  брати  рідненькі.  ЗОЮР. 
І.   29. 

Потопельник,  ка,  м.  Утопленникь- 

Шух.  1.  42.   182. Потопити,  плю,  пиш,  гл.  Потопить, 
затопить,  утопить.  Дітей  потоплю  і  сам 
утоплюсь.  Чуб.  II.  13.  Бона  собі  сина  по- 

родила, в  глибокому  колодязі  потопила. 

Чуб.  V.  363. Потопитися,  плюся.  пишся,  гл.  Уто- 
нуть. Розби.іа  буря  їх  корабель  і  усі  люде 

потопились.  Рудч.  Ск.  II.  19.  Ой  брат 
сестру  через  море  вів,  сестра  потопиласі,, 
брат  переплив.  Грин.  III.  404. 

Потоплений,  потопляние,  ка,  м.= 
Потопельник.  ЕЗ.  V.  209.  Каменец,  у. 

Потбпний,  а,  є.  Относящійся  къ  по- 
топу. Із  небес  потопні  води.  К.  МБ.  XI. 157. 

Потбпнути.  См.  Потопати. 
Потоптати,  пчу\  чеш,  гл.  Потоптать. 

Топчу,  топчу  ряст:  дай,  Боже,  потоптатгі 
і  тою  року  діждати.  Ном.  Л*  331. 

Потоптатися,  пчуся.  чешся,  гл.  По- 
топтаться. 

Потоптом,  нар.  Топча.  Стоптали  кіньми 
над  Горгшню  чату  і  потоптом  ідуть  по 
всій  Волині.  К-  ЦН.  171.  Як  одкрив  во- 

рота, то  чужоземці  ввалились  у  Киев  да  й 
пішли  потоптом.  ЗОЮР.  І.  4. 

Поторгати,  гаю,  вш,  гл.  Погергать. 
Зійшла  вона  з  дочкою  на  рундук,  потор- 

гала дверми, — ні  духу  не  чути.  Св.  Л.  79. 
Хоть  би  були  поторгали  (собаки),  хоть  би 

були  з'їли,  в  мене  тоді  опріч  тебе  чотирі 
седіли.  Гол.  І.  243. 

Поторгувати,  г^ю,  вш,  гл.  Поторго- 
вать; продать  или  купить  на  базарі.  По- 
їхав він  на  базарь — от  як  би  і  у  нас  у 

Корсуні — поторгував  він,  що  йому  треба 
було.  Рудч.  Ск.  І.   115. 

Поторгуватися,  г^юся,  ешся,  гл.  По- 
торговаться. Купив,  не  купив,  а  поторгу- 

ватись  можна.  Ном.  .№  4283. 

Потбржка,  ки,  ж.  Торгь,  торговля. 
Сьоюдня  на  базарі  нема  поторжки.  Лебед.  у. 

Поторкати,  каю,  вш,  гл.  Касаться, 
трогать,  толкать.  Вітрець  віє,  почіває  і  во- 

рітечка поторкає-  Чуб.  III.  211.  Старою 
козака  совстрічає, — гордим  словом  зневажає; 
молодою    совстрічає,— трощення    не  прим- 
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мае,  стременем  у  груди  поторкає-  Лукаш.  43. 
2)  Потрогать,  потолкать. 

Поторопіти,  пібмо.  еге,  м.  Оторопіть 
(о  многихь).  Рудч.  Ск.  II.  127.  Вони  так 
і  поторопіли.  Рудч.  Ск.  II.  ЗО. 

Поторохтіти,  хчу\  тйш,  гл.  Погреміть, 
постучать. 

Поторбча,  чі,  ж.  Привидініе,  при- 
зракь;  пугало.  МУЕ.  НІ.  166.  Снилась 
мені,  моя  мати,  потороча  уночі:  в  пото- 

рочі чорні  очі  і  жупан  на  п.іечі.  (О.  1861.  II. 
Объясн.  слов.,  2). 

Потбрсати,  саго,  вш,  и.  Подергать, 
потрясти;  взять  за  грудь  и  встряхнуть. 
Поторсав  жінку,  а  вона  й  скинула  дитину. 
Канев.  у. 

Поторсатися,  сагося.  вшся,  и.  Потряс- 
ти другь  друга  за  грудь.  Поторсались 

чорзна  як  та  ще  й  пішли  й  позиваться. 
Канев.  в. 

Поточина,  ви,  ж.  1)  Небольшой  ру- 
чей. Невсіика  поточина  лупі  помулила. 

Гол.  II.  427.  З  сих  гір  спливають  пото- 
чини,  що  ділять  поле  на  менші  частки. 
МУЕ.  III.  47.  2)  Русло  потока. 

Поточити,  чу\  чиш.  гл.  Источить,  из- 
грызть. Стор.  МПр.  62.  Бач,  як  поточило 

дерево — мабуть  шашіль. 
Поточитися,  ч^ся,  чишся,  «.и  1)  По- 

качнуться, зашататься  (о  человъкЬ).  Куди 
не  піпхнуть,  туди  й  поточишся.  Нон. 
.V  10689.  Турн  перший  заиідив  Инея,  що 
з  пліч  упала  і  керея,  Еней  був  поточивсь 
назад.  Котл.  Ен.  2)  Броситься,  побіжать, 
поплыть.  Поточились  із  хати  не  озира- 

ючись. Кв.  Півень  кинувся  йому  в  лице: 
поросята  та  надими  поточились  під  ноги. 
Левиц.  Щука  плеснула  хвостом  да  й  по- 

точилась на  дно,  а  далі  виплила.  Чтб  II. 
112. 

Поточний,  а,  в.  Текущій;  обыденный. 
Поточні  потреби. 

Поточуватися,  чуюся,  вшся.  гл.  По- 
качиваться, пошатываться.  Загнибіда  увій- 

шов у  кухню,  поточуючись.  Мир.  Пов. 
II,  76. 

Потрава,  ви,  ж.  Кушанье,  блюдо.  Нон. 
.V  --її  1.  Ріжуть  на  потраву  птицю  або  й 
порося.  Стор.  МПр.  ЗО.  Тут  їли  різнії 
потрави  і  все  з  полив'яних  мисок.  Котл. Ен.  І.   18. 

Потравка.  ви,    ж.  Родъ  кушанья  изъ 
мелкихъ    кусковъ    няса,    иногда    съ   при- 
и*сью    кусочковъ    колбасы.    МУЕ.  I.  106. 
Що  потравка,  то  поправка.  Ном.  №  11537. 

Потрапити,  си.  См.  Потрапляти,  си. в 

Потрапляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  потра- 
пити, плю,  пиш,  гл.  1)  Попадать,  по- 

пасть, ділать,  сділать  въ  міру,  въ  ладъ. 
Скажи,  дівчино,  як  тебе  звати,  щоб  я 
потрапив  до  твоєї  хати.  Чуб.  V.  412. 
Молоте  та  потрапляє,  и{об  солома  гдо- 
міша  була  скотині  і  не  дуже  вило.ючує 
зерно.  Грин.  І.  299.  Йою  в  ступі  не  по- 

трапиш. Поел.  Я  не  потраплю  з  вами 
співати,  а  може  й  пісні  такої  не  знаю, 
яку  ви  знаєте.  Котл.  МЧ.  425.  2)  Улучить 
время,  выбрать  время.  Ну  й  ми  потра- 

пили орати — саме  в  дощ.  НВолын.  у. 
Потрап  тятися,  дяюся.  •  вшся,    сов.  в. 

потрапитися*  плюся,  пишея,    и.    Попа- 
дать, попасть,  попасться.    Доставай,  що  в 

руку  потропитъея.  Чуб.  I.   142.  Він  у  го- 
роді був  да  потрапився  и  до  його-  Зміев.  у. 

Потрата,    ти,    ж.    Утрата,    издержка. 

Лучиг~>£я,  що  чоловік  зовсім  дурни,  а  жінка 
вередлива  та  вигадлива.  Тоді  вже  округ  горе 
та  потрата.  Рудч.  Ск.  II.    174. 

Потратити.  См.  Потрачати. 

Потрафити,    флю,   фиш,    м. =Потра- 
пити.  І  збрехати  добре  не  кождий  потра- 

фит.  Фр.  Пр.   122. 
Потрачати.  чаю,  вш,  сов.  в.  потра- 

тити, трачу,  тиш,  гл.  Тратить,  истратить, 
издержать,  утрачивать,  утратить.  Кипить, 
мов  у  горшку  окріп  і  силу  даром  потра- 
чає.  О.   1861.  П\   158. 

Потреба,  би,  ж.  1)  Надобность,  потреб- 
ность, необходимость,  нуждя.  Викочує  ста- 

рий Грича  той  віз  тепер  на  иншую  по- 
требу^ К.  (ЗОЮР.  II.  202).  Про  йою  по- 

требу я  дав  йому.  НВолын.  у.  Вже  яка 
поттба, — ні  до  кою  не  іду, — іона  заря- 

тує. Г.  Барв.  187.  2)  Діло,  битва.  Бодай 
тебе  у  первій  потребі  війпковій  перша  ку.ія 
спіткала.  Дума. 

Потребен,  бна,  не=Потрібний.  Нон. 
.V  4750. 

Потреблена,  на.  ж.  Потребность,  нуж- 
да Хто  мав  при  собі  іртиі.  складав  у  гро- 

мадську скарбовню  на  народні  потребизни. 
О.   1862.  Ш.  25. 

Потребйти.  См.  Потребляти. 
Потребляти,  ляю.  вш,  сов.. в.  потре- 

бйти, блю,  бйш,  м  1)  Истреблять,  истре- 
бить. Хоробрий  дух  роскошами  всипляли, 

круюм  султана  честь  і  правду  потребляли. 
К  МБ.  XI.  151.  2)  Истрачивать,  истра- 

тить. 3«  тиждень  пуд  муки  потребить. 
Лебед    у. 

Потребувати,  б^ю.  вш,  гл.  Нуждаться 
въ  комъ,  чемъ.    Ми  нових  богів  не  потре- 

13 
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буемо,  ми  старою  боїа  любимо.  Фр.  Пр.  81. 
Нащо  ти  нас  потребуєш?  АД.  II.  119. 

Потремтіти,  мчу\  тйш,  гл.  Подрожать. 
Потретйнній,  я,  в.  Дотретйннв  сук- 
но. Сукно,  въ  основі  которого  каждая 

третья  нитка  пеньковая.  НВолын.  у. 
Потривати,  вію,  еш,  іл.  Погодить,  по- 

временить, подождать.  Потривайте,  я  вам 
ще  і*  не  так  зроблю-  Ком.  II.  8.  Ось  по- 

тривай лиш, — я  тут  брод  знаю.  ЗОЮР. 
І.  301. 

Потримати,  маю,  аш,  гл.  Подержать. 
Потримав  деякі  ̂   книжки)  в  руках.  О.  1862. 
IX.  67.  Коня  дайте,  я  потримаю.  Чуб. 
П.  628. 

Потрйнити,  ню,  ниш,  і.і.  Оьість  все, 
до  остатка.  Так  потриннли,  так  поїли,  шо 
лише  кістки  лишили.  Драг.  275. 

Пбтріб,  бм,  аг.  1)  Надобность;  діло. 
Купив  оце  й  я  собі  на  потріб  дерева.  Ка- 

менец, у.  Сей  оскіпок  у  потріб  піде.  НВо- 
лын. у.  В  нас  іде  на  потріб  ці.га  липа, 

а  не  колена.  Брацл.  у.  Яворина  вое  на  по- 
тріб яку  там  купуєея-  Каменец,  у.  2)  Своя 

пбтріб.  Естественная  нужда,  испражненіе. 
ЕЗ.  V.  189. 

Потрівати,  ваю,  еш,  м.=Потриватн. 
Потрівожнтнся,  жуся,  жвшся,  ІЛ. 

Испугаться,  взволноваться.  Всі  йою  бачили 
і  потрівожились.  Єв.  Мр.  VI.  50. 

Потріики,  ків,  м.  мн.  Клочки  льна, 
отпадающіе  при  трепанів  его  треплом. 
Черниг.    у. 

Потріпувати,  пую,  еш,  іл.  1)  Потре- 
оывать.  Вона  стоїть  собі  та  коноплі  по- 

тріпує. 2)  Осуждать;  ругать,  поносить. 
Не  дуже  лишень  потріпуйте  сем,  коли 
любите  сільську  мову.  Левиц.  Пов.  170. 
Сидить  та  потріпує  своїх  сусідок.  Потрі- 

пує сучим  синоч.  Лубен,  у. 
Потріскатися,  каюся,  ешся,  гл.  По- 

трескаться. Ворота  кам'яні  од  великою 
жару  потріскались.  Стор.  МПр.  42. 

Потрішки,  нар.  Ум.  отъ  потроху. 
Потріщати,  щу\  щйш,  и.  Потрещать 
Потровйти,  влю,  виш,  «.і.  Употребить 

на  кормъ.  Потровив  солому  скотиною. 
Лебед.  у.  Ні,  він  травою  потровить  (т.  є. 
не  выкосить  на  сіно,  а  выпасетъ).  Лебед.  у. 

Потроїти,    рою,  їш,    гл.  Разделить  на 
три    ЧИСТИ. 

Потропйти,  пліо,  пйш,  м.  Истоптать, 
вытоптать.  Худоба  потропи.\а  збіже.  Вх. 
Зн.  54. 

Потрбхн,  потроху,  нар.  Понемногу. 
Пара  робиться    туманом  і  потроху  підні- 

мається вгору.  Ком.  П.  22.  Ум.  Потрбшку, 
потрішки,  потрошечку.  Бої  дав  ій  усякої 
пашні  потрішки.  Грин.  І.  7. 

Потрощити,  щ^,  щйш,  гл.  1)  Разда- 
вить, разбить,  изломать,  раздробить.  По- 

трощили їм  ноги  на  гамуз.  ЗОЮР.  І.  76. 
2)  Оьість  (во  множеств*, — о  не  жидкой 
пищі). 

Потрудйти,  джу\  диш,  іл.  Затруднить, 
побезпокоить.  Попа  до  себе  потрудили. 
Алв.  104. 

Потрудитися,  джуся,  дншся,  іл.  1)  По- 
трудиться. 2)  Богу  потрудитися.  Проболіть. 

Борз.  у. 
Потруїти,  трую,  їш,  м.  Отравить 

(многихъ). 
Потруїтися,  труїмося,  їтеся,  гл.  Отра- 

ввться  (о  многихъ).  Потруїлись  тим  зіл- 
лям поганим.  Шевч.   474. 

Потруемни,  син,  ж.  мн.  Собраніе  не- 
большого ісла  гостей,  лиць  боліє  близ- 

кихъ  семь  а,  на  другой  день  послі  пируш- 
ки, для  доіданія  и  допиванія  остатковь 

оть  вчерашняго  дня.  Лубен,  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Потрусити,  пг^,  сиш,  гл.  1)  Потрясти. 
2)  Посыпать.  Потруси  борошном  стіл  та  й 
викачуй  паляниці.  Богод.  у.  3)  Обыскать 
кого. 

Потруситися,  шуся,  сишся,  м.  По- 

трястись. 
Потрух,  ху,  м.  І)  Сіно,  солома  стер- 

тая, труха.  Черк.  у.  2)  мн.  потрухи.  По- 
троха. Маркев.   159. 

Потрухлий,  а,  є.  Сгнившій  (о  дереві). 

Потрухлявіти,  вію,  еш,  »л.=Потрух- 

нути. Потухнути,  ну,  неш,  м.  Сгнить 
(о  дереві).  Потрухли  чумацькі  вози  і  за- 

нози. Ком.  Пр.  №  1271. 
Потручатн,  чаю,  еш,  м.  Потолкать. 
Потрюхикати,  каю,  еш,  іл.  Потрусить 

мелкимъ  шагомъ?  От  потрюхикав  собі 
віл  помалу.  Чуб.  II.   154. 

Потряска,  кя,  ж.  Родъ  танца.  Вх. 
Лем.  454. 

Потрясти,  су\  сеш,  іл.  1)=Потру- 
сити  1.  Св.  Л.  281.  2)  Помчаться.  І  по- 

трясла (в  танці),  аж  вітер  віє  Св.  Л.  206. 
Потряхати,  хаю,  еш,  гл.  Встряхивать. 

Підняли  йою  на  руки.  Я  потряхав-потря- 
хав  йою, — так  ні,  він  неживий  був.  Но- 
вомоск.  у. 

Потуга,  ги,,  ж.  1)  Сила,  мощь.  Цар- 
ство Боже  прийде  в  потузі.  Єв.  Мр.  IX.  І. 

Перемогла    б  нечисту    силу  ти  пречистою 
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потугою  своею.  К.  Дз.  166.  2)  Воєнная 
сила,  войско.  Та  підтягай,  малий,  джуро, 
та  попруги  стуиг,  бо  буде  ж  нам,  малий 
джуро,  велика  потуга.  Мет.  401.  А  я 
(Богд.  Хмельн.)  ляхів  не  боюся  і  гадки  не 
маю,  за  собою  великую  потугу  я  знаю, 
іще  й  орду  татарськую  веду  за  собою. 
Гол.  І.  4.  2)  Потугу  чути.  Предчувствовать 
біду  (оть  какой  либо  силы).  Не  лай 

мене, — каже  кінь, — як  мені  не  вбиваться 

(в  землю),  коли  я  потугу  чую. — Яку  ж 
ти  потугу  чуєш? — пита  хлопець. — А  та- 

ку: як  насипле  мати  тобі  борщу,  то  ти 
не  їж  та  за  вікно  вилий,  до  як  попоїси, 
то  більш  тобі  не  жить.  Грин.  І.  150. 
Ум.  Потугоньна.  Десь  на  свою  головоньку 
потугоннку  чую.  Рудч.  Чп.    185. 

Потугішати,  шаю,  вш,  и.  Сделаться 
туже. 

Потугонька,  кн,  ж.  Ум.  оть  потуга. 

Потягувати,  гую,  вш,  іл.  Мучиться 

въ  родахъ.  Роди  були  тяжко  трудні:  по- 
тугувала  наша  Мотря  два  дні  и  дві  ночі- 
Мир.  ХРВ.  22. 

Потужавіти,  вію,  вш,  гл.  Сделаться 

тверже  (напр.  о  кочняхъ  капусты,  о  зем- 
лі высыхающей  послі  дождя). 

Потужити.  жу\  жиш,  і.!.  1)  Попла- 
кать, поголосить.  2)  Стянуть,  натянуть 

туго,  туже.  Вх.  Уг.  262.  Ніжки  йому 

зав'язали,  ручки  потужили,  ой  так  Штолу молодою  заболіли  ломи.    ЕЗ.  У.  34. 

Потужний,  а,  е.  Могучій,  мощный, 
сильный.  Поскидав  потужних  з  престолів. 

вв.  Л.  І.  ">2.  Потужна  вода  йшла.  Кро- 
лев.  у.  Учора  раб,  сьогодні  царь  потужний. 
К.  ЦП.  293. 

Потужник,  кя,  м.  Союзникъ,  помощ- 
никъ,  доставляющей  помощь  своею  силою 

К.  Кр.  21.  К.  НС  ІЗ.  Редшіде  й  Канте- 
міре...  ви  зорями  ясними  засияли,  Ісламові 
потужниками  стали.  К.  МБ.   152. 

Потужно,  нар.  Сильно,  мощно,  могу- 
щественно. Одна  струна  дзвенить  потужно 

в  мене,  мов  те  перо  орлине  против  бурі. 
К.  Бай.  11.  Як  потужно,  як  безмірно 
можно  любити.  Г.  Барв.  496. 

Потуманити,  ню,  ниш,  и.  Одурачить 

(многихъ).- 
Потуманіти,  тю,  вш,  гл.  1)  Покрыть- 
ся туманомт,,  затуманиться.  2)  Одуріть. 

З  ляхами  потуманіли  Сі  ми.  К.  ПС  28. 

Потопати,  паю,  вш,  и.  1)  Пойти, 
пойти  стуча  ногами.  Потупали  діти.  МВ. 
(О.  1862.  I.  91).  2)— що.  Оставить  слідьі 

на  чемъ,  ходя.    Ступекці   на  пісочку  зна- 
ти: русалочки  потупали.   Г.  Барв.  351. 

Потупити,  плю,  пиш,  гл.  Иступить 

(во  множестві).  Обидва  ножі  потупили, — 
тепер  чим  хоч,  тим  і  криши.    Черннг.  у. 

Потупотіти,  чу\  чеш,  гл.  Затопать, 

побіжавь. 

Пбтур,  ру,  м.  Поблажка,  потворство. 
Потуру  дітям  не  даю,  навчаю.  Г.  Барв. 
437.  Потуру  не  давав  Василеві,  щоб  гає 
гірш  з  тою  чою  не  вийш.ю.  Г.  Барв.  387. 

Потурання,  ни,  с  Потворствовавіе. 

Потурати,  раю,  вш,  гл.  1)  Потворство- 
вать, поблажать,  мирволить.  Ей,  не  поту- 

рай дитині  змалечку,  бо  на  старість  з 
його  не  буде  людей.  Канев.  у.  Не  потурай, 
дівчинонько,  моїй  розмовонці.  Мет.  83. 
2)  Обращать  вниманіе.  У  петрівку  не 

можна  всіх  пісень  співати,  а  ми  не  поту- 

'  раємо  на  те,  співаємо  всіх.  Уман.  у. 

Потурбйтися,  блюся,  бйшея,  1.1. =По- 
турбуватися.  А  я  оженився,  не  довго  на- 

жився, тілько  потурбився.  Грин.  III.   396. 

Потурбувати,  бую,  вш,  ід.  Нобезпо- 
коить.  Дід  потурбує  свою  старість.  О. 
1861.  X.  56. 

Потурбуватися,  буюся,  вшея,  гл.  Ио- безиокоиться. р 

Потурготітн,  гочу\  тйш,  гл.  Погре- 
міть,  постучать. 

Потурити,  рю,  рйш,  і.і.=Потурлити. 
Ном.  №  12822. 

Потуркати,  каю,  вш,  гл.  1)  Поворко- 
вать. 2)  Поговорить  нікоторое  время  одно 

и  то-же,  не  переставая. 
Потуркотати,  кочу,  чеш,  и.  і)  и  2)= 

Потуркати.  3)  Постучать;  побарабанять. 

Потуркотіти,  кочу,  тйш,  г.і.=Потур- 
котати. 

Потурлйти,  лю,  лиш,  і.і.  Погнать. 
Мерщій  гготурлив  барана  на  ярмарок. 

Грин.  II.    276. 
Потурлйти,  ляю,  вш,  гл.  Растолкать, 

потолкать  (многихъ);  разогнать.  Потурляв 
він  їх.  Павлогр.  у. 

Потурнак,  ка,  м.  Ренегатъ  (отуречив- 
шійся). Желех. 

Потурнацтво,  ва,  с.  1)  Ренегатство, 

принятіе  турецкой  національности  и  исла- 
ма. 2)  соб.  Ренегаты  (отуречившіеся).  Об- 

манював... сонне  потурнацтво  над  Босфо- 
ром. К.  Дз.  75. 

Потурначка,  кн,  ж.  Ренегатка  (оту- 
речившаяся). 

Потурнутися,    нуся,    нешея,    гл.  По- 

18* 
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гнатьсл.    А  він   як  потурнеться  за  мною! 
я  навтіки.  Павлогр.  у.  (Залюбовск.). 

Потурчати,  чу\  чйш,  гл.=Потуркати. 
Потурчити,  чу,  чиш,  гл.  Отуречить. 
Потурчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Оту- 

речиться. АД.  І.  233.  Потурчився,  побу- 
сурманився для  панства  великого.  АД.  І-  209. 

Потуха,  хи,  ж.  1)  ЇІріободреніе?  Де 
в  хаті  свекруха,  там  сину  потуха,  а  не- 

вістка ходить,  як  прибита  муха.  Грин. 
III.  300.  2)  Випити  на  потуху.  Выпить  въ 
заключевіе.  На  потуху  випийте  четвер- 
туху.  Ном.  №  11543.  Далі  глитнув 
з  пляшки  на  потуху  горілки.    Стор.  МПр. 

Потухати,  хаю,  еш,  сов.  в.  пот^х- 
(ну)ти,  хну,  неш,  гл-  Потухать,  потух- 
нуть. 

Потушити,  шу\  шиш,  гл.  Потушить. 
Потьмарити,  рю,  рйш,  гл.  Помрачить. 

На  святому  небі  усі  звізди  потьмарило. 
АД.  І.  194.  Половина  сонця  й  місяця 
і/  тьму  потьмарило.  АД.  І.  190. 

Потьмаритися,  рюся,  рйшся,  гл.  По- 
мрачиться.  Сонце  потьмариться.  Г.  Барв. 
522. 

Нотьбк,  ку,  м.  Струя,  потекъ.  Піт 
котився  з   їх    потьоками.    Левиц.  Нов.  4. 

Потьопати,  паю,  еш,  гл.  Пойти,  шле- 
пая но  грязи. 

Потьбпагися,  паюся,  ешся.  г.г.=Потьо- 
пати. 

Потьбхкати,  каю.  еш.  гл.  Побиться 
никоторое  время  (о  сердці).  2)  Пощелкать 
(о  соловье). 

Потюпати,  паю,  еш,  гл.  Пойти  или 
побежать  мелкими  шажками;  побіжать 
рысцой.  Коні  заржали,  почувши  лугову 
пашу,  потюпали  і  зникли  з  очей.  К.  (ЗОЮР. 
II.  202).  Вовк  тоді  потюпав  у  ліс.  Драг.  59. 

Поти,  тяти,  с  1)  Птенецъ;  цыпленокъ. 
Вх.  Пч.  II.  11.  Стало  потя  на  ворота 
та  й  піе,  та  й  піе.  Гол.  III.  438.  Ум. 
Потятно.  А  з  потятком  своїм  всю  ніч  роз- 

мовляли. Гол.  III.  387.  2)  —  татарське. 
Чайка.  Вх.  Пч.  II.  15. 

Потяг,  гу,  м.  1 )  Влеченіе,  побуждевіе, 
стремленіе.  У  його  потяг  до  танців  та 
до  скоків.  Рк.  Левиц.  2)  Доходъ,  прибыль. 
Нема  потягу.  НВолын.  у.  3)  Поіздь. 
4)  Ремень  у  сапожниковъ,  которымъ  при- 

держивается сапогъ  пли  доска  на  колі- 
няхъ.  Вас.  101.  5)  Длинная  и  узкая  по- 

лоса бураковъ  ила  иного  поевва,  далеко 
потянувшаяся  въ  поле.  Рк.  Левиц.  0)  мн. 
Иотягиваніе.  Потяги  напали  мене.  НВо- 

лын. у.  (Лобод.). 

Потяга,  ги,  ж.  Возка  тяжестей?  Та 
ся  коняка  не  до  біги,  а  до  потяги:  дивіться, 
які  ноги  грубі.  Канев.  у. 

Потяганка,  ки,  ж.  Женская  крытая 
шуба.  Черниг.  у. 

Потягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  потягти, 
гну\  гнеш,  гл.  1)  Потягивать,  потянуть. 
Козак  сердега  люлечку  потягає,  у  кобзу 
грае-вигравае-  Мет.  440.  2)  Покрывать,  по- 

крыть (мт>хъ).  Кожух,  сукном  потягнений. 
Борз-  у.  Думаю  потягти  свою  кожушку 
черкасином.  Черниг.  у.  3)  Ударять,  уда- 

рить (кого).  Мир.  ХРВ.  9.  Ентел  потяг 
не  по  охоті  Дареса,  щоб  його  він  знав- 
Котл.  Ен.  II.  19.  4)  Стремиться  къ  чему, 
желать  чего.  Парубок  дівку  любить,  а  вона 
за  гнчим  потігае.  ЕЗ.  V.  97.  Вона  его... 
щире  любила,  а  він  ї  не  потігае  сватати. 
ЕЗ.  У.  90.  См.  Потягти. 

Потягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
тягтися, гн^ся,  гнешся,  гл.  Потягиваться, 

потянуться.  Не  годиті,ся  на  людину  потя- 
гатися, бо  вмре.  Грин.  II.  25. 

Потягачка,  ки,  ж.  Потягота,  потяги- 
ванье  членовъ.  Яка  там  тебе  потягачка 
напала?  ЕЗ.  V.   188. 

Потяглий,  а,  є.  Отлогій  и  глинный. 
Потягла  гора.  Могил,  у. 

Потягти,  гну\  неш,  гл.  1)  Потянуть. 
Потягни  за  кінець,  то  воно  й  роз  яжеться. 
Потягни  ломаку  до  себе-  2)  Потащить,  по- 

везти. Тут,  брате,  коні  не  потягнуть. 
О.  1801.  IV.  57.  3)  Потащиться,  пойти. 
ЗОЮР.  І.  13.  Де  ж  Ярема?  Взявши  торбу, 
потяг  у  Вільшану.  Шевч.  134.  Потяг  за 
ворота.  Св.  Л.  3.  4) — за  ним.  Взять  чью 
сторону.  Алв.  111.  За  нас  руку  потяг. 
Сим.  231.  5)  См.  Потягати  2,  3. 

Потягтися,  гн^ся,  нешся,  гл.  1)  По- 
тащиться. Потяглась  і  вона  за  моска.гями. 

2)  См.  Потягатися. 
Пбтяжкий,  а,  е.  Тяжеловатый. 
Штяжко,  нар.  Тяжеловато.  НВолын!  у. 
Пбтязь,  8І,  ж.  Длинное  озеро,  длин- 
ное болото.  Мнж.  190.  Длинныя  полосы 

воды,  оставшіяся  послі  разлива  на  поем- 
ныхъ  м'Ьстахъ.  Алекс,  у. 

Штикувати,  кую,  еш,  г.».=Натякати. Алекс.  у. 

Потяти,  тну\  тнеш,  гл.  Изрубить. 
Потйтко,  ка,  с-  Ум.  отъ  потя. 

Поуэ,  кяр.=Пон8.  Поуз  мій  двір,  во- 
рітечка голубка  летіла.  Мет.  252.  Сади- 

виноградгі  в  воду  поринають;  поуз  берег  ясні 
смуги  як  срібло  сияють.  К.  Досв. 

Поурмлений,  а,  е.  Тронутый  скотиной 
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при  вастьбі,  съеденный  сверху  (о  траві). 
Сильніші  вівці,  вистоявшись  за  день,  ідуть 
швидко,  зривають  тільки  вершки  з  трави 
так,  що  ззаду,  котрі  вівці  слабіші,  а  паче 
ягнятка,  не  можуть  пастися,  бо  поурмле- 
ног  трави  вівця  не  їстиме.  О.  1862.  V 
Кух    33. 

Пофалыпувати,  шую,  вш.    іл.  Подді 
дать  (во  множестве).  К.  Кр.  34. 

Похабйтися,  блюся,  бншся,  (чогось), 
и.  Оставлять,  покидать.  Вх.  Зн.  54. 

Похававкати,  каю,  вш,  гл.  Покричать 
(о  перепелі). 

Похазяйнувати,  ную,  вш,  гл.  Похо- 
зяйничать. 

Похалаштати,  таю,  вш,  гл.  Оскопить 
(многихъ). 

Похамаркати,  каю,  вш,  гл.  Побормотать. 
Похапати,    паю,    вш,    гл.  Расхватать. 

Дочок  шляхетських  і  старшинських  козаки 
собі  за  жінок    силою    инших  похапали.  К. 
ЧР.  357. 

Похапний,  а,  6.  Быстрый  въ  движе- 
ніяхь,  прьіткій. 

Похапцем,  нар.  Поспішно,  торопливо. 
Похапцем  звінчалися,  щоб  не  розлучила  нас 
паю.  МВ.  (О.   1862.  III.  68). 

Похарамаркати,  каю,  вш,  и  — Поха- 
маркати. 

Похарапудитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Попутаться  нікоторое  время  (о  лошадв). 

Похарцизувати,  вую,  вш,  и.  Пораз- бойничать. 

Похарчати,  чу,  чйш,  гл.  Похрипіть. 
•Лохарчйти,  чу\  чйш,    ел.=Похарчу- вати. 

Похарчйтися,  чуся,  чйшся,  и,  По- 
кормиться; постоловаться  нікоторое  время. 

Дали  їй  лиш  тілько  на  дорогу,  щоб  вона 
мала  похарчйтися.   Чуб.  II.  67. 

Похарчувати,  чую.  вш,  іл.  1)  Покор- 
мить нікоторое  время  (людей),  постоло- 

вать.  2)  Накормить.  'Гра  похарчувати  чо- ловіка, трп  її  скотині  його  щось  дати 
йти.  О.  1802.  VI. «7.  Він  їх  файно  прий- 
мив,  похарчував.  Гн.  І.  81. 

Пбхва,  ви,  ж.—  Піхва.  Впохвушаблю 
не  ховаю.  Лукаш.  37. 

Шхвал,  лу,   ч.=Похвалка.  Радом,  у. 
Похвала   лй,  ж.  1)  Похвала;   одобре- 

Юе.  Ми  тобі  похвалу  написали.  Г.  Барв.  9. 
2)  Слава,  гордость  (т.  е.  то,  чімь  можно 
гордиться).  Оії  спасибі  ж  тобі,  похвало 
У  країни  велика,  що  ти  нас  слобонила  з 
сьою  бесурменською.  лиха.  К.  МБ.  XII.  280. 
3)  Суббота    5-й    неділи    великаго   поста. 

ЕЗ.  V.  208.  На  похвалу  сорока  яйцем  по- хвалиться. Ном.  №  425. 
Похвалвнство,  ва,  с.  Угроза— робити. 

Угрожать.  Тепер  похваленство  робе—иЄю 

каже.  НВолын.  у.  ' Похвалити,  ся.  Пм.  Похваляти,  ся. 
Похвалка,  ки,  ж.  Угроза.  Плюньте 

ви  на  його  похвалки.  Мир.  Пов.  І.  164. 
Василь  на  похвалках  живе.  Черк.  у.  По- 

хвалки ті  нічого  не  варті.  НВолын.  у. 
Похвальний,  а,  є  —тиждень.  Пятая 

неділя  великаго  поста.  Ном.  №  425. 
Похвальшувати,  шую,  вш,  и.=По- 

фальшувати. 
Похвалити,  лйю,  вш,  сов.  в.  похва- 

лити, лю,  лиш,  гл.  Одобрительно  отзы- 
ваться, отозваться,  хвалить,  похвалить 

одобрять,  одобрить.  Те,  що  треба  б  не  по- 
хваляти, а  ганити.  О.  1861.  XI.  103 

Яка  шрна  молода!  похваляли  деякі.  Стоп 
МІІр.  77. 

Похвалятися,  лйюся,  вшся,  сов.  в. 
похвалитися,  люся,  лишся,  гд.  1)  Угро- 

жать (словами),  произносить  угрозы.  По- 
хваляється бити  мене.  НВолын.  у.  Він похвалявсь,  похвалявсь  на  Василя,  тії  таки 

й  домостивсь.  Черк.  у.  Яконом  -похваливсь 
бити  його.  Рудч.  Ск.  І.  167.  2)  Сообщать, сообщить,  разсказать  о  чемъ.  Похваливсь 
я  йому,  а  він  другому.  Кролев.  V.  Моло- 

дит похваляються,  що  вона  (попадя)  обі- хідлива  з  народом.  Г.  Барв.  132. 
Похварбувати,  бую,  вш,  гл.  Окрасить НВолын.  у. 

Похват,  ту,  м.  Въ  выраж.:  на  похваті. 
ІІодь  рукой.  Що  є  в  хаті  на  похваті?— Клямка.  ХС.  ПІ.  61.  Та  держить  нагаєчки 
на  похваті.  Грин.  III.  84 

Похвататн,  таю,  вш,    м.=Похапатм 
Похватний,    а,  6.    Скорый,    быстрый. Похват  кий  кінь.  НВолын.  у 
Похватний,  4,  є,  Удобоподввжный 

удобоиосимый,  удобный  для  взятія.  Заня- 
лась хата— та  пожарні  бочки  похватні— скоро  води  привезли    Міус.  окр. 

Похверцювати,  цюю,  вш,  гл.  Поще- голять. 

Похвилювати,  люю,  вш,  гл.  Повол- 
новать. 

Похвилюватися,    лююся,    вшся     и 

1)    Поволноваться.    2)    Взволноваться'  (во множестві). 

Похвйськатн,  каю,  вш,  и  =Похвось- 
кати. 

Похвипати,  цаю,  вш,  ы.  Побрыкать 
нікоторое  время. 
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Попоратися,  рвемося,  втвся,  гл.  За- 
боліть (о  многихъ).  Усі  у  нас  похворалися. 

Зиіеп.  у. 
Похворіти,  рівно,  втв,  м.  Заболіть 

(о  многихъ).  Воли  похворіли.  Рудч.  Чп.  89. 

Похворостйти,  щу\  стиш,  гл.  Побить 
хворостиной,  постегать  (кого). 

Похворту^нити,  нить,  гл.  безл.  Повезти 

(кому),  удаться. 
Пахвбстатися,  таюся,  ешся,  гл  По- 

волочиться, потащиться  сзади  хвостомъ. 
Похвоськати,  каю,  вш,  гл.  Постегать 

(прутомъ,  кнутомъ). 
Похнбн^ти,  ну\  неш,  гл.  Покачнуть. 

Похибнутнся,  н^ся,  нешся,  гл.  По- 
качнуться. 

Похизуватися,  8у*юся,  ешся,  гл.  По- 
щеголять. Сим.  214.  Вам  хочеться  похи- 

зуватись у  моєму  кобеняці. 
Похил,  лу,  м.  Наклонъ.  Малий  похил 

у  сієї  сохи-  Волч.  у. 
Похилий,  а,  є.  1)  вклонившійся,  на- 

клоненный, наклонный.  Похилее  та  дерево 
та  ялина.  Мет.  175.  На  похиле  дерево  і 
кози  скачуть.  Посл.  Гора  похила  до  річки. 
Волч.  у.  Він  горбатий,  а  я  похи.ха,  тим 
я  його  полюбила.  Мил.  103.  2)  Покорный. 
3)  О  лЪтахъ:  преклонный.  Ще  ж  бо  ти 

на  світі  у  похилих  літях  не  зовсім  оди- 
ниця. К.  Досв.  142. 

Похилистий,  а,  е=Похилий  1 .  Шапка 

чорна,  похилиста.  ЗОЮР.  І.  97. 
Похилисто,  кар.=Похило. 
Похилити,  си.  См.  Похиляти,  ся. 
Похило,  нар.  Наклонно. 

Похильний,  а,  є— Похилий  1.  По- 
хильнее  дерево  похиляється,  а  покірливе  ди- 

тятко поклоняється.  Нп.  Нігде  мені  по- 
стояти під  похильним  тином.  Мил.  73. 

Похйльчастий,  а,  є  —  Похильний. 

Похильчасте  то  дерево — ялина.  Нп.  Ямна 
похйльчаста  —  яма,  расходящаяся  кверху. 
Волч.  у. 

Похилити,  ляю,  вш,  сов.  в.  похи- 
лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Склонять,  скло- 

нить, наклонять,  наклонить.  Скрізь  же  ти, 

буйнесенький,  по  полю  гуляєш,  шумиш,  гу- 
деш, висвистуєш,  тирсу  похиляєш.  О.  1861. 

XI.  44.  Тогді  Кішка  Самійло...  на  чердак 

виступав,  червонії,  хрещатії,  давнії  корогви 
із  кишені  винімав,  роспустив,  до  води  по- 

хилив. АД.  І.  218.  2)  —  Похилятися,  похи- 

литися. „Десь  у  мене  був  з  кулями  гаман, — 
я  ж  тобі  гостинця  дам".  Як  став  йому 
гостинці  посилати,  став  татарин  з  коня 
похиляти.    АД.  І.  173.    Похилило   на  нас. 

Склонилось  въ  нашу  сторону.  Волч.  у. 

3)  Преимущ.  сов.  в.  Пойти  куда.  Хведір... 
тихо  похилив  по  за  церквою.  Мир.  Пов 
І.   137. 

Похилитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

похилитися,  лкюя,  лишся,  гл.  Накло- 
няться,  наклониться.  На  долині  яровина 
хоче  похилиться.  Мет.  16.  Червона  калина 
похиляється.   Грин.  III.  388. 

Похимерувати,  руто,  вш,  гл.  Дричуд- 
ничать  некоторое  время. 

Похинорбдити,  джу,  днш,  ід.  1  )  =  По- 
хинерувати.  2)  Поколдовать  некоторое 

время. Похиріти,  рівно,  втв,  и.  Заболіть  (о 

многихъ).  Бодай  же  вам,  чумаки,  воли  по- 
хиріли.  Рудч.  Чп.  90. 

Похирляти,  ляю,  вш,  гл.  Проводіть 

некоторое  время.  Так  збили,  що  ледво  жи- 
вою додому  привезли.  Похирляв  і  в  недовзі 

вмер.  ЕЗ.  У.  31. 
Похистйти,  щу\  стиш,  и.  Защитить, 

укрыть,  спрятать.  Ти  мене  захисти,  бо 
він  дуже  напада.  Новомоск  у.  (Залюбовск.). 

Пбхит,  ту,  м.  Качанье,  раскачиванье. 
Одним  похитом  вивернув  з  землі  кілок. 

Похитати,  таю,  еш,  гл.  Пошатать,  по- 
качать. 

Похитатися,  таюся,  ешся,  гл.  Поша- 
таться, покачаться. 

Похитйти,  хичу,  тйш,  гл.  Скрыть, 

утаить,  покрыть,  не  выдавать.  Як  би  знав, 
що  вбито  чоловіка,  то  я  б  доніс,  я  не  міг 

би  сього  похитйти,  —  як  то  можна.  Ека- 

териносл.  у.  Він  давав  мені  п'ять  карбо- 
ванців, щоб  не  виказував  на  його:  похитй 

мене,  каже.  Так  я  не  взяв  грошей  і  ска- 
зав, що  не  похитю.  Павлогр.  у.  (Залю- 

бовск.). 

Похитнути,  ну\  неш,  гл.  Пошатнуть, 
покачнуть. 

Похитнутися,  нуся,  нёшся,  гл.  По- 
шатнуться, покачнуться. 

Похитрувати,  руш,  еш,  гл.  Похитрить. 

Похитувати,  тую,  еш,  гл.  Пошаты- 
тывать,  покачивать.  Сидить  ворон  над  ска- 

лою, похитує  головою.  Л  у  каш.  134.  Цоко- 
чуть жінки,  похитуючи  головами.  Мир. 

ХРВ.  23. 
Похитуватися,  туюся,  ешся,  гл.  По- 

шатываться, покачиваться. 

Похитані,  похитум,  гл.  Дьтек.  качать. 

Похід,  хбду,  м.  1)  Пбхід.  Походка, 

поступь.  У  обох  похід  однаковий:  як  уве- 
чері, то  й  не  розбереш,  котрий  іде:  чи 

той,  чи  сей.  Новомоск.  у.    Видно  пана  по 
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походу.  Лебед.  у.  Похід  жвавий  і  мотор- 
ний. Грин.  III.  610.  У  кожною  звіря  в 

плавні  є  свій  похід.  О.  1862.  II.  63.  2)  По- 
хід. Походъ.  См.  Поход.  Ум.  Походещ>.  Не 

Маріїн  то  походець,  то  Маріїн  мчи  убо- 
реиь.  АД.  І.  303. 

Похідний,  а,  6.  1)  Быстрый  въ  ходь- 
бі? Приступіт  до  мене  своїми  ніжками 

похідненькими.  ЕЗ.  V.  109.  2)  О  мельниці: 

передвижной,  пловучій.  Похідні  млини. 
Лебед.  у-  3)  О  погребі:  не  вертикально 
выкопанный,  а  въ  виді  подвала;  подвалъ. 

У  нас  погріб  похідний.  Константиногр.  у. 
Ум.  Похідненьний. 

Похідній,  я,  е.  Походный.  К.  ЦН.  283. 

Похідня,  ні,  ж.  Перекидной  мостикъ, 
напр.  отъ  берега  до  барки,  до  мельницы, 
и  т.  п.  Гадяц.  у. 

Пбхіп.  хопу,  м.  Влеченіе,  склонность 
къ  чему.  Желео. 

Пбхіпкнй.  а,  е.  Скорый,  бойків,  жи- 
вой, прьіткій.  Похіпкий  хлопчак.  НВолын. 

у.  Похіпкий  кінь.  НВолын.  у. 

Пбхіпво,  нар.  Скоро,  бойко,  прытко. 

Похіплнвий.  похідний,  а,  е.  1)  Про- 
ворный, быстрый.  Високою  зросту,  коща- 

вий, похіпливий,  жвавий.  МБ-  II.  136. 

2)  Понятливый,  быстро  схватьівающій,  вос- 
приимчивый. Иохіпна  дитина.  НВолын.  у. 

Не  похіпне  якесь.  НВолын.  у.  У)— Похват- 

ний   Чарка — найпохіпніще  діло.  НВолын.  у. 
Похіснуватнся.  н^юся.  вшся,  м.= 

Покористуватися. 

Похдепн^тяся,  ну"ся,  нешся,  м.= 
Похля  пнутися.  Пох.іепнеться  за  їжею. 
Ном.  &  11798. 

Похдептатн,  пчу\  чеш.  гл.  Похлебать, 
полохать.  Желех.  Собака  похлептав  трохи 
з  миски  борщу  та  й  пішов. 

Похлинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

похлинатися,  н^ся,  нёшся,  і.і.  Поперх- 
нуться, захлебнуться.  Загнибіда  похлинувся, 

закашлявся.  Мир.  Пов.  II.  52. 

Похлібнтн.  блж),  бйш,  и.  Поддержи- 
вать кого,  потянуть  руку  за  кЬмъ.  Я  по- 

іліїлів  за  ним.  Черк-  у. 

Пбхлопні,  ній,  м.  Лапти,  подплетен- 
ныя  пенькою. 

Похлюпостатися,  пощ^ся.  щешся,  ід. 

Поплескаться.  Пірнув  разів  тричі,  похлю- 
постався  та  й  на  беріг.  О.  1862.  VIII.  25. 

Похлянути,  нежо,  нете,  ід.  То-же, 
что  и  охлянути,  но  о  МНОГИХЪ.  Гуси  по- 
хляли  без  води.  Борз,  у. 

Похмарити.  рло,  рйш,    гл.  Помрачить, 

закрыть  тучами.  Половину  сонця -місяця 
похмарило.   АД.  І.  197. 

Похмарити,  рить,  гл.  6е?.і.=Нахма- 

рити.  Сонце  бум  вияснилось,  а  потім  уп'ять нахмарило.  Богод.   у. 

Похмаритися,  риться,  ід.  безл.  По- 
крыться тучами.  Виясни.юсь  бую,  потім 

знову  похмарилось.  Харьк.  у. 

Похмаріти,  рів,  ».♦.  6>.?.і.— Похмари- 
тися. 

Пбхмарний,  а,  е.  Пасмурный. 
Пбхмарно,  нар.  Пасмурно.  Міус.  окр. 
Похмелйти,  ся.    См.  Похмеляти.  ся. 
Похмеляти.  ляю.  еш.  сов.  в.  похме- 

лйти. ЛЮ,  ЛИШ,  1.1.  Опохмілять,  опохмі- 
лить.  Весь  деньочок  головоньку  похмеляла. 

Грин.  НІ.  325. 
Похмелитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

похмелитися,  днюя,  лишся,  и.  Опохме- 
ляться, опохмелиться.  Троянці  з  хмелю 

просипыись,  скучали,  що  не  похмелялись. 
Котл.  Ен.  ГУ.  20. 

Похмілля,  ля,  с  Похмілье.  Єсть  мені, 

братіки,  із  хмелю  похмілля.  Мет.  249.  Ум. 
Похмілленько.  Грин.  НІ.  7.  Похміллячко. 

Грин.  III,  324. 
Похмільний,  а,  е.  Больной  отъ  пе- 

репоя. Не  так  .ноя  ю.ювонькс  п'яная  як похмільная. 

Похнуратися,  раеться,  м.  безл.=Ел- 
хмарити.  Похмуралося  на  гіворг.Вх.Лем.455. 

Похмурий,  а,  д    Угрюмый. 

Похмаритися,  рюся.  ришся,  і.і.  На- 
дуться, разсердиться.  Чи  вилаяв,  чи  не 

вилаяв,  зараз  похмури.іась  і  пішла  з  хати. 
Каменец,  у. 

Похмуріти,  ріп,  еш.  ід.  Нахмуриться, 
придти  въ  дурное  расположеніе  духа  (о 
многихъ).  Усі  похчурихи,  зажурилися.  Мир. 

ХРВ.   140. 
Похм^рний,  а,  е.  Пасмурный.  Над 

Невою  під  снігами,  при  похмурнім  сонці, 

ти  поліг  еси,  мій  друже,  на  чужій  сто- 
ронні. О.   1861.  III.    10. 

Похмуро,  нар.  Угрюмо.  Якось  похмуро 
озирались  вони.  Стор.  МПр.  50. 

Похнюпа,  пи,  об.  Человъкъ,  постоянно 

смотрящій  въ  землю,  угрюмый. 
Похшопнй,  а,  є.  Опустившій  голову, 

угрюмый. 
Похнюпити,  плю.  пиш,  і.и  Опустить 

'голову),  повісить  (нось).  Позад  всіх  ішов 
молодий,  похнюпивши  ніс.   Стор.  МПр.  55. 

Похнюпитися,  плюся,  пишся,  ід.  По- 
вісить голову.  Еней  похнюпивсь.  Котл.  Ен. 

III.  16. 
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Поховання,  ня,  с.  Похороны,  погре- 

бете. Бої  г'юю  зна,  що  воно  за  пошесть 
така!  ото  прийшов  чо.говік  з  другою  села 

па  поховання  та  й  сам  умер  з  холери. 
Лтбен.   V. 

Поховати,  ваю,  еш,  м.  1)  Спрятать 

(во  множ.).  В  сій  річні  скарби  поховали. 

ЗОЮР.  І.  55.  2)  Похоронить.  Смерти  на- 

шої доглядати,  тіло  паше  козацьке  моло- 
децьке в  чистім  полі  посовати-  Макс 

(1849),  18.  Ой. викопай,  мати,  глибокую 

яму  та  поховай,  мати,  сю  славную  пару. 
Мет.   96. 

Поховатися,  ваемося,  етеся,  іл.  Спря- 

таться (о  ыногихъ).  Духом,  як  миші,  похо- 

вались козаки  у  ту  нору.  Стор.  МІІр.  111. 

Похбд,  ду,  м.  1)=Похід  2.  Убірайся, 

козаченьку,  завтра  поход  буде.  Мет.  22. 

2)  Свадебное  шествіе.  Йшли  із  церкви  мо- 
лодії, роду  честь  і  слава.  Перезва  неслась 

за  ними,  з  хат  старі  і  діти  вибігали^  по- 
спішали на  поход  глядіти.  Мкр.  Н-  37. 

Похода,  ди,  »г.=Похід  1.  Ух.  Похо- 
донька.  О.   1862.  IV.  22. 

Походеньки,  ків,  м.  Хожденіе,  посто- 
янное хожденіе.  Походеньки  та  посиденьки 

справляє.  Левиц.  КС.  66.  А  він  по  всяк 

ч/іс  у  походеньках.  Харьк.  г. 

Похбдець.  для,  м.  Ум.  отъ  похід. 

Походжати,  джаю,  еш,  и.  Похаживать. 

Косарики  косять,  а  вдівочка  походжає,  дріб- 
ними сльозами    покоси  погмаб-    Мет.  315. 

Походистий.  а,  в.  Отлогій,  съ  легкими 

склонами.  Походиста  гора-  Вх.    Лем.  455. 

'  Походити,    джу,   диш.    м.   Походить, 
быть     похожимъ.     Такий    він    був    тихий. 

звичайний...  і   на  панича    не  походив.  МВ. 

(О.   1862.    III.  44).    Він  більш  уюходив  на 

звірюку,  як  на  чо.ювіка.  Стор.  МПр.  83. 

.  Походити,  джу,  диш,  и.  1)  Похо- 
дить. Єсть  у  мене  гарний  хлопець,  я  його 

люби; а,  то  він  буде  припадапщ,  де  я  по- 
ходила. Грин.  III.  222.  По  тобі  походить 

ще  й  ломана— будешь  еше  и  палкой  бвтъ. 

Г-Арт.  (О.  1861.  III.  83).  2)  Износить. 

Багпеньку-юлубоны.-у!  не  гнівайся  на  мене, 

що-м  ті  хліб  переїла,  сутім  ті  походим. 

О.  1862.  IV.  15.  3)  Забеременеть  (о  ко- 

рові). Раненько  походили  корови,  раненько  й 

попрокидалися.  Зіііев.  у. 

Походне,  ного,  с  Плата  въ  цехт.  отъ 
вновь  посттпаюїдаго.   Козел,  у. 

Походна,  нбї,  ж.  Музыкальная  пьеса 

къ  свадебному  шествію.  Походну  опять 

заграли:  і  отець,  і  мати  виряжають  моло- 

дую в  церкву— покривати.  Мкр.  Н.  37. 

Походній,  я.  в=Похідній.  Лицявсь 

серед  походньої  трівоги.  К    Бай.  28. 
Похбдонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  похода. 

Походючий,  а,  є— Похо^тщий.  Похо- 
дюча  ступа.  См.  Ступа.  Шух.  І.  104.  162. 

Походющий,  а,  є  1)=Походящнй. 
Походюща  остечиия.  Лохв.  у.  2)  Перехо- 
жій,  неживушіи  постоянно  въ  одномъ 
домі.  Походющий  кіт.  НВолын.  у. 

Походящий,  а,  е.  Передвижной,  пере- 
носной. Походящий  стіл.  Зміев.  у. 

Похожалий,  а,  е.  О  человікі:  непо- 
сидяшій;  о  вещи:  переходящій  изъ  рукъ  въ 

руки.  Рк.   Левиц. 
Похожати,  жаю,  еш.  г.і.=Походжати. 

По  ргінку  він  похожає.  Макс  В  дорогих 
шатах  похожали.  О.  1862.  І.  57. 

Похолодити,  джу,  дйш,  г.».  Охладить. 

Похолоднішати,    шаю,   еш,    гл.   Сде- 
латься холодніє.  Ком.  II.  48. 

Похолонути,  ну,  неш.  и.  1)  Охла- 
дить, застыть.  2)  Застыть  (со  страха). 

З  жахом  і  .човчки  дивились  на.  свою  ота- 
ме  <а:  у  всіх  похололо  на  душі.  Стор-  Ми 
всі  так  і  похолонули  на  місці,  а  на^думці 

у  всіх:  Кармалюк.  КС.   1883.  II.  467. 
Пбхоп,  пу,  .«.  Влеченіе.  Нема  похопу 

до  роботи.  НВолын.  у. 
Похопити,  плю,  пиш,  г.г.  Схватить, 

перенять,  воспринять,  понять.  Він  гарною 
не  похопить,  а  погане  зараз.  НВолын.  у. 

Я  йому  казав.,  але  він  не  похопив,  та  че- 
рез те  й  склалось  отаке.  НВолын.  у. 

Похопитися,  плюся,  пишся,  гл.  По- 

спішить, успіть.  Підождіть,  я  вам  по- 

стелю,—похопилася  Одарка  і  хутко  помос- 
тила подугаку.  Мир.  Исв.  II.  113.  Сяде 

на  покуті,  неначе  вона  го.юва  в  селі,  рос- 
пуспіить  язика...  А  я  сижу,  мов  дурна, 

не  можна  мені  за  нею  й  словом  похопитись. 
Левиц.  ПЙО.  І-  364. 

Похоплйвий,  а,  е=Похіпливий  Про- 

падуть мої  конопельки!  подумала  Кайда- 
шиха:  похаплива  невісточка  попряде  їх 
собі  на  по.ютно.  Лешіц.  КС.   <  1. 

Похопнйй.  а,  6=Похіпливий  1.  Мо- 

торна та  похапна  дівчина.  Г.  Барв.  180. 

Похоріти,  ріемо,  ете,  м  =Похворіти. 
Тоді  саме  наші  діти  похоріли.  Васильк.  у. 

Пбхорон,  ну,  м.  Похороны.  Та  дала^ 
вельможна  три  тисячі  ірошшї,  ой  щоб 

ісправитн  похорон  хороший.  Гол.  І.  64. 
Темний  пбхорон.  Въ  кобзарской  думі  такъ 

названо  растерзаніе  мертвеца  звірями  и 

птицами.  Вовці-сцюхманні  нахождали,  орли- 

чорнокрильці  налітали,  в  ю.ювках  сідали,— 
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хотіли  заздалеіоди  живота  темний  похо- 
рон одправляти.  АД.  І.  117. 
Похоронка,  ки,  аг.  Скрытное,  секрет- 
ное місто.  Я  всі  її  похоронки  знаю.  Бо- 

годух    у. 
Похоронний,  в,  6-  Похоронный;  тра- 

урный. І  Божий  світ  сукном  похоронним 
окрився.  К.  МХ.  35. 

Шхороння,  ня,  г  =Похорон.  Скілько 
хто  хотів,  сті.іько  за  похороння  й  брав. 
ЗОЮР.  II.  288. 

Похорбшуватися.  шуюся,  вшся,  гл. 
Красоваться,  охорашиваться. 

По  хору  вати,  рую,  еш,  м.  Проболіть 
нікоторое  время. 

Похоруватнся,  рвемося,  етеся,  гл.  За- 
боліть (о  многяхъ).  Восько  похорувало  сі. 

Гн.  І.   157. 

Похотітн,  хочу\  чеш,  і.і.  Пожелать 
(о  многихъ).  Ми  вже  ріут  аж  спати  по- 

хопили. Кіев.  у.  Хто  його  зна,  чи  похо- 
тять  люде.  Каменец,  у. 

Похоті тися.  четься,  гл.  Лезл-  Захо- 
тіться- 

Похбчувати,  чую,  еш,  гл.  Хотіть. 
Батько  каже:  сватий,  так  дівки  не  похо- 
чує-  НВолын.   у. 

Похбчуватися,  чується,  и.  Хотіться. 
Вже  пора  полуднувати,  бо  таки  трошки  й 
похочуеться.  Радом,  у. 

Похрамннн,  пин,  ж.  мн.  Иразднова- 
ніе  на  второй  день  храмоваго  праздника. 
Мало  їм  храму,  ще  пох)юмнни  вигадали. 
Лох  в    у. 

Похребт,  ту,  м.  Хребегь,  спина.  Бик 
має  мінний  похребт.  Вх.  Лем    455. 

Похребтяна,  ня,  ж.  1 )  Крестецъ.  хре- 
бегь. Константиногр.  у.  Хребегь.  Харьк.  у. 

2)  Боковая  часть  сідла.  Шух.  І.  252. 
Похрёсник,  на,  м.  Крестникъ.  £3- 

V.  196.  Каменец,  у.  Я  йому  хрещений 
батько,  не  мій  поаресник.  Брацл.  у. 

Похресниця,  ці,  ж.  Крестница.  Ка- 
менец, у. 

Похрестини,  тнн,  ж.  мн.  Празднество 
на  второй  день  крестинъ.  Тоже,  что  и 
продйрини.  очедйрини.  Мил.  27. 

Похрестити,  щу^  стиш,  1-і.  Окрестить 
(многихъ).  Може  б  ти  мені  діти  похре- 

сти»? Грин.  II.  5.  Вікна  поцястила.  Грин. 
II.  97. 

Похреститися,    тнмося.     титеся,     ІД. 
1)  Перекреститься  (о  многихъ).  Похрести- 

лись, ударили  три  поклони.    Г.  Барв.  240. 
2)  Окреститься  (о  многихъ). 

Похрипнути,  немо,    неге,  і.».   Охрип- 

нуть (о  многихъ).  Челядь  цілісіньку  яг* 
колядує,  аж  похрипне  сердешна.  О.  1862 
IV.  87. 

Похристосатися,  саюся,  вшся,  гл  По- 
христосоваться. Похристосавшись  з  хазя- 

їном, підійшов  до  батюшки.  Мир.  Пов. 
II.  60. 

Похробостіти,  бощу\  стиш,  гл.  Захрус- 
тіть, напр.  идя  въ  лісу  по  сухому  валеж- 
нику. Вх.  Зн    54. 

Похропти,  пу,  пеш,  и.  Похрапіть 
нікоторое  время. 

Похрумати,  маю,  еш,  гл.  Сьість  что- 
либо  хрустящее.   Усі  кісточки  похрумав- 

Похрумкати,  каю,  еш,  і.і.=Похру- 
мати. 

Похрумтіти,  мчу,  тйш,  і.і.  Похрустіть. 

Похру мчати,  мчу,  тйш,  г.і.=Похрум- 
тітн. 

Похрупати  паю,  еш,  и  =Нохруматн. 

Похрустати,  таю.  еш,  и.=Похруматн. 
Я  ж,  калсе  (лпс),  похрустав  їх  (ятленят). 

Грин.  II.  5. 
Похрйкатя,    каю,  еш,    м.  Захаркать. 

Похрйпатися,  паюся,  вшся,  м.  По- 
трескаться, поколоться.  Похряпався  човен. Лебед.  у. 

Похуднути  немо,  нвте,  гл.  Похудіть. 
Як  воли  в  мене  умгікнули  за  ввесь  день  хоч 
отаке  стебло,  то  най  мені  очі  з  лоба  ви- 

бере, а  ти  кажеш:  худі!  хгіба  за  день  не 
похуднуть?  Каменец,  у. 

Похукати,  каю,  вш,  гл.  Подуть  (ртомъ). 

Чуб.  II.   191. 
Похурделити,  лю,  лиш,  гл.  Покрутить 

(о  вітріч 

Похурианувати,  н^ю,  еш,  и-  Позани- 
маться извозомъ. 

Похурчати,  чу,  чйш,  м.  Пожужжать 
отъ  быстраго  врашенія  (о  веретені,  напр.). 

Похутрувати,  рую,  еш,  м  1)  Под- бить м+.хомъ.  2)  Обмазать  глиной  печь. 

Похухати,    хаю,  вш,   і.і. = Похукати. 

Поцарювати,  рюго,  еш,  гл.  Поцарство- 
вать   Поцарювали  вони  трохи.  Мнж.  53. 

Поцвенькати,  каю,  еш,  /.і.  Погово- 
рить на  непонятномъ  язьїкі.  Жггд  поивснь- 

кав  до  жидівки,  а  тоді  й  каже... 
Поцвйгати,  гаю,  еш,  и.  Похлестать 

чімъ. 
Поцвілий.  а,  є.  Заплісиівільш. 

Поцвірготати,  чу,  чеш,  м.=Поцвір- 
чати. 

Поцвірінькати,  кью,  еш,  іл.  Почи- 

рикать. 
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Поцвіріньчати,  чу,  чйш,  а.=Поцві- 
рінькати. 

Поцвіркати,  каю,  еш,  ;  і.=Поцвір- 
чати. 

Поцвірчати,  чу,  чйш,  гл.  О  сверчкі: 
покричать. 

Поцвісти,  ту,  теш,  гл.  1)  Поцвість 
некоторое  время.  Ще  тиждень  поцвітуть 

та  й  зав'януть  ваші  квітки.  Харьк.  2)  По- 
крыться плісенью.  Так  у  хаті  вохко,  то 

й  хліб  поцвів.  Харьк.  у.  Баба...  така  ста- 
ра, що  вже  аж  поцвіла.  Чуб.  II.  332. 
Поцвітйти,  чу,  тйш,  іл.  Украсить 

цвітами?  Поцвічена  калинонька,  поцвіче- 
ная,  уже  наша  Маруся  повінчаная.  Мил. 
Св.  7. 

Поцвічити.  чу,  чнш,  гл.  Поучить, 
пошкодить. 

Поцвяхувати,  хУю,  еш,  гл.  Обить 
гвоздиками  для  украшенія. 

Поцідити,  джу.  диш,  м.  Процідить 

(во'  множеств*). 
Поцілити,  лю,  лиш,  м.  1)  Приці- 

литься. 2)  Попасть  (въ  ціль).  Стрельнув 
і  саме  в  крило  поцілив.  Крути-верти,  вов- 

чику, головою,  щоб  не  поцілив  сучий  син  бу- 
лавою-. Рудч.  Ск.  І.  21. 

Поцілувати,  лую,  еш  іл.  Поціловать. 
Дівчино  моя,  переяслівко,  поцілуй  же  мене, 
моя  ластівко.  Нп. 

Поцілуватися,  дуюся,  ешся,  м.  По- 
ціловатьсн.  Поцілувались,  попрощались. 
ЗОЮР.  І.  73. 

Поцілуйко,  ка,  м.  Любящій  ціловать- 
ся.  Константиногр.  у. 

Поцілунок,  нку,  м.  Поцілуй. 
Поцінний,  а,  є.  По  ціні  подходящій, 

недорогой. 
Поцінно,  поцінному,  нар.  Не  дорого, 

подходяще  по  ціні.  Сим.  2іШ.  Як  впо- 
добаю та  буде  поцінно,  то  треба  неод- 

мінне ті  колеса  купити.  МВ  (КС  1902. 
X.  143).  Поцінно  купив.  Черк-  у.  Купив 
по-илнно.  НВолын.  у. 

Поціновка,  ки.  ж.  Оцінка  имущества 
для  продажи  съ  публичнаго  торга. 

Поцінувати,  ную,  еш,  гл.  Описать 
(имущество).  /  землю,  і  ліс,  і  доми — усе 
поцінували.  Богодух.  у. 

Поціпкати,  каю,  еш,  Почирикать,  по- 
пищать (о  птиці).  Угор. 

Поцмокати,  каю,  еш,  гл.  Почмокать. 
Поцмокав  губами.  Харьк.  у. 

Поцмбкатися,  каюся,  ешся,  гл.  По- 
ціловатьсл 

Поцмбкнути.  ну,  неш,    іл.  Чмокнуть. 

Віддали  дочки,  а  свої  парубки  лиш  поимок- 

нули.   Гн.  Ц.  27. 
Поцбкатн,  каю,  еш,  их.  Побрякать. 
Поцокатися,  каюся,  ешся,  гл.  Уда- 

рять одно  объ  другое,  почокаться. 
Поцокотати,  чу,  чеш  и  поцокотіти. 

чу,  тйш,  гл.  1)  Постучать.  2)  Постреко- 
тать. 3)  Быстро   поговорить. 

Поцокувати,  кую,  еш,  м.  Побряки- 
вать. Ходила  погойдуючись  та  підківками 

поцокуючи.  Св.  Л.   114. 
Поцтйвнй,  а,  є— Почтивий.  Жиіімо 

як  поцтиві  люде.  Гол.  І.  346. 

Поцукроватіти,  тію,  еш,  гл.  Засаха- 
риться. Поцукроватіе  мед.  Вх.  Зн.  54. 

Поцупити,  плю,  пиш,  гл.  1)  Потя- 
нуть, потащить.  2)  Утянуть,  утащить. 

3)  Потянуть,  ударить.  Через  тин  утікав 
та  й  не  почеркнувся,  як  поцупив  дядько 
ціпом,  так  я  й  осміхнувся.  Мет.   109. 

Поцуратися,  раюся,  ешся,  гл.  Пре- 
небречь кінь,  отказаться  отъ  кого.  Ска- 

жіть, не  поцурайтесь,  спасибі  вам.  Ком.  I.  9. 
Поцька,  кя,  ж.  Уи1\а. 

Поцькон,  ву,  .и.  Травля,  натравлива- 
ніе  (собаками)    Зміев.  у. 

Поцюкати,  каю,  еш.  гл.  Слегка  пору- 
бить топоромъ,  саблей.  Козак  лежить  і 

поцюканий,  і  порубаний.  ХС  II.   196. 
Поцюркотіти,  чу,  тйш,  гл.  Потечь, 

журча. Поцят,  ти,  ж.  Что  либо  особенно  кра- 
сивое. Яка  поцят  яліця!  Вх.  Лем.  455. 

Поцятатися,  таюся,  ешся,  ы.  Сыграть 
въ  четь  и  нечетъ.  Кв. 

Поцяткувати,  кую,  еш,  гл.  Сділать 
орнаментъ  точками.  Шух.  I.  297. 

Поцяцькувати,  кую,  еш,  гл.  Украсить 

(предметі.)  різьбой,  инкрустаціей,  вышив- 
кой и  пр.  Желех. 
Почабанувати,  ную,  еш,  м.  Побыть 

пастухомъ  овецъ. 
Почавити,  влю,  виш,  гл.  Раздавить 

(во  множестві). 
Почавчитн,  чу,  чиш,  и.=Почавнти 

Пачавчили  ягоди.  Борз,  у 
Почадіти,  діємо,  в*е,  гл.  Угоріть  (о многвхъ). 

Почаклувати,  лую,  еш.  гл.  Поколдо- 
вать. 

Почапати,  паю,  еш.  гл.  Пойти  (стар- 
ческой походкой). 

Почаркуватн,  кую,  еш,  гл.  Попьян- ствовать. 

Почарувати,  рую,  еш,  гл.  1)  Покол- 
довать. 2)  Очаровать  (многихъ). 
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Почасти,  нар.  Отчасти. 
Почасточка,  кн,  ж.  =  Почастунок. 

Матінко,  повная  роже,  проіиу  тебе  на  по- 
часточку,  на  цюю  чарочку.  Мет.  201. 

Шчасту,  нар.  Часто.  /  почасту  в  оюнь 
кидали  йою  і  в  воду.  Єв.  Мр.  IX.  22. 

Почастувати,  т^ю,  вш,  и.  Попотче- 
вать (напитками).  А  вже  ж  тобі  од  тою 

іо  не  ввиляти,  щоб  старостам  рушнички 
не  подавати.  Ой  перві  прийшли,  вона  тим 
одкаэалп,  а  других  почастувала.  Мет.  124. 

Почасту ватнся,  ту внося  етеся.  и. 
Попотчевать  друге,  друга. 

Почастунок,  нку,  м.  Угощеніе.  По- 
обідавши, брат  дякує  за  почастунок. 

Почата,  ся.  Св.  Починати,  ся. 
Початковий,  а,  е.  Начальный.  Почат 

хові  шкільні  книжечки.  К    ХП.   125. 

Початок,  тау,  м.  Начало.    Початок 
не    можна     знать,     відкі.ія     взявся.     Нон 
.V  388. 

Початувати,  тую,  вш,  и.  Посторо 
жвть,  покараулить. 

Початуха,  хв,  аг.  Зачинщица?  КС 
1883.  II.  394.  Заськи,  початую,  заськи 
Мил.  156. 

Почащати,  щаю,  вш.  и.  Учащать 
часто  ударять  А  він  все  булавою  йою  по 
чаща,  та  бив,  аж  поки  той  упав.  Мнж.  20 

Почвалати,  даю,  вш,  и.  Пойти,  по 
бресть.  До  дому  почвалав.  Котл.  Ен.  VI.  45 
До  річки  почвалав.   Греб.  385. 

Почванитися,  нюся,  нишся,  іл.  По- 
чваниться, поважничать. 

Почвара,  рн,  ж.  Привидініе. 
Почвертаув&тв,  кую,  вш,  и.=Почар- 

куватв. 
Почезнути,  иеио,  нете,  іл.  Исчезнуть 

(о  нногихъ).  Від  диму  всі   комарі  почезли. 
Почекати,  каю,  вш,  и.  Подождать. 

О,  почекайте  лиш,  не  буде  в  вас  охоти 
за  живота  чортам  служить!  Греб.  379. 

Почеладникуватн,  кую,  вш,  м.  По- 
быть слугой,  нанатымъ  работнивомъ. 

Поченцюватн,  цюю,  вш,  м.  Побыть 
монахомъ. 

Пбчеп.  пу,  м.  у  —  Почіпка  -  Сидіти  на 
почепі.  Сидіть  на  самомъ  кончнкі. 

Почепний,  пин,  ас.  .кн.  Надіваніе  на 
новобрачную  головнаго  женскаго   убора. 

Почепити,  паю.  пиш,  м.  Націнить, 
навісить,  повісить.  Почепив  собі  сакви  на 
плечі.  Греб.  389.  Почепила  свою  шиття 
рушник  діду  на  шию.  ЗОЮР.  II.  11.  Ой 
беріть  з  возів,  беріть  шнурування  ще  й 
ватажку  почепіте.  Рудч.  Чп.   101. 

Почепитися,  паюса,  пишся,  и.  Наці 
питься. 

Почепячка,  кн,  ж.  ?  Шовкові  поче- 
пички,  а  яворове  бердо, — дай  же  нам,  Бо- 

женьку, пов'язати  Марусю  твердо.  Гол.  IV. 
Почепдати,  ляю,  вш,  ід.  Надіть,  на- 

вісить, націпить  (во  множестві). 
Почеплятися,  лявмося.  етеся.  іа, 

Приоіпитьсл,  привіситься  (во  множестві). 

Почепурніти,  нію,  вш,  ід.  Похоро- 
шіть. 

Почервонити,  ню,  ннш,  гл.  Сділать 

краснымъ. Почервонілий,  а,  є.  Иокраснівшій. 
Почервонілими  очима  дивилась  вона  на  йою. 

Мир.  Пов.  Ц.,77- 
Почервоніти,  нію,  вш,  м.  Сділаться 

краснымъ,  покрасніть.  Вона  як  жар  по- 
червоніє. Стор.  МПр.  33. 

Почереватітв,  тівио,  вте,  і».  Сділать- 
ся брюхатымъ  (о  иногихъ). 
Почеревина,  ни,  ж.  1)  Нижняя  часть 

живота-  2)  Полоса  кожи  или  сала  съ  брю- 
ха животнаго.  Міус.  окр.  Рк.  Левиц.  3)  Пи- 

рушка послі  крестинъ  Мнж.  190.  В  по- 
неділок родилася,  у  вівторок  хрестилася, 

у  середу  на  руки  зливали,  в  четвер  почере- 
вини пили.  Мнж.  100.  4)=- Почеревщина  2. 

Міус.  окр. 
Почеревница,  ці.  ж.  Кровавый  поногь. 

Вх.  Зн.  54. 
Почеревщина,  ни,  аг.  1)  Пухь  на 

брюхі  у  животныхъ.  2)  Плата  или  уго- 
щеніе проституткі.  НВолын.  у. 

Почередннкуватн,  кую,  вш,  іа,  По- 
быть пасту хомъ  коровъ. 

Почережно,  нар.  Поочередно.  О.  1862. 
Ц.  6 1.  Ділу  зіму  сіно  почережно  стережемо. 

Почерев,  пред.  1)  Черезъ.  Пішов  у 
тото  місто  почерез  високу  юру.  Гн.  II.  233. 
Почерез  плоти  понадвисала  червона  калина. 
Федьк.  2)  В-продолженіе.  Робила  почерез 
цілий  рік.  Гн.  П-  58.  2)  Изъ-за.  Мама 
Юди  снила  раз,  що  породе  сина  і  почерез 
тою  сина  маг  умерти  сам  Шуе  Христос. 
Гн.  П.  236. 

Почеркати,  каю,  вш,  іа,  Исчертить 
линіями.  Почеркав  ножем,  щоб  зробити 
йою  шаршавим.  Ком.  П.   82. 

Почеркбсвтиса,  шуся,  еншся,  ы. 
Очеркеснться.  Чоловік  мій  воював-воював, 
та  так  почеркесився,  що  не  розберу  вже 
шо  і  балака.  Мнж.   171. 

Почерпнутися,  нуся,  нешся,  іа>  Ко- 
снуться, задіть.  Через  тин  утікав  та  й 

не  поперхнувся.  Мет.  109. 
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Почернйти,  нвп,  ніга,  гл.=Почорннтн. 
Почернйчитн,  чу,  чиш,  гл.  Побыть 

монахиней. 

Почерпати,  паю,  вш,  гл.  Черпать  не- 
которое время. 

Почерствіти,  віємо,  вте,  гл.  Зачер- 
ствіть (во  множестве).  Чогось  наші  паля- 

ниці швидко  почерствіли, — набуть  круто 
замішені. 

Почесати,  шу\  шеш,  гл.  1)  Расчесать, 
причесать  (многихъ)  Усі  дівки  та  молодії 
почесані  йдуть.  Грин.  III.  274.  2)  Поче- 

сать некоторое  время  (волосы).  3)  Побі- 
жать, быстро  пойти.  Повернула  круто  на- 

ліво, почесала  яриною.  Мир.  ХРВ.  7. 

Почесний,  почёстний,  а;  е.  1)  Почтен- 
ный, уважаемый.  Титарівна-Немерівна  по- 

местного роду.  Шевч.  655.  Він  чоловік  по- 
чесний. Черк.  у.  2)  Почетный.  Почесний 

хліб.  Хлібг,  съ  которымъ  приходятъ  ста- 
рости сватать  дівушку.  Тільки  й  знає  по- 

чеснигї  хліб  старостам  вертати.  Г.  Барв. 
457.  П  .чесна  (чарна?)  -угощеніе  водкой 
въ  некоторые  моменты  свадебнаго  обряда. 
Дружба  наливає  чарку  юрівки  і  кличе  на 
почесну.  Грин.  III.  513.  Тут  то  саме  у 
Тараса  коровай  ділили;  за  вечерею  бояре 
дружечок  гулили;  подавали  їм  почесну,  я 
сами  ковтали.  Мкр.   11-   35. 

Почёстка,  ки,  ж.  1)  Приношеніе,  даръ 
(начальству,  уиажаемымъ  лицамъ,  сватамъ). 
Почестку  приніс.  НВолын.  у.  Вищюсила 
у  мене  півня  й  пшона,  в-останнє  початку 
дати  своїм  товаргпишм  і  досвітчаній  ма- 

тері. Г-  Барв.  205.  Початку  їм  (старо- 
стам) дала,  і  запили  заручини.  Г.  Барв. 

423.  2)  Честь,  слава.  Дивись,  як  Семен 
пішов  у  початку.  Черк.  у. 

Почесть,  ти,  ж.  Чествованіе.  Наш 
Миколай  чесний,  взявсл  до  почести,  кивнув, 
моргнув  на  Параску,  щоб  пода.іа  меду 
пляшку.  Нп. 

Почёськяй,  а,  е=Почесний  2.  Ста- 
ростам аби  почеська  була.  Г.  Барв.  201. 

Почет,  чту,  .її.  Свита.  За  ним  шля- 
хетний почет   виступає.  К.   МБ.  II.   120. 

Починати,  каю,  єш,  гл.  Дітск.  порі- 
зать. 

Почикрижити,  жу,  жиш,  гл.  Порі- 
зать, покромсать. 

Почймхати.  хаю,  вш,  іл.  Скоро  побі- 
жать. Вх.  Зн.  43.  Так  почімхав,  аж  сі  за 

ним  закурим.  Гн.  II.  42. 
Почимчикувати,  кую.  вш,  іл.  Пойти 

быстро.  Шевч.  663.    Почимчикував  майда- 

ном. Мир.  Пов.  І.  162.  І  отто  зараз  ку- 
дись почимчикував.  Стор.  МПр.   150. 

Почин,  ну,  м.  Начало.  З  почину  були 
самовидцями.  Єв.  Л.  І.  2.  Як  небо  блакит- 

не— нема  йому  краю,  так  душі  почину 
і  краю  немає.  Шевч  122.  Дайте  нам  на 
почин.  Грин.  III.  455. 

Починальний,  а,  є.  Относящійся  къ 
началу  дійствія,  начальный.  Ой  дайте 
нам  коровайную  починальную  шишечку. 
Грин.  III.  463. 

Починальниця,  ці,  ж..  Начинающая. 

П'ятниця — починальниця,  а  субота — шиш- 
кобшльниия.  Мил.  149. 

Починання,  ня,  с  Начинаніе.  К.  ЦН. 241. 

Починати,  наю,  вш,  сов.  в.  почати, 
чну\  неш,  гл.  1)  Начинать,  начать.  Я  не 
знаю,  що  мені  робити,  що  мені-  почати. 
Тогді  козаки  як  діти  не  гарсізд  починали, 
по  дві  штуки  гармат  набірали.  Макс. 
2)^Г.очикатися.  КС.   1882.  XII.  487. 

Починатися,  наюся,  ешся.  сов.  в. 
початися,  чнуся,  нёшея,  гл.  Начинаться, 
начаться.  Ой  чи  добре,  сини,  «  дорозі  по- 

чиналось? Лукаш.  63. 
Починйти,  ню,  ниш,  гл.  Сділать.  Да 

що  будем  робити,  що  ми  починимо?  Лу- 
каш. ЗО.  Отаке  то  йому  вража  вдова  по- 

чинила. Федьк. 

Починок,  нку,  м.  1)  Начало=Почин. 
Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  106).  Віл  щось  по- 

чав був  говорить,  да  судді  річ  його  з  по- 
чинку  перебили.  Греб.  366.  2)  Нитки  на 
веретені,  заполненномъ  совершенно._Ч\б. 
VII.  410.  Гол.  Од.  36.  Вас.  201.  Туі.ш.о 
дідова  дочка  ̂ одвернеться  куди  нейуоь,  то 
бабина  дочка  ву і зьме  да  й  змотає  починок 
із  її  веретена,  на  <вдє:  от  у  Єї  і  буільший 
починпк  стане.  Чуб.  II.  64.  3)  .им.  Родъ 
вышивки  на  женской  сорочкі.  Чуб.  УЛ. 
427.  Ум.  Почйночок.  Я  раненько  устаю, 
по  два  починочкгі  попрядаю.  Мет.  370. 

Почйночок,  чка,  м.  1)  Ум.  оті.  по- 
чинок. 2)  мн.  Раст.  Зрігаеа  Гііерепсіиіа  І,. 

ЗЮЗО.  І.   137. 

Почнрйтися,  риюся,  ешся,  ы.  Помі- 
няться. Вх.  Уг.  262. 

Почислити,  лю.  лиш,  гл.  Посчитать. 
Пан  почислив  і  питає:  кілько  тобі  плугів 
ше  дати?  Гн.  І.  126. 

Почистити,  щу,  стиш,  гл.  Почистить. 
Почитати,  таю,  вш,  гл.  Почитать. 
Почитувати,    тую,    вш,     гл.    Читать. 
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Книжки  німецькі  так  як  справжні  німці 
почитували.  К.  (0.  1861.  II.  232).  Почи- 

тували в  церкві,  що  війна  буде.  Констан- 
тиногр.  у.  А  батюшка  почитує  да  все  ка- 
дцть...  по  церкві.   Г.  Барв    254. 

Дочищати  щаю.  еш.  и.  Бить,  коло- 
тить. Мпж.  61.  Взяла  .юмпку.,.  давай  її 

баба  тим  потиром  почитати.  Мнж.  140 
Почіпка,  ки,  ж.  Веревочка,  привязан- 

ная къ  люлыгб, — ставя  въ  этотт.  шнурокъ 
ногу,  качають  люльку.  Чуб.  VII.  386.  У 
неї  нот  не  сходить  із  почіпки.  Г.  Барв. 
436.  Сісти  на  почіпки,  сидіти  на  почіпках. 
Състь  на  корточки,  сидіть  па  корточкахъ. 
Каменец,  у. 

Почвати.    каю,    еш,     м   -Почекати. 
Почкаї'.  дядьку!  Чуб.  II.  20.   Чекай,  я  щось 
тобі  скажу! — Воїна   почкала.    Чуб.   II 
Почкой,    мишії,     годинку,    почкай.    милий, 
(іруїую.  Гол.  І.  315. 

Почки,  чбв,  ж.  ми.  1)  Внутренности 
(тіла).  Вх.  Зн.  54.  ЕЗ.  V.  44.  2 1  Зер- 

нышки тыквы.  Шух.  І.   142. 
Почманіти,  ніемо,  еге.  м.  0.гурї,ть 

(о  многихтЛ 
Почмихати,  хаго,  еш,  и.  Некоторое 

время  чмихати.  Подивилась,  почмихала ... 
сказано,  знахарка:  зараз  почула  щось  не- 

певне. ЗОЮР.  II.  34. 
Почовгати,  гаю,  єш,  гл.  Пошаркать, 

потереть  (ногами). 
Почбвгатися,  гаюся,  ешся.  и.  Поте- 

реться.  Почовіались  чоботи.   Черном. 
Почоломкатися,  каюся,  ешся,  и- 

1  і  Облобызаться.  2)  Подать  руки  другь 
другу  въ  знакъ  привітствія.  Рк.  Левиц. 

Почорнити,  ню,  нйш,    її.  Почернить. 

Почорнілий,  а.  є.  Почерньвшіи.  По- 
чорнілий сніг  береться  водою.  Мир.  Пов. 

II.  41.  Почорнілий  дах. 
Почорніти,  нію,  еш,  м.  Почернт.ть. 

Червета  калино,  чого  почорніла?   Мег.   93. 
Пбчорнявий,  а.  е.  Черноватый,  сму- 

гловатый. Вх.  Лем.  455 

Почортіти,  тіемо.  єте.  іл.  Развратить- 
ся. Ночортіли,  забули  Бога.  Сим.   141. 

Почта,  ти  и  пр.— Пошта  и  пр. 
Почтйвий.  а.  е.  Почтенный. 

Почубеньки.  ків,  мн.  Трепаніе  за  во- 
лосы. Почубеньнів  дати.  Оттрепать  за  во- 
лосы. Ном    .V  3854. 

Почубити,  блю.  биш,  і.;.  Выдрать  за 
волосы. 

Почубитися,  блюся.  бишся,  і.і.  Дать 
потасовку  другь  другу-  Підтипі  ґазди  не- 
раз  добре  почубилися.  МУЕ.  Ш.  58. 

Почування,  вя,  с  Чувствованіе.  чувство. 
Почувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  почати, 

чую,  еш,  іл.  1)  Слышать,  услышать;  узнать. 
Огї  почувцйте  і  повидайте,  то  на  Вкраїні 
постам,  що  за  Дашев*  м  пін  Сорокою  мно- 

жество ляхів  пропало.  Мет.  399.  Почула 
Єлизавета  вітання.  Єв.  Л.  І.  41.  Почувши  ж, 
що  в  огні  спеклась,  сказав:  .Нехай  їй  вічне 

царстві'  Котл.  Ен.  II.  ■">.  2 1  Чувствовать, 
почувствовать.  Почув  тепло  козак.  Греб. 
376.  Бйй  його  дужче,  щоб  почув.  Харьк.  г. 
3)  Чуять,  почуять.  Почула  дуиіа,  то  смерть 
за  плечима.  Ком.  Пр.  .V  1109.  Ми  весну 

почуєм  та  вп'ять  помандруєм.  Грин.  III. 662. 

Почуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  по- 
чатися, чулося,  ешся,  и.  1)  Слышаться, 

послышаться.  Почулось  з  пирку:  гДовіть, 
аержітьґ  Стор.  МПр.  82.  2)  Чувствовать, 
почувствовать.  Так  гляну. м  на  Масю,  не- 

мов почувалась  старшою  за  ню.  Св.  Л.  НО. 
Почуваюся  на  силу.  К.  І1С.  15.  Так  спі- 

вай, щоб  чоловік  на  добре,  а  не  на  зле  по- 
чувся. К.  ЧР.  33.  3)  Только  сов.  в.  По- 

чувствовать младенца  во  чрев-Ь.  НВолын.  г. 
Я  вже  почулась. 

Почуд.  ду.  .и.  Удцвленіе.  диво.  Сон 
дивен,  борзо  дивен,  на  почуд.  АД.  Г  209. 

Почудування,  ня.  с  Удивленіе.  Вх 
У  г.  2(32. 

Почудувати,  д^ю.  еш,  и.  Пошутить, 
пошалить.  Сим.  214.  Почудувать  захо- 

четься. Сны.  212 

Почудуватися,  д^юся,  ешся.  и.  Пс- 
днвития.    поудивляться    некоторое  время. 

Почужатися.  жаюся.  ешся.  и.  Сді- 
латыя  чужимъ  другь  другу.  Вони  кревні, 
та  пичужа.шсь.   НВолын. 

Почужйтися.  ж^ся,  жйшея.  !.1.=По- 
чужатися.  Желех. 

Почукати,  каю,  еш,  гл.  Позабавить 
дитя,  подбрасывая  его  на  рукі. 

Почумакувати,  кую,  еш.  и.  Позани- 
маться чумачествомъ. 

Почуманіти,  ніємо,  ете,  и.  Одурять, 
потерять  сознаніе  (о  ыногихъ). 

Почуріти,  рю,  рйш,  и.  Потечь  струей. 
А  кров  почуріла  по  білому  кабатові.  Федьк. 

Почур^кати.  каю.  еш,  гл.  Поговорить? 
Піду  лиш  я  ще  до  козаків  та  ііещо  з  ними 
почурукаю.  О-  1881    XI.  К\х.    10. 

ПочУ'стрнти,  рю,  риш,  и.  Побить,  по- 
колотить. Як  почустриш  ею  (тройчаткою) 

невгомонну  шляхту  років  з  двадцять,  то 
де  той  глузд  у  їх  подінеться.  Стор.  МПр.  46. 

Почати,  ся.  См.  Почувати,  ся. 
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Почутка,  ки,  ж.  Слухъ,  молва.  Шшла 
почутка,  що  у  панів  людей  царь  одбере. 
Каменец,  у. 

Почуттй,  тй,  г.— Почування.  Поніс 
у  серці  іірке  почуття  ненависти.  Мир 
ХРВ.  36.  Несказанне,  невимовне  кобза  про- 

мовляє, і  святими  почуттями  серце  нади- 
хає. К.  МБ.  XI.    141. 

Початувати,  тую,  єш.  гл.  Слышать? 
Копає  козаченько  зіллячко  та  почутуе, 
почутуе:  я  думав,  що  підкови  крешуть, 
а  то  по  Марусі  усі  дзвони  чешуть.  Грин. 
III.    241. 

Почухати,  хаю,  вш.  гл.  Почесать  (зу- 
дящее місто).  Біда  з  ними, — каже,  почу- 
хавши потилицю.  Стор.  МПр.  44. 

Почухатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Ноче- 
.  саться  (на  зудящемъ  місті). 

Почухиарити,  рю,  риш,  іл.  То-же, 
что  и  почухати,  но  сидьно. 

Почухмаритися.  рюся,  ришся,  гл. 

То-же,  что  и  почухатися,  но  сильно. 
Почухрати,  раю.  вш,  гл.  1)  Очистить, 

обрубить  сучья  на  дереві  (во  множестві). 
2)  Почистить  руками  овечью  шерсть  оть 
нсякаго  сора  и  пр.  Вас.  202.  3)  Побіжать, 

поіхать,  махнуть  куда.  Він,  швидко  поро- 
бивши човни,  на  сине  море  поспускав,  тро- 

янців насажавши  повні,  і  куди  очі  почу- 
храв. Котл.  Ен.  І.  6. 

Почухратися,  раюся,  вшся,  м.=По- 
чухатися.  Почухрайся,  де  тя  не  свербить. 
Ном.  X    3644. 

Почучверітн.  рівно,  вте,  гл.  Захиріть 
(во  множестві).  Як  ударила  спека,  так 
мог  огірки  й  почучверіли. 

Пошамотіти,  чу\  тйш,  ід.  Пошеле- 
стіть, пошуршать. 

Пошакрйти,  рю,  рйш,  гл.  Пошелестіть. 
Пошандйбити,  бить,  гл.  безл.  Посчаст- 

ливиться, повезти.  Переясл.  у. 

Пошанівка.  ки,  ж.  Хорошее  обраще- 
ніе,  бережность.  Як  він  буде  довго  носити 
свиту,  коли  у  нього  одежі  ніякої  пошанівки 

нема:  чи  сльота,  чи  шо.  все  в  новій  шар- 
Тае.  Брацл.  у. 

Пошавівля.  лі,  х= Пошанівка.  Як 
би  у  пошанівлі  держав,  то  було  б  до  віку 
хати.  НВолын.  у. 

Пошанівок,  нку,  м.  П= Пошанівка 
Як  у  пошанівку,  то  рукавиць  цих  з  вас 
етане  на  три  роки.  НВолын.  у.  Та  нею 

бочкою  можна  возити  років  з  вісім,  а  в  доб- 
рий пошанівок,  то  й  на  десять  стане. 

Брацл.  у.  2)  Уваженіе.  Лиш  одна  душа 
у  неї  мала  й  ласку  і   пошанівок.  Федьк. 

Пошанування,  ня,  с  Уваженіе,  почи- 
таніе,  иочтеніе.  К.  ЧР.  223.  Наш  Тодір 
як  малювання,  треба  йому  пошанування, 
треба  його  пошанувати,  до  боку  хустку 

дати.  Грин.  Ш.  512. 
Пошанувати,  нуго,  во,  и.  1)  Почтить, 

отнестись  съ  уііаженіемь.  Пошануйте  си- 
ротину і  не  вводьте  в  славу.  Котл.  НП. 

345.  2)  Угостить.  Пошануйте  вашою  го- 

рілочкою. О.  1862.  II.  56.  Наливають  мо- 
лодій кварту  горілки,  ідуть  молодою  ша- 

нувати.  Грин.  НІ.   426. 
Пошануватися,      н^юся,     вшся,     гл. 

1)  Повести  себя  хорошо.  Тобі  на  Бога  не 

сподіваться,  самій  було  пошануваться.  Лу- 
каш.  75.  2)  Угостить  другь  друга.  Грин. 

III.  426. 
Пошапаруватн,  рую.  вш,  гл.  Побыть 

экономомъ.  ключникомъ. 

Пошапкувати.  к^ю,  вш,  и. — ногб. 
Поздороваться  или  попрощаться  съ  кімь, 

снявь  шапку.  Пошапкували  його  да  й  ка- 

жуть. К.  ЧР.  296. 
Пошапкуватися,  куюся,  вшся,  і.і. 

Поздороваться  или  попрощаться  другь  съ 

другомъ,  снимая  шапку. 
Пошарпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Изорвать, 

растерзать.  Торбинку  пошарпали  нашматки- 
Стор.  МПр.  113.  2)  Потрепать,  потерзать, 
потормошить  (кого).  Зацькувала  псами,  пси 

її  дуже  пошарпа,*и.  ЕЗ    V.  216. 

Пошарпатися,  паюся,  вшся,  ».».  1)  Изо- 
рваться; изорвать  на  себі;  исцарапаться. 

Коловсь  сердешний  об  тернину,  пошарпався 

ввесь  об  шипшину.  Котл.  Ен.  III.  20.  Еней 

тут  крикнув,  як  на  пуп;  заплакався  і  за~ 
ридався,  пошарпався,  увесь  подрався,  на 

тім'ї  начесав  аж  струп.  Котл...Ен.  III.  9. 
2)  Потормошить  друїт.  друга.  Іден  з  дру- 

гим пошарпа.*ися,  а  не  бились.  НВолын.  у. 

Пошарпушкн.  шок,  ж.  мн.  Тормо- 
шенье,  дерганіе  туда  и  сюда.  Башцько  по- 
бігашок  і  пошарпуиюк  треба  йому  було 
спожити.  МВ.  III.  80. 

Пошарувати,  р^ю,  вш,  гл.  Вымыть, 
при  чемъ  тереть  мочалкой,  щеткой  и  пр. 

2)  Прополоть. 
Пошарудіти,  джу\  дйш.  гл.  Пошур- 

шать. 
Пошастати,  таю.  вш,  и.  Походить 

туда  и  сюда;  пошнырять. 
Пошастатися,  таюся,  вшся,  м.=Пс~ шастатя, 

Пошасть,  мєж.=^Шасіь-  Він  мене  коли- 
не-коли  ціпом,  а  я  його  батогом  тілко 
шасть  та  пошасть.  Мнж.   1 15. 
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Пошахрувати.  р^ю.  вш.  м.  1)  Помо- 
шенничать некоторое  время,  поплуговать. 

2)  Помотать,  порасточать  некоторое  время. 
Пошвендатн,  даю,  вш,  и.  Пошляться, 

побродить. 

Пошвендяти,  дяю,  вш,  и.— Пошвен- 
датн. 

Пошевка.  кн.  ж.  1)  Каждая  изъ  двухъ 
балокъ,  дежаишхъ  въ  основаній  крыши 
хахы  вдоль  восточной  и  западной  пънъ. 
КоІЬ.  І.  55.  2)=Пошивка.  Гн.  II.  31. 

Пошевцювати,  цюю,  вш,  ы.  Позани- 
маться иортвяжествомъ. 

Пошелёвкатися,  вавнося,  втеся,  и. 

Нолізть  куда,  повалить,  броситься  куда 

гурьбой.  Поше.гевка.\и  усі  в  хату.  Констан- 
тиногр.  у.  Як  одк.ганяється  молодий  бать- 

кові і  матері  хрещеним,  тоді  прямо  іде 

у  хату,  а  за  ним  увесь  поїзд  пошелевка- 
еться.  МУЕ.  І.  124.  (Полт.  г.) 

Пошеленатнся,  паюся.  вшся,  м.  По- 
тащиться. Пошелепався   до  Яньків  у  гості. 

Пошелестіти,  щу\  стиш,  гл.  Пошуміть. 
пошелестіть. 

Пбшепви,  нар.  Шепотомъ.  Пошепки 
сказа.ш.  Г.  Варв.  510.  Розмовляють  собі 
пошепки.  Каменец,   у. 

Пошепотати,  чу\  чеш.  і.».=Пошеп- 
тати. 

Пошепотіти,  чу\  тйш,  и.=Пошеп- 
татн  Ж/нки  гцось  пошепотіли  проміж 
(себе).  Драг.   170. 

Пошептати.  пчу\  чеш,  и.  Пошептать. 

Стор.  ИПр.  42. 
Пошептом,  нар.  Шепотомъ.  Пошептом 

дає  козакам   таємний  никаз    К-  ЦН.  213. 
Пошеретувати,  тую.  вш,  и.  Передъ 

помоломъ  ободрать  шелуху  съ  зерна. 

Пбшерсть,  ти,  .ж\=Пошесть.  Ном. 
X  834Я. 

Пошерхнути,  ну  неш.  її.  О  кожъ  че- 
ловека: сдълаться  ше[юховатой. 

Пошиб,  бу,  м.  Виечат.тьніе,  вліяніе. 
Ганячий  пошиб  перших  любощей.  Мир. 
ХРВ.  393.  Невідомі  місця,  котрі  довелось 
Грицькові  вперше  переходити,  люде,  яких 

йому  луча.\ося  стрічати, — все  не  ма.ю  не- 
звичайний пошиб  на  парубка:  на  все  те  він 

дивився,  рота  роззявивший.  Мир.  ХРВ-  67. 

Пошибатн,  баю.  вш,  іл.  Ударять,  бить; 

вырываться.  Із  под  тої  труби  димок  по- 
шибає.  Грин.  ПІ.  684.  Думна  думку  поши- 
6ає=Дунка  думну  побиває.  Г.  Барв.  411. 
См.  Побивати  5.  Сльоза  сльозу  лошиба= 
Сльоза  сльозу  побива.  См  Побивати  5.  По- 
шибають  сльози,  сльози,  котяться  горохом. 

К.  Дз.  130.  Дух  духа  пошибае.  Захваты- 
ваеть  духъ.  Сим.  235  Дух  духа  поши/юя, 
аж  вилазили  очі,  а  він  усе  біжить. 

Пошивайло,  да,  м.  Игра  съ  жгутомъ. 
Мил.  56. 

Пошнвальнвв,  на,  м.  Мастеръ,  крою- 
щій  крыши  соломой.  Желех. 

Пошиванка,  ки,  ж.  1)  Наволока.  Він 
завівсь  на  худобу,  на  хазяйство;  є  в  його 

і  скриня,  і  подушки,  є  й  по.ютняні  поши- 
ванки на  їх.  Васильк.  т.  2)  Родъ  вышивки. 

Г.  Барв.  216. 
Пошнвання,  ни,  с  Покрьіпаніе  крыши 

соломой.  Пошивання  коштує  мені  :23  кар- 
бованці. Каменец,  у. 

Пошивати,  ваю.  вш,  сов.  в.  пошити, 

шйю,  вш.  ід.  Крыть,  покрыть  соломой 
крышу.  Пошивати  хату.  Каменец,  у. 
Стоїть  корчма  над  болотом,  не  пошита 

околотом.  Гол.  III.  522.  2)— дрітев.  Обви- 
вать, обвить  проволокой.  Шух.  I-  275. 

Дошнвач.  ча,  м.  =  Пошивальник. 
Желех. 

Пошивка,  ки.  .ж.— Пошиванка  1. 
Пошикувати,  к^ю,  вш,  м.  Построить 

въ  ряды. 

Пошинкувати,  кію,  вш,  м.  Позани- 
маться продажен  спиртныхъ  напотковъ. 

Пошанувати,  н^ю,  вш,  гл.  Обтянуть 

колеса  шинами.  Колеса  пошиновані.  Мил.  15'Л 
Пошипіти.  плю.  пнш,  гл.  Пошипеть 

некоторое  нремя. 

Поширити,  рю,  риш,  гл.  1)  Распро- 
странить. 2    См-  4  поширяти. 

Поширитися,  рюся,  рйшея,  м.  1)  Рас- 
пространиться. 2)  См.  Поширитися. 

Пошнрочнти,  чу.  чйш,  1.1.=ПоШИ- 

рити. 
Поширшати,  шаю,  вш.  и.  Сдълаться 

шире. 

I.  Поширяти,  ряю,  вш,  сов.  в.  поши- 
рити, рю,  риш.  її.  Дълать,  едълать  шире, 

расширить.  Черк.  у. 

II.  Поширяти,  ряю.  вш,  м.  1)  По- 
ръять  (о  птиці).  2)  Потыкать,  понырять. 
Треба  було  переїздить  місток,  о  темно 

дуже.  Поширяв  ломакою  по  мосту, — дірок 
нема,  тоді  и  переїхали.   ІІавлогр.  у. 

Поширитися,  рйюся,  вшся,  сов.  в. 

поширитися,  рн>ся,  ришея,  м.  Расширять- 
ся,  расшириться. 
Пошити,  шию,  вш,  и.  1)  Сшить. 

Жупанина  по  коліна,  пошита  до  діла. 
Мет.  38.  2)  Пошйти  у  брехунй.  Сдълать 
кого  лгуномъ,  выставить  кого  какъ  лгуна. 
3)  См.  Пошивати. 
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Пошитися,  шиюся,  вшся,  гл.  1)  Сшить- 
Пошилася  сорочка.  2)  Лізть,  проскальзы- 

вать, шнырнуть.  Звідтіль  майнула  зелена 
ящірка  і  пошилась  поміж  калачиками  й 
шпорииюм.  Левиц.  Пов.  334.  3)— у  кого, 
■їж  кого.  Превратиться  въ  кого.  Ти...  по- 

шивсь з  ріднею  в  москалі.  Г.-Арт.  (О.  1861. 
III.  87).  Не  пошились  ми  в  чужоземщину 
слідом  за  своїми  спокушеними  главами.  К. 
ХП.  131.  І  вона  між  пани  пошилась.  -  в 
дурні.  Остаться  въ  дурияхъ. 

Пошкалубати,  баю,  вш,  и  —Поко- 
лупати. 

Пошкалубитися.  блюся,  бишся,  гл. 
Покрыться  трещинами. 

Пэшкалювати,  люю.  вш,  гл.  Посміять- 
ся надъ  чімь. 
Пошка  мотати,  (таю,  вш.').  іл.  Изор- 

вать въ  куски,  истерзать.  А  в  тог  жінки 
груди,  геть  пошкаматані,  гей  би  пси  по- 

шарпали. ЕЗ.    V".  -1" Пошкандати,  даю,  еш,  м.  Въ  и  грі 
вія  о  орошенной  палкі:  ударившись  кон- 
цеыъ  объ  землю,  перевернуться.   Ив.  21. 

Пошкандибати,  баю,  еш,  и.  Поковы- 
лять, пойти  прихрамывая.  Пошкандибав 

тихенько    Драг.   159. 
Пошкапнти,  пить,  пошкапятися, 

питься,  гл.  безл.  Посчастливиться.  Алек- 
сандров, у. 

Пошкарубитися,  блюся,  бишся,  и»= 
Пошкарубіти. 

Пошкарубіти,  бію,  еш,  гл.  Покорявіть, 
покрыться  сверху  корой- 

Пошкатильгати,  гаю,  вш,  и.  Пойти 

прихрамывая.  Старий  сказав  та  й  пошка- 
тильшв  у  коршму.  Федьк. 

Пошкварити,  рю,  риш,  гл.  1)  Пожа- 
рить некоторое  время.  2)  Изжарить  (во 

множестве). 
Пошкварчати,  чу,  чйш,  и.  Пошипеть, 

потрещать  (на  огні)— (о  жирі,  маслі  в  прЛ 
Пошвитильгати,  гаю,  еш,  гл.=По- 

шватильгати. 

Пошкірний,  а,  є,  О  рукаві:  сделан- 
ный изъ  цільной  шкурки,  овчины.  МУЕ! 

I.  74. 
Пошклйти.  лю,  лиш,  м.— Посклити. 
Пошкодити,  джу,  диш,  гл.  Повредить. 

Пошкодіти,  дію,  еш,  гл.—  Пошкоду- 
вати. Вона  і  пошкоділа  його  колоти. 

Мнж.  32.  Пошкоділа  рідною  брата-  Ново- 
■оск.  у. 

Пошкодувати,  дую,  еш,  гл.  Пожаліть. 
Пошкоіїуй  моїх  ніг  старих  та  й  своїх  по- 

бережи. Мир.  Пов.  II.  43. 

Пошколиртатн,  тію,  еш,  м.  Бросить 
палку  шнопирта.  КС.  1887.  VI.  475.  См. Шкопирта,  нар. 

Пошкребти,  6у,  беш,  іл.= Поскребти. 

Пошкронадити,  д«у,  диш,  ы.=По- 
скромадити. 

Пошкрябати,  баю,  еш,  и.  Поскресть, 
поцарапать. 

Пошкрябатися,  баюся,  ешся,  и.  По- 
скресть, поцарапать  себі. — в  голову.  Поче- 

чать  рукой  въ  голові.  Пошкрабався  в  ю.гс~ 
воньку.  Грин.  III.  639. 

Пошкутильгати,  гаю,  еш,  и.=По- 
шкатильгати.  Пошкутильгав  до  волости. 
Черк.  у. 

Пошлюбувати,  б^ю,  вш,  гл.  Повін- 
чаться съ  кімг.  А  ти,  боярине,  не  поди- 

вуй, іди  собі  иншую    юшлюбуй.  Нп. 
Пошмагати,  гаю,  еш,  гл,  Постегать. 

Оие  тебе  за  те  по  жижках,  бра  Рябко, 
тик  гарно  пошмагали,  що  пан  із  панею 

сю  цілу  ніч  не  спали'.  Г.-Арт.  (О.  1861. III.   88). 

Пошмалйти,  лю,  лиш,  м.=Посма- 
лити. 

Пошиандиґати,  ґаю,  еш,  м.=Почух- 
рати  3.  Пошмандиіав  до  села.  Г.  Барв.  411. 

Пошпарувати,  р^ю,  еш,  гл.  Смазать. 
Пошмататн,  таю,  еш,  ы.=Пошмату- 

ьати.  Зірве  шкуру,  начне  її  шмапшть, 
поки  пошмата  на  кусочки.  Драг,  289. 

Пошматувати  т^ю,  еш,  и.  Изорвать, 

изрізать  на  куски.  Рудч  Ск.  II.  147.  Со- 
бака... за  запаску  і  пошматувала.  Г.  Барв.  91. 

Пошморг,  гу,  м.  1)  Дерганіе,  подерги- 
ваніе.  Цей  кінь  має  пошморг  у  ліворуч. 

Лубен,  у.  (Леонтовнчъ).  2)  Царапина,  сса- 
дина. Борюкались,  та  й  поробили  один  од- 

ному знаки:  я  побачив  у  його  на  виду  і  на 
тілі  поиіморіи.  Екатериносл.  у.  3)  Слі- 
ды  полозьевъ  на  дорогі.  А  гио,  як  там 
дорога? — Та  зсть  тільки  пошморги,  а  доб- 

рої ще  нема.  Полт.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
Пбшиорга,  ги,  ж.  Сученый  ремешокъ. 

Александров,  у. 

Пошморгати,  гаю,  еш,  ы.  1)  Подер- 
гать. 2)  Очистить  пеньку  отъ  кострики. 

Пошморгатися.  гаюся,  ешся,  гл.  По- 
дергаться (о  веревкі,  напр.). 

Пошморгом,  нар.  Соскользнувъ,  сорвав- 
шись. Пішла  сокира  пошморгом  по  дереві 

та  мене  по  руці.  Камекоц.  у- 
Пошмуглйти,  ляю,  еш.  іл.  Натереть, 

ободрать  (кожу),  покрыть  ссадинами.  Еай- 
дани-залізо    ноги    повривали,    біле   тіло  по- 
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заиьке  мо.юдеиькс  коло  жовтої  пости  по- 
шмуияли.  АД    І.  89. 

Пошнипати,  паю,  еш,  гл.  Обнюхать. 

Шух.  і.  ТІ». Пошпай.  паю,  м.  Свіжій  снггъ,  пороша. 
Шух.  І.  235.  81. 

Пошпарити,  рю,  риш,  м.  .Обварить 
кипяткомъ  (во  множестве). 

Пошпарувати,  руто,  еш,  гл.  Замазать 
вь  стіві  глиной  щели  и  углубленія. 

Пошпетити,  чу,  тин,  гл.  1)  Обезобра- 
зить, попортить,  повредить.  У  нас  пшениця 

пошпетсна  місцями,  позаїда.ги  ховрахи. 
Екатериносл.  у.  2)  Побранить,  дать  нагоняй. 

Пошпбтатися.  таюся,  ешся.  «.».  Спо- 
тыкнуться. Пошпотався  під  Нечаем  коник 

на  купинку.  Гол.  І.  8. 
Пошпувати,  путо,  ёш,  м.  Побрызгать, 

окропить. 
Пошпугувати,  г^ю,  еш,  иг.  Исполо- 

совать. Коморя,  побита  зімньою  негодою, 
псшпі/ювина  весняними  дощами,  полупи.шся. 

Мир."  Нов.  II.   79- Пошпурити,  рю,  риш,  м.  Швырнуть. 
Мнж.  117.  Як  пошпуре  коляку  туди,  де 
вона  вггерве  лежала,  так  та  поляка  в  землю 
і  віороди.гась.  Драг.  23. 

Пошпурнути,  ну,  нёш,  и.=Пошпу- 
рнти.   Мнж    25. 

Пошрамувати,  н^ю,  еш,  и.  Покрыть 
руоцами  тіло.  У  тих  то  случаях  (боях) 
пошрамовано  Гюю  вдовж  і  впоперек.  К.  ЧР.  13. 

Пошта,  ти,  ж.  І)  Почта,  почтовая 
контора.  Греб.  400.  Грспиі  поштою  шлють. 

Г.  Барв.  488.  2 1  Почтовая  станція  Л '.Барв  У 1. 
Поштампувати,  п^ю,  еш,  її.  Выбить 

штемпель. 

Поштарський,  а,  є.  Принадлежаїцій 
поштарю. 

Поштарь,  рй.  м.  І)  Почталюнъ.  Город 
путящий  ...і  пошта  Є,  і  поштарі  ходять, 
мов  ті  москалі  з  чорними  комірами,  і  письма 

роздають  чп-но,  не  роспечатувавши.  Греб. 
400.  2)  Ямщикъ.  Поштар  наш  був  злю- 

щий ли  жидів.  Г.  Бари.   18. 
Поштарювати,  рюю,  еш,  м.  Быть  по- 

чталіономь,  ямщикоыъ. 

Поштиво,  нир.  Благопристойно,  важ- 
ливо. Нехай  же  Івіа  нічого  не  росказуе 

та  сяде  поштиво.  О-  1861.  XI.  Кух.  25. 
Так  просить  поштиво,  що  Боже  мій! 
О.    1861.   XI.   Кух    24. 

Поштнтися,   ШЧ^СЯ,  ШТЙШСЯ,  !.І.=По- 
шануватися.  Зміев.  у. 

Поштовий,  а,  е.  Почтовый.  Грин.  ПІ. 
161. 

Поштовхати,  хато,  еш,  гл.  Потолкать. 

Рудч.  Ск.  І.   125. 
Поштовхувати,  хую,  еш,  гл.  Поталки- 

вать. Я  дурня  свого  в  спину  поштовхую. 
Г.  Бари.  307. 

Поштрикати,  каю,  еш,  гл.  Поколоть, 
попирать;   исколоть. 

Поштукуватн,  к^ю,  еш,  г.і.=Пошут- 

кувати. Поштурмувати,  муто,  еш,  и.  Поштур- 
мовать. 

Поштурхати,  хато,  еш.  гл.  Потолкать. 
Поштурхатися,     хаємося.    етеся,    гл. 

Потолкать    другь    друга,    надавать    другь 
другу    тумаковъ,    пинковъ.    Хоть    на  кіг, 

'хоть    кулаками    поштурхатись    попід  бо- 
ками. Ком.  Ен.  IV.   41. 

Пошукати,  каю.  еш,  гл.  Поискать. 
Пошуміти,  млю.  мйш,  і.і.  Пошуміть. 

Пошумів  ліс  та  й  затих.  Харьк    у 

Пошурудурити,  рю,  риш,  и.  Поша- 
рить; пощекотать.  Чорнява  півчина  з  ка- 
рими очицями  біленькими  пальчиками  по- 

шурудурила  за  шиєю-  О.  1861-  VII.  5. 
Пошуткувати,  к^ю,  еш,  гл.  Пошутить. 

Пощадити.  д"ку.  дйш.  и.  Пожаліть. 
Та  ще  пшкого  козака  у  море  пускать  по- 

щадили. АД.   І.    184. 
Пощаслйвитн,  влю,  виш.  гл.  Осчаст- 

ливить (многихъ). 

Пощастити,  тйть,  гл.  пезл.  Посчастли- 
виться. Мені  пощастило  дешево  купити. 

Черк.  у. 

Пощебати.  баю,  еш.  гл.  Исколоть.  Ту- 
рецькая земленонька  шабельками  птцебана. 

Гол.  І.   МІ. 
Пощербити,  блю.  бйш,  гл.  1)  Сділать 

зазубрины  на  ріжущемь  инструмент!.  Гей 
коняку  турки  вби.ш,  ляхи  шаблю  шиггр- 
били.  Щог.  В.  9.  2)  Выбить  въ  нікото- 
рыхъ  м!,стахъ  края  глиняной  посуды. 

Пощибати,  баю,  еш,  гл.  Отряхнуть. 
На  високій  полонині  пощибана  роса:  ба, 
кто  сї  да  пошибав?  Білявиия  боса.  Гол. 
II.  454.  . 

Попиляний,  а,  є  Истрескаишійся,  весь 
къ  щелях  ь.  Двое  дверей  пощіляних.  Г. 
Барк.   20. 

Поив,  ву,  н.  Появленіе,  якленіе.  К. 
Дз.  58.  ПІ?  до  появу  Шевченка  в  літера- 

турі.  К.   ХП.    19. 
Появйти,  ся    См.  Появляти,  ся. 
Появлйти,  ляю.  еш,  сов  в.  появйти. 

влю,  виш,  гл.  1)  Являть,  явить.  Стидно 
й  очі  появйти.  Ном.  .V  а  1 74.  2)  Рождать, 
родить.  Авраам  тявив  Ісаикп.  вв.  Мт.  I.  1. 
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Появлятися,  ллюся,  ешся,  сов.  в. 

появитися,  влюся,  вишся,  гл.  Фарнахію! 
появись!  Стор.  МПр.  44. 

Поязйчнтнся,  чуся,  чишся,  гл.  Со- 
врать? Не  ймете  віри?  Може  думаєте: 

поязичився  Свирид?  МБ.  (КС.  1902.  X. 
142). 

Поярковий,  а,  є  Поярковый,  изъ 
шерсти  молодыхъ  ягнять.  Здорові  пояркові 
брилі.  О.   1862.  IX.  62. 

Поярмаркувати,  к^ю,  еш,  гл.  Продать 
или  купить  на  ярмаркі.  Харьк. 

Доярмачити,  чу,  чиш,  гл.=Поярмар- 
кувати.  Вх.  Уг.  262. 

Поярок,  рку,  м.  Шерсть  съ  молодыхъ 
ягнять.  Зміев.  у.  Черниг.   у. 

Пояс,  са,  м.  1)  Поясъ,  кушакъ.  Чуб. 
VII.  417.  Шалевим  поясом  підперезаний. 

Стор.  МПр.  76.  2)  Чесний  пояс.  То-же,  что 
и  веселка,  радуга.  Вх.  Зн.  6.  Ум.  Поясбк, 
лоясбчон. 

Поясйна,  ни,  ас.=Пояс.  Поясина  з 

ножем-колодієм  у  піхві.  Г.  Барв.  22.  На 

козаку,  бідному  нетязі,  три  сиром'язі, 
опанчина  рогозовая ,  поясина  хмелевая. 
ЗОЮР.  І.  201. 

Пояснення,  ня,  с.  Обьясненіе. 
Пояснити.  См.  Поясняти 

Пояснйця,  ці,  ж.  Родъ  писанки  съ 

поперечной  ливіей  вокругъ.  КС.  1891. 
VI.  364. 

Поясняти,  няю,  еш,  сов.  в.  пояснити, 

ню,  нйш,  гл.  Объяснять,  объяснить. 

Поясбк,  ска,  м.  1)  Ум.  оть  пояс. 

2)  Місто  связки  пучка  камыша,  у  потреб- 
ляемая для  нотця.  Браун.  15.  3)  Карннзъ 

(на  печкі).  Лебед.  у.  4)  Въ  плужномъ  ле- 
мехі:  поперечная  набойка  съ  лівой  сто- 

роны- Вас.  199.  5)  Поперечная  круговая 
линія  на  рисуикі  писанки.  6)  Круговая 

широкая  линія  въ  орнаменті  раскрашен- 
ной миски.  Вас.  184. 
Поясочок,  чка,  м.  Ум.  оть  пояс. 

Пойти,  йму,  меш,  и. -Понята.  А 
воячка  жона  сама  ею  стяла  і  другою  си 
миністра  пояла.  Драг.  271. 

Прабаба,  би,  ж.  Прабабушка.  Коистан- 
тиногр.  у. 

Пр&бабський,  а,  є.  Относящійся  кь 

прабабушкі,  ей  принадлежащий.  Прабаб- 
ські  казали  б  казочки.  К.  Дз.   140. 

Правачка,  кн,  ж.  Въ  крестьянской 
хаті:  жилая  комната  по  правую  сторону 

сіней.  Шух.  І.  95. 
Правда,  ди,  ж.  Правда,  истина.  Все 

згине,    тільки    правда    зостанеться.    Нон. 

Вона  мене  вірно  любить,  вона  мені  правду 

скаже.  Мет.  89.  Ой  не  по  правді,  мій  ми- 
ленький, зо  мною  живеш.  Мет.  67.  На 

правду  сказати.  По  правді  сказать.  Бо, те 

тепе-у,  на  правду  сказати,  що  рідко  де 
доброго  чувати.  Грин.  III.  565.  Ум.  Прав- 
диця,  правдонька,  правдочна.  Тілько  в  ді- 

воньках правдиці,  кілько  в  коновках  водииі. 

Чуб.  III.  37.  Ніхто  мені  без  милсї  прав- 
доньки не  скаже.  Мет.  64.  Скільки  в  ре- 

шеті дірочок,  стільки  у  їх  правдочок.  Г. 
Барв.  528.  Кілько  в  решеті  водииі,  тілько 
парубкам  привдиці.  О.  1861.  XI.  Св.44.  (Нп.). 

Правдешній,  я,  в.  Настоящій.  Він 
правдешній  буковинець.  Федьк. 

Правдиве,  н^.=Правдиво.  Сей  прав- 
диве у  Бога  віруб.  О.  1861.  ЇХ.   179. 

Правдивий,  а,  о.  1)  Правдивый,  спра- 
ведливый. Смирітеся  перед  правдивим  сло- 

вом. К.  Іов.  Козак  —  дута  правдивая,  со- 
юочки  не  моє.  Ном.  №  769.  Судом  правди- 

вим осудити.  К.  Іов.  76.  2)  Настоящій, 

истинный,  дійствительннй.  Правдиві  во- 
лоські гарбузи.  Сим.  210.  Нарід  катував 

(економ), — правдивий  кат  був.  Гн.  II.  144. 
Слухай,  що  мертві  уста  без  сили  до  серця 
твою  будуть  казати  і  жаль  правдивий 
оповідати.  Чуб.  V.  376. 

Правдивість,  вости.  ж.  Правдивость. 
К.  Бай.  65.  Апостоли  правдивости  святої. 

К.  Дз.  23.  Суди,  Господи,  незлобу  і  прав- 
дивість мого  серця.  К-  Псал.  58 

Правдиво,  нар.  1)  Правдиво,  справед- 
ливо. Правдиво  ви  свідкуєте.  6в.  Л.  XI. 

48.  Перед  Богом  стою  і  кажу  правдиво. 

Чуб.  V.  876.  2)  Истинно. 
Правдйти.  джу,  дйш,  гл.  Оправдывать. 

Чоловіка  винили,  а  жінку  правдили.   Полт. 

Правдяця,  ці,  ж.  Ум.  оть  правда. 
Правдолюбець,  бця,  м.  Поборнвкь 

истины. 

Правдомовець,  вця,  м.  Человікь,  го- 
ворящей правду. 

Правдонька,  правдочка,  ки,  ж.  Ум. 
оть  правда. 

Правд  у  вати,  дУю,  еш,  гл.  1)  Быть 
правдой.  Нема  в  світі  правди,  правди  не 

зиськати,  що  тепер  неправда  стала  прав- 
дувсти  ЗОЇОР.  II.  101.  2)  Жить  по 
правді.  Хто  бреше,  тому  легше,  а  хто 

правдує,  той  бідує.  Фр.  Пр.   123. 
Праве,  нар.  Почти.  Сим.  216.  Праве 

забули,  що  й  єсть  вона  на  світі.  Сим.  222. 

Праведний,  а,  є.  1)  Праведный,  без- 
грішний. Праведная  душе,  прийми  мою 

мову.  Шевч.  36.  Праведне  сонце.  Рудч.  Ск. 
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І  94.  2)= Правдивий  2.  Не  мають  пра- 
ведною таланту.  К.   (О.  1862.  ЦІ.  52,  53). 

Праведник,  ка,  м-  Праведнивь.  Бої 
любить  праведника,  а  чорт  ябедника.  Нон. 
№  8073.  Господь  його  між  праведники 

прийме.  К.  ЦН.  237. 
Праведниця,  ці,  ж.  Праведница. 
Праведннчяй,  а,  е.  Принадлежащая 

праведнику.  Одержить  нагороду  правед- 
ничу.  8в.  Мт.  X.  41. 

Праведність,  ностн,  ж.  Праведность. 
Доки  ти  будеш  держатись  праведности. 
К.  Іов.  6. 

Праведно,  нар.  1)  Праведно,  по  прав- 
ді;. Праведно  жили.  Шевч.  242.  Худоба... 

праведно  досталась.  О.  1861.  X.  ЗЗ- 
2)  Истинно.  Могила  Шевченкова  мусить 

нам  статись  початком  нової  науки  і  под- 
вигів праведно  християнських.  К.  (О.  1861. 

VI.  ЗО). 

Правець,  вця,  м.  Направленіе.  Оцьому 

огудинню  правець  он  куди,  а  йою  вітер  по- 

вернув ба '  куди.  Волч.  у.  Найде  собі  пра- 
вець вода  і  сама.  Волч.  у. 

Пра  виборець,  рця,  м.  Избиратель, 

участвующій  въ  выбор*  избирателей  на- 
родны» представителей.  Желех. 

Правнборн.  рів,  м.  мн.  Выборг  изби- 
рателей. Желех. 

Правий,  а,  е.  1)  Справедливый,  пра- 
ведный, безгрешный.  Боже  правий.',  К.  ЧР. 

2'2.  Ні  правого  Господь  не  відпихає  і  гріш- 
ному руки  він  не  протягне.  К.  Іов.  18. 

2)  Правый,  невиновный.  3)  Права  середа. 

Преполовеніе.  Мак...  святять  у  праву  се- 
реду. Чуб.  V.  85.  Ун.  Правёнький,  правё- 

сенький. 

Правій,  в,  6.  1)  Ровный  и  пряной, 
перпендикулярный.  Рубайся,  деревце,  криве 
г  праве.  Чуб.  II.  114  Правими  робить 

стежки  його.  Єв.  Л.  III.  4.  Як  права  со- 
лома, так  добре  топити,  а  як  стара  та 

перебита,  так  погано  юрить-  Пирят.  у. 
Права  пила;  правий  ніж.  ПІух.  І.  175, 

21-1.  Ой  не  ступай,  мила,  правою  ногою. 
Чуб.  V.  244.  Правий  бік  полотна,  сукна 
(вишиваного).  Лицевая  сторона  полотна, 

сукна  (вышитаго).  Шух.  І.  154.  Ун.  Пра- 
вёнький; праеёсенький.  Квітойки  рвала  пра- 

венькою  рукою.  Чуб.  V.  6.  Виросла  бузин- 
ка,  та  таки  гарна,  правенька.    Мнж.   58. 

Правйлка,  ки,  ж.  Просіка  въ  лісу. 
Рк.  Левиц. 

Правйлля,  ля,  с.  Инструменты. 
Правило,  ла,  с  1)  Руль.  Мнж.  179. 

Човен    без   весла  й  правила.    Морд.  П.  36. 

2)  Часть  сапожной  колодки,  клинообраз- 

ные куски  дерева,  вставляемые  въ  голе- 
нище. Вас.  161.  Де  узявся  швець  і  кра- 

вець, приніс  шило  і  правило,  ще  й  дратви 
кінець.  Грин.  III.  660.  3)  Часть  походячої 

ступи.  Сн.  Ступа.  Ш?х.  1. 162.  4)  Часть  олій- 

ниці. (См.).  ПІух.  "і.  163.  5)  Часть  ве- 
ретінника. (См.).  Шух.  І.  149.  6)  Въ  де- 
ревянной стіні:  бревно,  идущее  право 

(пряно)  отъ  угла  до  угла,  не  прерываемое 
окнами  или  дверями.  Шух.  I.  90,  91. 

Правйльце,  ця,  с.  Аршинъ  у  камевь- 
щиковъ.  Сунсв.  у. 

Правила,  ни,  ж.  Взыскание,  требо- 
ваніе. 

Правити,  влю,  виш,  гл.  1)*  Говорить, 
твердить,  настойчиво  повторять,  настаивать. 
Я  йому  кажу  одно,  а  він  свое  править. 
Радон,  у.  Там  ию  йому  не  толкуй,  а  він 

свое  править.  Лебед.  у.  2)  Требовать,  взы- 
скивать. Правити  долг.  Ніхто  не  прийде 

править  проценту.  Рудч.  Ск.  II.  26.  Шв- 
чик  уп'ять  піиюя  править  жорна:  кукуріку! 
оддай,    пане,    жорна!   Рудч.    Ск.    І.    38. 

3)  Спрашивать  известную  ціну,  запраши- 
вать. А  вона  тільки  й  правила  штирі  зло- 

тих за  нього.  Унань.  Править,  як  за  батька, — 
такъ  дорого.  4)  Служить  (церковную  служ- 

бу). Шевч.  234.  Молебні  день-у-день  Спаси- 
телеві  править.  5) — за  що.  Служить  чімь. 
7)  Выправлять.  Буде  він  знати,  де  козам 
роги  правлють.  Богодух.  у.  6)  Управлять. 
Гляди,  щоб  добре  народом  правив.  Рудч. 
Ск.  Ц.  163.  Владично  правиш  ти  наро- 

дом. К.  Псал.  204.  8)  Ділать.  Будеме 

правити  із  Мар'г  невісту.  Гол.  IV.  Пра- 
вити   гніздо.    Ділать  гніздо.  Вх.  Уг.  262. 

Правитися,  влюся,  вяшоя,  м.  1)  На- 
правляться. А  куди  правитесь? —  До  Київа. 

Я  до  того  дуба  правлюся, —  чи  не  зрубати 
його.  Харьк.  2)  Возиться,  хлопотать.  Ека- 
тернносл.  у.  Чіпка  вже  правився  коло 
шкоди:  там  тин  підняв  та  набив,  нові  во- 

рота приробив.  .  Мир.  ХРВ.  342.  А  ми 
ще  не  лягали,  все  правилися.  Лебед.  у. 

3)  Исправлять  должность  чью.  Іва  пра- 
виться за  старосту.  НВолын.  у.  4)  Слу- 

житься (о  церковномъ  служенін).  Скоро 
служба  Божа  правитиметься.  Грин.  II. 

112.  5)  Судиться,  искать  за  обиду,  жало- 
ваться. Іди,  прався  на  мене,  куди  знаєш. 

Новоносв.  у.  6)  Поправляться.  Дают  тото 

зілє  худобі,  щоб  ся  правила.  Вх.  Зн.  54. 

Правиця,  ці,  ж.  1)  Десница,  правая 

рука.  Без  Ніженською  полку,  як  без  руки- 
правиці.  К.  ЧР.  344.   Станьте  ви,  правед- 
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ники,  по  правит,  а  ви,  грішники,  по  лі- 
виці. Гн.  П.  81.  2)  Немятая,  ровная  со- 
лома. Принеси  мені  на  устілки  правиці. 

Черк.  у.  Ум.  Правичка. 
Правичка,  ки.  ж.  1)  Ум.  отъ  пра- 

віші. 2)  Девственница.  НВолын.  у. 
Правіжва,  ки,  ж.  Взыскаше,  требова- 

ніе  уплаты.  Мир.  ХРВ.  357.  См.  Правина. 
Правний,  а  е.  Законный,  основанный 

на  праві.  Ми  позаводимо  усюди  правниї 
суди.  К.  ЧР.   132.  2)  Правовой. 

Правнйк,  ка,  .и.  Юрвстъ,  правон'Ьдъ. 
К.  ПС.  41.  Желех. 

Правничий,  а,  е.  Юридическій.  Желех. 
Правно,  на)>.  Законно. 
Правнук,  ка,  м.  Правнукъ.  Славних 

прадідів  великих  правнуки  погані.  Шевч.213. 
I.  Право,  ва,  с.  І)  Право,  законъ.  Без 

суда  й  права.  Ном.  .V?  4050.  Так  король 
і  дав  їм  права.  ЗОЮР.  I.  166.  Шукати 
захисту  під  правом  польським..  К.  ПС.  26. 
2)  Тяжба,  процессъ,  діло  въ  суд*.  3  Богом 
до  права  не  підеш.  Фр.  Пр.  77.  А  донька 
матір  все  проклинає,  а  син  на  вітця  право 
тягає-  Гол.  И.  21.  Ой  бо  син  вітця  до 
права  тягне.  Гол.  II.  22.  3)  Следуемое. 
А  ви,  люде,  знайте,  наше  право  дайте: 
наше  право — ка.гача  Гол.  IV.  526.  4)  06- 
разъ,  манеръ,  снособъ.  Вносить  ту  курку..., 
а  там  черепаха  (з  курки  зробилася).  Так 
як  накрито  було  двома  полумисками,  так 

і  в  черепахи  череп'я  зверху  і  зісподу...  То 
черепаха  таким  правом.  Драг.   10. 

ТІ.  Право,  нар.  1 )  Прямо.  Право  стоїть. 
Черк.  у.  Виходить  панночка  та  й  право 
до  пана  мого.  Федьк.  2)  Истинно.  Право 
відказав  єси.  Єв.  Л.  X.  28.  Ум.  Правёнько. 
правёсенько.  Колись  я,  браті  ку,  правесенько 
хЫ)ив.  Гліб/  28. 

Правобіцький,  а,  є  =  Правобічний. 
Лівобіцька  і  правобіцька  Україна.  См.  Л  23. 

Правобіч,  нар.  По  праную  сторону. 
Стоячи  правобіч  жертівні.  Єн.  Л.   І.   1 1. 

Правобічний,  а,  е.  Правобережный; 
находя ідійся  на  правой  стороні. 

Правовірний,  а,  в.  Правовірний.  Пра- 
вовірні хрисшияне.  ЕЗ.  V.  74  Правовірні 

наші  мусульмане.  К.  МБ.  X.  19. 

Правовірний,  ка,  м.  Правовірний  че- 
лонікі.  /  правовїрникам  серця  возвссс.хяє. 
К.  МИ.  X.    10. 

Право томний.  а,  е.  Законопреступный. 
Праволбмство,  ва,  с  Нарушеніе  за- 

кона, незаконное  дійствіе. 

Правопис,  су,  м.  Правоппсаніе,  орео- 
графія. 

Правописний,  а,  е.  Относящейся  къ 
правописанию,  ореографическій.  Желех. 

Правбпись,  си,  ж?.=Правопис.  Дру- 
куємо сей  лист,  не  одміняючи  в  йому  пра- 

вописи. О.   1861.  X.   136. 
Правоправний,  а,  е.  Законный?  Трон 

правоправний-  К.  ПС.  57. 
Правбруч,  нар.  Направо. 
Праворушнипя.  ці,  ж.{~  Праворуч- 

ниця).  Эпитетъ  Божіей  Матери.  Сидящая 

по  правую  руку?  Господи  милостивий,  по- 
можи мені  і  Матер  Божая  праворушниця- 

Мил.  М.  42. 

Правосвітлнй,  а,  є.  Сіяюшій  світомг 
истины,  справедливости?  Боже,  прийми  до 
царства,  до  раю  правосвітлого.'  (Из*  мо- 

литвы нищихъ).  ЕЗ.  V.  243. 
Православний,  а,  е.  Православный. 

Вірному  православному  християнству  ми- 
ром мир-  Посл. 
Православний,  ка,  м.  Православный 

человікь.  К-  НС.  5. 
Православницький,  а,  е.  Относящейся 

къ  православному,  ему  принадлежащей. 
Царство  православницькс  московське.  К-  МВ. 
II.   135. 

Православність,  ности.  ж.  Правосла- 
віе.  Желех. 

Правосуддя,  дя,  с  Нравосудіе. 
Правосудець,  дця,  м.  Правый  судья. 

Цс  наші  правосудці  так  розсудили  їх.  Ле- бед.  у. 

Правосудний,  а,  е.  Правосудный.  По- 
томство правосудне.  К.  ЦН.  290. 

Правота,  ти,  ж.  Правота,  справедли- 
вость. Суд  чинитиме  нехибний  людям  пра- 
вотою. К.  Псах   17. 

Правотйти,  чу\  тйш,  її.  Искать  су- домъ.  Угор. 

Правотйтися,  ч^ся,  тйшея,  м.=Пра- 
вуватися.  Відобрала  пслеханя  сокола  від 
мене.  Відобрала,  відобрала,  не  є  што  лю- 

бити, щі  би  мі  сі  з  пеяеханев  сім  .раз  пра- 
вої» нтк.  Гол.  IV.  506. 

Правтбрити.  рю,  риш,  ?.■».  Ссылать, 
засаживать,  упрятывать,  отдавать.  Свій 
свою  в  шчіо.ію  правторшпъ.  Мир.  ХРВ.  86. 

Правування,  ня,  г.  I)  Тяжба.  2)  Управ- леній 

Правувати,  ву^о,  вш,  гл.  Управлять. 
Правувати  човном.  Рк.  Левиц.  Правують 
пани  добре  Лебед.  у. 

Правуватися,  вуюся,  ешея,  и.  Су- 
диться сь  к+»мъ,  тягаться.  Не  я  над  їм 

суддя:  усе  товариство  з  їм  правувати- 
меться.  К.  ЧР.  246.  Іван  правується  з  Яре- 
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мою  за  якісь  гроші.  НВолын.  т.  Років  де- 
сять назад  правувався  б  ти  зо  мною  за 

не  порохом  та  кулею.  К.  ЧР.  77.  Не  бу- 
дуть ся,  люде  в  правах  правувати.  ЕЗ.  V. 

241. 

Прав^шняк,  ка,  м.  У  оконщиковъ: 
инструменте  для  скальїванія  кромокъ.  Вас. 
149. 

Правцем,  мар. — поставити.  Выпрямить, 
не  давать  согнуть«я.  Правцем  руки  поста- 

вило. НВолын.  у.  Ногу  й  руку  правцем  як 
поставило,  дак  так  чотирі  дні  лежала 
і  не  поворухнулась.  Г.  Барв.  508.  Як  зда- 

вило в  грудях,  то  так  правцем  і  поставило, 
як  довбешку. 

Прагнути,  ну,  неш,  гл.  Жаждать,  же- 
лать сильно.  Всі  покою  щиро  прагнуть-. 

Хто  много  має,  той  прагне  більше.  Ном. 
Л»  1447.  Я  зроду  не  жадав  багатства, 
а  тепер  прагну  всіх  роскошів  для  тебе, 
тобі  на  втіху.  МВ.  (О.  1862.  III.  47). 

Прагн^щий,  а,  є.  Жаждущій.  Був 
ем  прагнущий, — не  напоелисте  мене.  Гн. 
II.  81. 

Прагнючий,  а,  е.  Жадный.  Я  на  го- 
рілку не  прагнючий.  Сквир.  у. 

Прадід,  да,  м.  Прадідь.  Рудч.  Ск. 
1.  62.  Славних  прадідів  великих  правнуки 
поюні.  Шевч.  213. 

Прадідівський,  а,  є.  Прадідовскій. 
Прадідівщина,  ни,  ж.  Наследство,  до- 

метавшееся отъ  прадіда.  Желех. 
Прадідний,  а,  є  =  Прадідівський. 

Желех. 
Пражина,  ни,  ж.  Родъ  земельной 

мірьі    Чуб.  VI.  205. 
Пражній,  я,  е.  Напрасный;  суетный. 

Чом  не  заговориш  до  мене?—  Усі  слова  пражні. 
Треба  молитись.  МВ.  II.  201. 

Правник,  ка,  м.  Праздникъ.  У  Бога 
що-дня  празннк.  Ном.  .V  185.  Ум.  Праз- 
ничок. 

Прайник,  ка,  л=Пральвик= Пра- 
ник. Вх.  Зн.  55. 

Практика,  кн,  ж.  1)  Практика.  Гро- 
мадянам буде  наука  і...  практика.  К. 

(О.  1862.  III.  30).  2)  Насмішка.  Сей 
тесть  тільки  на  практики:  сидить  да  смі- 

ється з  усіх.  Г.  Барв.  318. 
Практичній,  я,  е.  Практически.  До 

практичньої  мудрости.  К.  (О.  1861. 1.  313). 
Практичність,  ности,  ж.  Практичность. 

Желех. 
Пралев,  ва,  м.  Самый  сильный  левъ? 

Я, — каосе, — лев. — А  я  пралев.  Чуб.  II.  123. 
Праліс,    су,    м.    Девственный    лісь. 

Над  озером  у  пралісі  густому  сховались. 
Млак.  100.  #  За  лісом,  за  пралісом  червоне 
теля  риче.  ЕЗ-  V.   159. 

Прало,  ла,  с  Місто  на  рікі,  іАі  мо- 
ють  білье.  Каменец,  у.  Вх.  Зн.  55. 

Пральник,  ка,  .н.=Праннк. 
Щалютий,  а,  е.  Чрезвычайно  злой, 

лютый.  Рудч.  Ск.  II.  186. 
Праля,  лі,  ж.  Прачка. 
Прамено,  на,  с  Волокно,  нить.  З  ко- 

нопель прамена.  Вх.  Лем.  455. 
П ранець,  нця,  м.  Чаще  у  потреб,  во 

мн.  ч.  пранці.  Сифилисъ.  Мил.  М  88.  Хай 
тобі  на  язиці  сядуть...  пранці.  (Ном. 
№  3717). — ругательство,  также  какъ  и  въ 
слідующей  фразі:  Іди  ж  куди  хоч,  пра- 
нець  тебе  бери.  Кролев.  у. 

Праник,  ка,  ж.  1)  Валекъ  у  прачекь. 
Вас.  169.  2)  Часть  тіла  (какая?)  ЕЗ.  V. 
66.  3)  РядооИ.ча  праник.  Си.  Рядовина  1. 
Вас.   168. 

Праний,  ні,  с.  Мытье,  стирка  білья. 

ЧуТ).  VII    117. 
Пранці,  ців,  м.  См.  Пранець. 

Пранцюватий,  а',  в.  1)  Зараженный 
сифилисомъ.  Мил.  М.  88.  2)  Бранное:  не- 

годный, мерзкій.  Пранцюваті  коні.  Набра- 
лись пранцюватою  духу.   Стор.  МПр.   169. 

Пранцюватіти,  тій»,  еш,  гл.  Боліть, 
покрываться  сифилитическими  язвами,  сы- 
пями. 

Праонук,  ка,  .«.=Правнук.  Стане 
тобі  Ного  на  ввесь  твій  вік  і  ще  й  дітям, 
онукам  і  праонукам  твоїм  останеться. 

Чуб.  II.  361. 
Праотець,  тцй,    м.    Праотець.    Гн.  І. 

10.  Наші  праотці  на  тебе  уповали.  К. 
Псал.  50. 

Праперек,    рка     и.=Прапірок.    АД. 
11.  250. 

Прапір,  пору  и  ра,  м.  Знамя.  К.  Де. 
106.  На  могилі  прапір  устромили,  славу  ко- 

зацьку учинили.  Дума.  Ум.  Прапірок,  пра- 
порець. 

Прані  рка,  ки,  ж.  Роговой  отростокь 
сзади  надь  копытомъ  двухкопытныхъ. 
Черк.  у. 

Прапірок,  рка,  м.  Значекь;  флагь. 
Червонії  прапірки  у  руки  давав.  Мет.  414. 
Високую  могилу  висипали  і  прапірок  у  го- 

ловах устромили.  АД.  І.  255. 

Прапор,  ра  и  ру,  м.  1)— Прапір.  У  голо- 
воньках червоний  прапор  постановили.  Лу- 

каш.  44.  2)  Бїльїй  платокъ,  прибиваемый 
на  могильномь  кресті.  Мил.  169.  3)=Па- 
пороть.  Чуб.  V.  1073. 
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Прапорець,  рцй,  я.=Прапіров,  Пра
- 

порці-зроблені  з  довгеньких    па.шчо, < 
 коро- 

говки з  ріжнобарвною  паперу.  МУЕ.  Ш.  80. 

Прапорщичва,  ви,  ас  — Прапірва. 

Праправнук,  ва,   м,  Праправнукъ.  К.
 

Доев.  42. 

Праправнучка,  кн,  ж.  Праправнучка. 
Г.  Барв.  419. 

Прапрадід,  да,  м.  Прапрадіда.  Желе
х 

Прапращур,  ра,  м.  Прапращуръ.  І  пра
- 

правнуки згадають  прапращурів  діло.  К. 
Досв.  42. 

Прапращурський,  а,  є.  Отвоеящ
ійся 

къ  прапращуру.  О,  любі  пращурі,  що  дав
- 

нину зазнали  прапращурську.    К.  Дз.   15о. 

Прарід,  роду,  м.  Первый  родъ,  и
зъ 

котораго  вышли  другіе  роды.  /  роду  й  пра- 

роду закажу,  щоб  не  ходили  заміж.  І . 
Барв.  287. 

Прарбдич,  ча,  м.  Прародитель.  5  тою
 

самою  дерева  заказав  Памбіх  (=Пан-Біг)
 

їсти  япка  нашим  прародичам.  Гн.  І.  19. 

Прарбдичка,  ви,  ж.  Прароди  ельвица. Желех.  л,    _ 

Прас,  су,  м.  1)  Утюгъ.  2)  Прессъ. 

Оие  в  мене  сир  під  просом.  Шев.  у. 

3)  Трепка.  Смертельною  задавши  просу, 

як  пса  покинув  на  піску.  Котл.  Ен.  VI. 

33.  4)  Раст.  АШит  роггит.  Херсон.  Ум. 

Прасок. 

Прасв!  меж.  для  выражение  звука 

выстрела.  Гн.  І.  211. 

Прасва,  ви,  ж.  Утюгъ. 

Прасло,  ла,  с.  Часть  досчатаго  забора 

оть  столба  до  столба.  Шев.  и  Подольск,  гг. 

Прасов,  еву,    м.    Ум.  отъ  прас.  Упо-
 

требляется   и    самостоятельно   въ  знач. I 

и  3.  Знаш  б  прасок  добрий.  Ном.  №  3024. 

Прасол,     ла,     м.     Мелкій     торговецъ 

прей  .у Щ-  вяленой  рыбой  и  солью. 

Прасолувати,  л^ю,  вш,  гл.  Заниматься
 

прасол1.ствомъ. 

Прасольство,  ва,    с.    Мелочной   торгъ 

вяленою  рыбою  и  солью,  прасольство. 

Прасодьсьвнй,    а,  е.  Относя  щійся  къ 
прасолу. 

Прасування,  ни,  с.  Глаженье,  утю- 

женье.  Ніч  просиділи  панянки  над  прасу- ванням. Св.  Л.   201. 

Прасувати,  с^ю,  вш,  гл.  1)  Жать,  вы
- 

жимать, давить.  Сир  прасувати.  2)  Гла- 

дить утюжить.  Буду  бій  хусти  прати...— 

Где  будеш  сушила?-— Где  будеш  прасувала? 

Чуб.   V.    1199.    Насилу   володала  руками, 

прасуючи    залізком   мушлннову   сукню.  Ле- 
виц.  I.  179 

ПрасУнок.  нву,  м.  1)  Скорбь,  огор- 

ченіе,  безпокойство.  Ой  не  услишай,  Гос- 

поди, клятьби  моєї,  що  я  своїх  синів  кляла- 
проклинала:  у  своїй  голові  великий  прасунок 

мала.  ЗОЮР*.  І-  24.  2)  Хай  йому  прасунои! 
Чорть  съ  нимъ.  Ном.  №  5123.  Нехай  йому 

лихий  прасуюк,  як  юлодом  нам  помірать. 
Котл.  Ен.  III.  24. 

Пратва,  ви,  ж.  То-же,  что  и  прало, 
місто,  на  рік*,  гді  моють  бвлье.  Черк, 

у.  Зимою  пратву  рубають,  т.  е.  вырубы- 
ваютъ  прорубь.  Ваші  ніколи  не  йдуть 

пратву  розрубувати,  ви  так  і  понадились на  готовеньке  ходити-  Пирят.  у. 

Прати,  перу\  рвш,  м.  1)  Стирать, 

мыть.  Буду  хуста  прати.  Чуб  V.  82. 

2)  Бить,  колотить,  дубасить.  Та  й  зачали 

пана  дяка  в  штирі  киї  прати.  Чуб.  V.  675. 

Пратися,  перися,  решся,  гл.  Стирать- 
ся. Загадка:  Що  на  огні  переться,  а  на 

воді  сушиться?  (Віск).  Ном.  №  141,  стр. 295 

Праттй,  ти,  с.=Прання.  Сим.  132. 

Праття  в  мене  багато,  каги  я  йою  й  по- 
перу) Константиногр.  у. 

ПраУшняв,  ва,  м.  Буравчикъ  для 

просверли ванія  того  отверстія  въ  кури- 
тельной трубкт,,  въ  которое  вкладывается чубукъ.  Вас.   149.  ,полл 

Прах,  ху,  .«•  Прахъ.  Ном.  №  10844. 
Обох  земля  присипле  своїм  прахом.  К.  1ов. 
47.  Ясен  міч  твоєї  юловоньки  не  йме.  на 

прах  распаде.  АД.  I.  129. 

Прахтива,  ви,  ж.  Приключеніе,  исто- 
рія.  Як  зо  мною  була  прахтика,  то  варто 
навіть  списати  нее.  Драг.  63. 

Праценьва,  ви,  ж.  Ум.  отъ  працн. 

Працівнйв,  ва,  м.  Труженикъ,  работ- 
ника  Желех.    Ум.   Працівничбк,  працівни- 

ченьно.    Мої  працівниченьки    милі!  ЕЗ.  V. 107-  „,  <      .* 

Працьовитий,     а,     е.    Трудолюбивый. 

Вона  така  працьовита,  а  він  таке  ледащо. 

Грин.  II.    145.  Розумна   пані  і  моторна... 

трудяща,  дуже  працьовита-  Котл.  Ен.  І-  15.
 

Працьовитість,  тости,  ж.  Трудолюбіе. 

Працювальнив,  ва,  *.=Працівннв. Константиногр.  у.  _ 

Працювання,  ни,  с.Трудъ.  К.  Цп.  по. 

Працювати,  цюю,  вш,  гл.  Трудиться. 
Я  молодий  і  здоровий,  працювати  буду, 

будеш  мати,  що  захочеш.  Чуб.  V.  141. 

Чумак  робить  і  працює,  і  піт  очі  заливає. Мет.  464. 
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Працюватнся,  цююся,  вшся,  гл.  Тру- 
диться, стараться,  употреблять  урилія. 

Треба  було  вдвох  зсажувати  вуліки  на  віз, 

бо  вони  не  повироблювані,  а  я  сам  праию- 
вався.  Зміев.  у. 

Праця,  ці,  ж.  Трудъ,  работа.  Шевч. 
133.  Котл.  Ен.  VI-  87.  Кричить  пробі  її 
мати,  гцоб  дівчину  рятувати,  каже,  що 
за  працю  тую  я  дівчину  подарую.  Чуб. 
V.   1117.  Ум.  Праценька.  ЕЗ.  V.  109. 

Прач,  ча,  м  =Праннк  Козел,  у.,  НВо- 
лын.  у.  Отто  тобі,  мати,  і  прач  на  за- 

іаті:'  як  будеш  прачем  прати,  будеш  мене 
споминати.  Мет.  227.  Ум.  Прачик. 

Прачечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  прачка. 
Прачик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  прач. 

2)  Головастикъ.  НВолын.  у. 
Прачити,  чу,  чиш,  м.  Бить  вальчомъ 

бьлье,  полотно.  Я  думав,  що  прачки  пра- 
чуть,  а  то  по  Марусі  малі  діти  плачуть. 
Грин.  НІ.   241. 

Прачка,  ки,  ж.  Прачка.  Чуб.  V.  1133. 
1  швачка,  і  прачка,  і  пряха.  Мил.  27. 
Літом  і  качка  прачка.  Ном.  №  552.  Ум. 
Прачечка.  Мил.   217. 

Прачкарня,  ні,  ж.  Прачешная.  Ва- 
сильк.  у.  (Рк.  Левиц.).  Кіев. 

Прачк^н.  на,  я.  Помоиінвкь  прачки, 
занимающейся  катаньемъ  и  глаженьемъ 

бълья.  Кіев.  (Рк.  Левиц.). 

Прачуватн,  ч^к»,  еш.  м.=Прачити. 
Вас.   169. 

Прашовйння,  ня,  с.  Полотье.  моты- 
женье. 

Прашпорт,  та.  м.  Испорч.  ви.  паш- 
порт.  Паспорть.  Перестрівп  йою  на  дорозі 

становий...  „Прашпорт  є?" — Ні,  нема. — 
„Як  же  ти  без  прашпорта  ходиш?  Ти 

блудяиг  якийсь".  Рудч.  Ск.  II.  161.  Узяв 
вовчий  прашпорт.  Его  выгнали.  Ном.  №  10402. 

Прашувати,  ш^ю,  еш,  м.  Полоть,  мо- 
тыжить. Я  оце  дуже  втомилась,  бо  в  таку 

спеку  дуже  поіано  прашувати:  зем.ія  роз- 
сипається. Кіев.  у.  Прашують  кукурузу. 

Беесар. 

Пращикуватн,  к^ю,  еш,  і.і.=Паще- 
кувати.  Лебед.  у. 

Пращур,  ра,  м.  Пращуръ,  отецъ  пра- 
діда. МУЕ.  ПІ.  171. 

Пращурка,  кн,  ж.  Пращурка.  МУЕ. 
III.  171.  Увесь  рід  й,  всі  баби  й  прабаби 
з  пращурами  і  пращурками.  Г.  Бари.  366. 

Пре...  вь  сочетаніи  съ  прилагатель- 
ными и  нарічіями  усиливает»  качество. 

(пребагатий,  предобрий,  пребезмірний,  пре- 
бідний, пребісовий;  прегарно,  превесело).  Слова, 

который  въ  большей  или  меньшей  мъръ 
составляють  исключеніе  изъ  этого  правила 

(напр.,  гдъ  слово  съ  пре,  рягомъ  съ  усн- 
леніемь  степени  качества,  получило  и  осо- 

бый оттЬнокъ  значеній),  перечислены  ниже. 
Иногда  пре,  какъ  приставка  при  глаголь 
или  существительпомъ  есть  сокращенное 

пере:  пребродйти  =  перебродит,  пробу- 
вати—перебувати;  всі  такія  слова  см.  на 

пере. 
Превелебний,  а,  е.  Высокопочтенный, 

высокодостойный.  —  главнымъ  образбмъ 
титулъ  духовнаго  лица.  У  Шевченка  а  ка- 

зацкой радь:  Превелебную  громаду  докупи 
скликали.   Шрвч.  233. 

Превсакнй,  а,  е.  Всяческій;  всевоз- 
можный. Там  він  бачив — крий  Боже — яку 

тъмутемряву  всякоі-превсякої  птиці.  Стор. 

МПр.   167. 
Предвік,  ку,  и,— Передвік.  З  пред- 

віку.  Съ  незапамятныхъ  временъ.  Ой  давно, 

давно,  та  із  предвіку.  Гол.  IV.  27. 

Предвічний,  а,  є  ̂ Передвічній.  Шевч. 
665.  У  тебе,  предвічний  идрю,  ми  шукаєм 

оборони.  К    Псал.   170. 

Предківський,  а,  є.  Доставшійся  оть 

предковъ.  К.  Досз.  88.  Премія  на  диво  об- 
новив предківський    замок.  Стор.    МПр.  65. 

Предківщина,  ни,  ж.  Старина;  уна- 
следованное оть  предковъ.  Моя  се  предків- 

щина по  ечрягах.  К-  ПС.   134. 

Предків'я,  в'я,  м.  мн.  Предки.  Ном. 
.V  865.  Не  ми,  Діво  Маріє,  мучили  Хрис- 

та, мучили  Христа  наші  предков'я.  Чг.  57. См.  Предок. 

ПредковецькиЙ,  а,  є.  Предковсвій.  Ра- 
дом, у. 

Предковий,  а,  є  Предковскій.  Це 
земля  предкова.  Черк.  у. 

Предкові  кбвий,  а,  е=Предковічннй. 
О,  слово  рідне!  Ти  стоїш  на  чаті  предко- 
вікових  пам'яток  святині    К.  ХП.  97. 

Предковіцький,  а,  е=Нредковічниа. 
Се  земля  наша  предковіцька.  НВолын.  у. 

Предковічний,  а,  є  Древній.  К.  Чг. 
88.  Гори  предковічні-  Шевч.  Зассяєш  знову 

духом  предковічним.  К.  ХП.  54. 

Предміщаннн,  на,  я.  Житель  пред- 
мъстья.  АД.  1.  15.  Вліпили  до  йою  усі 

міщане,  усі  міщане,  всі  предміщане.  Нп. 

Предозвілля,  ля,  с.  Приволье,  раз- 
долье, удобное  ньстоположеніе.  У  вас  тут 

гарне  прегіозві.ия  і  вода  близька,  над  річ- 
кою городи...  Волч.  у. 

Предок,  дка,  м.  Предокъ.  3  предки 
хазяїн.  Мнж.  67.  Ви,  жидове,  Христа  м 
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мучили- — Не  ми,  Маріє,  то  наші  предки. 
Чуб.  III.  353.  См.  Предків'я. 

Предок^чити,  чу,  чиш,  гл.  Надоість. 
Уже  ж  мені  та  й  предокучило  під  вікон- 

цем стоячи,  твою  волю  волячи,  тебе  до- 
жидаючи. Чуб.  V.   83. 

Представитися.  Си.  Представлятися. 
Представлятися,  ляюся,  вшся,  сов. 

в.  представитися,  влюся,  вишся,  гл. 
Привиживаться,  привидіться.  То  предста- 

виться Алкан  -  пашаті  трапезондському 
княжаті,  молодому  паняті,  сон  дивен, 
барзо  дивен  на  прочуд-  Лукаш.  16. 

I.  Предел,  н«р.=Предці. 
II.  Предся,  прил.  Предъ  симъ  бывшая. 

Встречено  только  въ  ж.  р.  К.  ЧР.  426. 
Предся  Русь.  К.  ЧР.  70.  Вбачати  в  нас 
щиру  предсю_  Русь.  К.  Гр.  К.  4. 

Предуввілля,  ля,  е.— Предоввілля. 
О.  1862.  IX.  69. 

Предці,  предця,  нар.  Однако,  гбмъ 
не  меніе.  Во  не  всі  ся  пани  родять,  пред- 

ці до  щастя  приходять.   Гол.  І.  304. 
Прежній,  я,  в.  Прежній.  Як  би  була 

прежняя  розмова.  Чуб.  V.  531. 
През,  нар.  =  Черев.  През  Христові 

строї  ті  не  маєш  щастя  у  пеклі.  Чуб. 
ПІ.  17. 

Презвірх,  нар.  Черезъ  край.  У  його 
вже  й  презвірх  є,  а  все  загрібає.  О.  1862. 
V.  84. 

Првэйрство,  ва,  с  Презрініе.  Буде 
на  неї  дивитись  з  презирством  і  обходи- 

тись з  неповагою.  Котл.  НП.  373. 
Преэмагатн,  гаю,  вш,  гл.  Одолівать, 

побеждать.  За  кису  світ  увесь  не  мирить; 
що  й  у  панів,  да  й  то  вона  все  презмагає. 
Г.  Барв.  448. 

Прейма,  нар.  Но  крайней  мірі.  Хоч 
з  торбами  підемо,  та  прейма  матимем, 
де  зіму  зімувати.  Св.  Л.  69.  Вишукують 
собі  таких  малюків  ручих,  щоб  украв  і 
втік,  а  прейма  викрутивсь.  Св.  Л.   136. 

Прокладати,  даю,  еш,  гл. — над  що. 
Предпочитать  чему.  К.  ПС.  94.  О,  боже- 

вільна! де  твій  розум  дівся,  щоб  зрадника 
над  мене  прекладати.  К.  ЦН.  203.  Науку 
і  талант  над  значність  прекладали.  К. 

Дя.  13. 
Прекрасен,  сна,  не,  прекрасний,  а,  є. 

Прекрасный,  чрезвычайно  красивый.  Мо- 
лоденький козаченьку,  словами  ирекрасен. 

Чуб.  V.  185.  Ти,  дівчино,  ти  прекрасна, 
як  на  небі  зоря  ясна.  Грин.  III.  241.  Ой 
світе  мій  ясний,  ой  світе  прекрасний. 
Мет.    80. 

Прекрасно;  нар.  Чрезвычайно  красийо. 
Прекрасно  вберися.  Гркн.  III.  343. 

Прем,  н«р.=^Притьмом.  В  мене  шия 
чиста...  щс-дня.мию,  хиба  вже  прем  часу 
не  маю.  Св.  Л.  171. 

Премилеиний,  а,  е.  Очень  милый. 
Що  то  за  премиленний  чоловік  у  тії 
жінки.  Черк.  у. 

Преміч,  мочі,  ж.  Сила,  наибольшая 
сила.  З  усієї  премочі  смикнув.  Констан- 
тиногр.  у. 

Премудрий,  а,  є.  1)  Премудрый.  / 
премудрих  немудрі  одурять.  Шевч.  213. 
2)  Очень  искусный.  Бери  мене,  дядьку, 

премудрую  швачку.  Нп. 
Премудрість,  рости,  ж.  Премудрость. 

Чи  ти  стягнув  до  себе  всю  премудрість? 
К.  Іов.  32. 

Премудро,  нар.  Премудро,  очень  мудро. 
Зробив  єси  премудро.. К.  Псал.  15. 

Преномерант,  та,  м.  Нсдписчикь.  Чи 
багато  в  тебе  преномерантів  на  „Записки 

о  Ю.жн.  Руси"?  Шевч.  (О.  1862.    V.  10). 
Преогорчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  пре- 

огорчйти,  чу\  чйш,  гл.  Сильно  огорчать, 
огорчить.  Лучче  йому  з  нудьги  загинути, 
ніж  пан-отия  навік  преоіорчити.  К.  ЧР. 
234. 

Прешр,  ру,  .ч.=Припір.  Мнж.  181. 
Преподббнтися,  блюся,  бвшся,  м. 

Сделаться  преиодобнымъ,  святымъ;  сд-в- 
латьгя  угоднымъ  Богу.  —  В  потайники 
пустіть  огонь!.. — „Постривайте,  не  вбм- 
вайте:  там  моя  Оксана.  Годиночку,  бать- 

ки мог\  Я  її  достану!" — Добре,  добре!..  За- 
лізняче,  гукни,  щоб  палили.  Преподобиться 
з  ляхами!..  Шевч.  189.  Царь  Давид...  ко~ 
лись  преподобився  Богові.  Драг.  98. 

Преподобний,  а,  є.  1)  Преподобный, 
праведный,  святой.  Не  зовіте  преподобним 
лютого  Нерона.  Шевч.  2)  Красивый,  пре- 

красный. Преподобна  дівчина.  Чуб.   У.   19. 
Преподобник,  на,  м.  Преподобный, 

угодникъ,  праведникъ.  К.  Бай.  45. 
Преподобниця,  ці,  ж.  1)  Преподоб- 

ная, праведная,  святая.  Левиц.  I.  287. 
2)  Красавица.  Як  була  я  молодою  препо- 

добницею, повісила  хвартушину  над  вікон- 
ницею.  Ном.  №  12546. 

Преспбдниця,  ці,  ж.  Преисподняя. 
Та  й  укгінув  йою  в  темницю,  та  й  гли- 

бокую пресподницю.  Чуб.  V.  1021. 
Престіл,  тблу,  м.  1)  Нрестолъ,  тронъ. 

Шух.  I.  39.  Біда  на  престолі,  коли  нема 
нічого  в  стодолі.  Ном.  Лё  214.  Поскидав 

потужних  з  престолів.  Єв.  Л.  І.  52.  2)  Пре- 
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.столъ  ъъ  церкви,  въ  олтарі,.  Привів  її  під 

церковку:  „тепер  ти  моя"  Бона  йому  від- 
повіла: „неправда  твоя".  Привів  її  до  пре- 
столу: „тепер  ти  моя".  Вона  йому  відка- 

зала:  .неправда  твоя*.  Чуб.  У.  204. 
Престільниця.  ці,  ж.  Верхняя  доска 

стола?  Війшов  Івасенко  до  новой  світлиці, 

лежить  мішнька  на  престільниці.  Гол.  І. 
181. 

Претак.  ка,  м.  Рішето.  Вх.  Лем.  456. 

Претінка,  ки,  дас.=Прутпнка  ?  За- 
шуміла шабелечка,  як  з  ліга  претінка. 

Гол.  І.  20. 

Префект,  та,  м.  Помощникъ  ректора 
Кіепо-братской  коллегіи  (академій),  несшій 
обязанности  административный  и  въ  тоже 

время  бившій  и  профессоромъ.  Кассіян  Са- 
кович,  префект  Братської  школи.  К  1ІС.  5. 

Прецінь,  нар.  Между  гЬмъ,  однако. 

Преч,  мар,=Пріч.  Піиюв  мій  милень- 
кий преч  на  полювання.  Гол.  Г  338. 

Пречиста,  тої,  ж.  Пречистая.  Эпитетъ 
Богоматери.  Блаюслоси,  Боже,  Пречиста 

Госпоже.  Мил.  Св.  3.  Везъ  существитель- 
наго  употребляется  въ  значеній:  Богома- 

терь, также  образъ  Богоматери  и  ниже- 
поименованные праздники  въ  честь  ея.  Ой 

там  ішла  Пречистая,  Пречистая  Мати 
Божа.  Чуб.  III.  367.  На  Йордані  тиха 

водя  стояла,  там  Пречиста  свою  сина  ку- 
пала. Чуб.  III.  449.  Пёрша  Пречиста.  Успе- 

ніе  Пресв.  Богородицы   (15  августа).    ХС. 
I.  78.  Друга  Пречиста.  Рождество  Пресв. 
Богороаицн  (8  сентября).  ХС.  I.  78. 

Преч^до,  да,  с  Большое  чудо;  боль- 
шое диво.  З  усъою  села  збігалися  діти  ди- 

витись на  те  пречудо.   Мир.  ХРВ.  355. 
При,  предл.  1)  При,  возлъч  СшЫтъ... 

гуси  при  березі-  Св.  Л.  226.  Три  явори  по- 
садила сестра  при  долині.  Шевч.  393.  Була 

в  мене  небога,  при  мені  вона  і  зросла.  МВ. 
II.  19.  У  нас  при  душі  копійки  нема.  Г. 
Барв  283.  2)  Во  вр^мя.  При  зюді  були 
люде.  Каменец,  у.  3)  Бути,  жити  при...  Быть, 
жить  въ...  Як  живе  чоловік  при  вбозтві, 
то  й  хорогиий  зробиться  поганий,  а  як 
при  волі,  то  й  ледащо  покажеться  гарне. 
Грип.  І,  113.  Був  чоловік  середніх  літ, 
при  здоровлю.  Г.  Барв  304.  При  рбзуиі 
бути.  Быть  въ  своемъ  умі»,  въ  сознавіи. 
Біснуватий  сидить  при  розумі,  вв.  Мр. 
IV.   15. 

Прибавити,  ся,  См.  Прибавляти,  ся. 

Прибавка,  кя,  ж.  Прибавка.  Як  дава- 
тимемо прибавки,  то  не  матимемо  ні 

стовпа,  ні  бариша.  Лебед.   у. 

Прибавляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  при- 
бавити, бавлю,  виш,  і.і.  Прибавлять,  при- 

бавить. Рудч.  Ск.   І.   114. 
Прибавлйтися,  ляюся,  ешся.  сов.  в. 

прибавитися,  люся.  вишся,  гл.  1)  При- 
бавляться, прибавиться.  Ном.  ̂   513.  2)  За- 

мешкаться Прибавиться  було  Семен  на 
вечорницях,  вони  (батько)  до  йою  цілий 
^ечь  і  слова  говорити  не  будуть.  Федьк. 

Прибагати,  гаю.  вш,  сов.  в.  прибіг- 
ти и  прибагн^ти,  ну,  неш,  гл.  Йміть, 

возыметь  странное  желаніе.  Желех. 

Прибагом,  нар.  По  прихоти,  случайно. 
Желех. 

Прибажний,  а,  е.  Изъ  прихоти  же- 
лаемый. Вх.  Зн.  55. 

Прибачити,  чу,  чнш,  гл.  ПодсмотрЬть 
Чоловік  у  вікно  прибачив,  що  він  робив  у 
хаті,  та  ото  як  підзорив,  та  й  став  усім 
росказувать.  Новомоск.  у. 

Прибгати,  бгаю,  вш,  ід.  1)  Пригнуть. 

2)  Прибрать  къ  рукамъ?  Захватить?  Забе- 
руть усе  до  нитки,  а  деколи,  як  не  схо- 

вається гарна  дівчина  або  молодиця,  то  й 

їх  прибгають.  Стор.  МПр.  68.  3)  Приба- 

вить. Та  й  „Матроза"  прибгав  би  до  „Кня- 
гині". Шевч.  (О.   1862.  Ш.  7). 

Прибеґа,  ги,  об.  Безпріютннй  чедо- 
въкъ.  Ходе,  як  прибеґа.  Лебед.  у. 

Прибивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  прибити, 

б'ю,  б  ёш,  іл,  1)  Прибивать,  прибить. 
Дошку  прибий  гвіздками.  2)  Прьбивать, 
прибить  чт>мъ  либо  упавшимъ  сверху  и 

придавившимъ  внизъ.  Бодай  тебе,  мій  ми- 
ленький, ворота  прибили,  а  щоб  тебе  опріч 

мене  инші  не  любили.  Мет.  63.  3)  Приби- 

вать, прибить,  приносить,  принести  (во- 
дою). Хвиля  прибила  човен  до  берега. 

4)  Только  сов.  в?  Подогнать,  понудить. 

І  робити  не  прибити,  а  жать  не  нагнеть- 
ся. Грин.  III.  67. 
Прибиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 

прибитися,  б'юся,  б'єшся,  ід.  Приходить, 
прійти,  прг&хать,  зайти,  заахать,  попасть 
куда.  Мнж.  39.  Шукаючи,  заблудила.  Ой 

прибилась  до  риночку.  Чуб.  V.  909.  Блу- 
каючи по  Україні,  прибивсь  якось  я  в  Чи- 
гирин. Шевч.  337. 

Прибивач,  ча,  м.  Инструменту  кото- 
рымъ  выбиваютъ  бобрики  (см.).  Шух.  I. 278. 

Прибирати,  ся,  раю,  ся,  вш,  ся,  м.= 
Прибірати,  ся. 

Прибитое,  тку,  м.= Прибуток.  Кри- 
вив душею  для  прибитку.  Котл.  Ей. 

Прибичбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
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бичувати,  чую,  вш,  м.  1)  Припрягать, 

припречь,  пристегивать,  пристегнуть  (жи- 
вотное въ  помощь  другимъ  везущимъ). 

2)  Прибавлять,  прибавить,  присчитывать, 

присчитать.  Люде  що  почують,  то  приби- 

чуютъ.  Ком.  Пр.  Л;  114.  Ти  нащо  приби- 

човуеш,  чою  и  не  було?  НВолын.  у.  Я  ви- 
нен два  рублі,  а  він  прибичовуб  ще  ідей. 

НВолын.   у.  , 

Прибігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  прибігти, 

біясу\  жйш,  гл.  Прибігать,  прибіжать. 

За  Зінькою  слідком  прибігли  ЄЇ  мати,  чо- 
ловік і  ще  кілька  бабусь.  Стор.  Прибіше 

вовчик  до  ополонки.  Рудч.  Ск    II    8. 

Прибігнути,  ну,  неш,  і.».— Прибігти. Вх.  Уг.  263. 

Прйбідок,  дку,  м.  Прибавка  къ  біді, 

добавочная  біда.  До  біди  найдеся  все  й 

прйбідок.  Фр    Пр.  44. 

Прибіжанин,  на,  м.  Богомолець.  Сто 

двадцять  літ  живе  чернець  мовчу щий... 

На  поучения  прибіжанам  темним  знай 

мимрить.  К.  МБ.  II.  132. 

Прибій,  ббю,  м.  1)  Планка,  бревнышко, 

прибиваемое  вдоль  стъны  украинской  хаты 

на  аршинъ  отъ  низу,— на  него  опираются 

концы  досокъ,  изъ  которыхъ  составлеаъ 

під  (на  которомъ  спять).  Сим.  2.  2)  Оега- 
пішп  ра1и$гге.  Лв.  9 

Прибійниця,  ці,  ж.  Часть  колбдки, 

снаряда  для  выдЪлывашя  норббон.  Вас 
148. 

Прйбік,  бока,  м.  1)  Боковая  при- 

стройка къ  зданію,  напр.  прйбоки  въ  клуні— 
по  обіимь  ея  сторонамъ,  для  большей 

вместимости,  находятся  въ  связи  съ  клу- 

нею, но  отделены  отъ  нея  стінами.  Волч.  у. 

2)  Часть  сіней,  прилегающая  къ  хаті, 

отделенная  отъ  остальныхъ  сіней  стін- 
кой, —  здісь  находится  устье  варистой 
печи  и  входъ  въ  хату.  Вас.  195. 

Прибілий,  а,  е.  БЬловатый.  Вх.  Зн.  55. 

Прнбільшатп,  шаю,  вш  и -прибіль- 
шувати, шую,  вш,  сов.  в.  прибільшити, 

иу,  шиш,  и.  1)  Увеличивать,  увеличить. 

2)  Прибавлять,  прибавить.  Левиц.  Пов. 

270.  Сами  прибільшують  невірі  плати. 

К.  Бай.  24.  3)  Преувеличивать,  преувели- 
чить. Хоцінський  любив  дечою  багато  і  при- 

більшити, прикинути  зайве.  Левиц.  І.  212. 

Прибільшитися,  таюся,  вшея  и  при- 

більшуватися, шуюся,  ешся,  сов.  в.  при- 

більшитися, шуся,  шншся,  ід,  1)  Увели- 

чиваться, увеличиться.  Канев.  у.  їх  вій- 
сько тими  збіюми  прибільшувалось  і  в  силу 

ьбиммх».    К.  Хм.    41.    2)    Прибавляться, 

прибавиться.  3)  Преувеличиваться,  преуве- 
лвчиться. 

Прибір,  ббру,  м.  1)  Одежда,  нарядъ. 

Краща  дівчина  твоя  всіх,  на  їй  прибори, 

більше  всіх.  Чуб.  III.  150.  2)  Одіваніе,  щ- 
ряжанье.  Хиба  мені  до  прибору?  Аби  мрно/ 

Ком.  Пр.  №  823.  Косу  заплетемо,— які  ж 

тут  прибори?  Та  й  до  церкви,  та  й  на 

рушник.  О.  1861.  XI.  Кух.  27.  Вообще 
приготовленія  къ  чему  либо  (свадьбі, 

празднику)  и  необходимыя  для  этого  вещи. 

Треба  ж  таки  прибраться  к  весилю;  хоч 

^рушники  і  есть  ютові,  так  іще  дечою 
треба. — Аби  рушники  були,  а  за  прибори 

на  весілля  не  турбуйтесь:  наш  Возний... 

на  свій  кошт  таке  бцндячне  весілля  уджиіне. 

Котл.  НП.  377.  3)  Узорная  вышивка  цвет- 
ными нитками  по  лацкану  полушубка.  Вас. 

155. 

Прибірання,  ня,  с  1)  Уборка,  при- 
борка. 2)  Одіванье,  наряжаніе,  а  также 

сами  одежды,  наряды.  А  жаль  мені  діву- 
вання, дівоцькою  прибірання  Чуб.  V.  42. 

Ум    Прибіраннячко.  Мил.  131. 

Прибіратн,  раю.  вш,  сов.  в.  прибрати, 

6еру\  реш,  м.  1)  Убирать,  убрать,  приби- 

рать, прибрать,  привел  ти  въ  порядокъ;  при- 
нимать, принять.  Прийшовши,  знайде  (до- 

мівку) виметену  й  прибрану.  Єв.  Л.  XI.  25. 

А  в  дівчини  одна  хата,  та  й  та  не  при- 

брата.  Грин.  III.  250.  2)  Одівать,  одіть, 

наряжать,  нарядить.  Чуб.  У.  733.  Дівчата 

гарні,  усі  прибрані.  Кв.  Прибери  пень,  то  й 
пень  покращає.  Г.  Барв.  414.  3)  Брать, 
взять.  Еней,  матню  в  кулак  прибравши  і 

„не  до  солии  промовлявши,  садив  крутенько 
гайдука.  Котл.  Ен.  І.  20.  До  рук  прибрати. 

Прибрать  къ  рукамъ,  захватить.  4)  Под- 

бирать, подобрать,  выбрать  то,  что  подхо- 

дить въ  пору,  въ  міру.  Не  прибере  Хари- 
тина  невістки  до  душі.  Грин.  Щ.  76^ 

Не  прибере  нічого  він  собі  купиш  і,  за  ти* 

гроші.  Грин.  II.  191.  У  тому  то  селі  ро- дивсь наш  Г.  Ф.  Квітка  і  по  сьому  то 

селу  прибрав  собі  надане  ім'я  Основ'яненко. К.  Гр.  Кв.  6.  Нічого  не  прибрав  більш  їй 

одмбвити. — Ничего  больше  не  нашелся  ей 

отвітить.  МБ.  О.  1862.  І.  73)— рбїуму, 

ума,  Спосіб,  способу.  Находить,  найти  спо- 

собь,  додуматься,  выдумать.  А  отаман  чу- 
.мацький,  Товстуха,  собі  ума  прибірає,  що 

йому  робить.  ЗОЮР.  І.  76.  Прибрали  люде 

способу  літати  по  воздусі.  Дещо.  Стали 
ляхи  способ  прибірати.  АД.  II  ПЗ  Син 

прибраний.  Пріемньїй  еынъ.  Вовк  хований, 

приятель    перепрошений,    син    прибраний, 
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а  жид  хрещений,  то  все  непевні.  Ном. 
Л£  8101.  5)  Сьідать,  сьість,  пождать. 

Нічого  не  робить,  а  все  прибірае,  що  по- 
дадуть на  стіл.  Г.  Барв.  507.  Наїдків, 

напитків  понастановлювала...  А  панночка 

усе  прибіра,  наче  той  горобець,  хутенько  й 
чистенько.  МВ.  (О.   1862.  III.  36). 

Прибіратнся,  раюся,  ешся,  сов.  в. 
прибратися,  берися,  решся,  и.  Одіваться, 
одіться,  наряжаться,  нарядиться.  В  голу- 
бгш  жупан  приберися.  Макс.  Що  як  прий- 

де суботонька,  я  змиюся  й  росч&иуся, 
а  в  неділю  приберуся.  Мет.    76. 

Прибірний,  а,  е.  Нарядный.  На  тобі 
сукні  дуже  прибірні .  Чуб.  V.   1127. 

Прибірнйця,  ці,  ж.  Та,  которая  при- 
бираеть  Сестриия-прггбірниця  мої  кісточки 
прибірала.  Рудч.  Ск.   II.  36. 

Прйбіч,  бочі,  аг.  Прибыль,  доходь. 
Вона  оплачує  Ґрунт  і  прибічі  має  кирбо- 
ваниів  з  триста.  НБолын.  у. 

Прибічи,  и.= Прибігти.  Вх.  Уг.  263. 
Прибічник,  ка,  м.  Приближенный 

чей,  поиощниеъ.  Я  не  прибув  з  наказом 
від  громади  шукати  в  князя  вірної  поради: 
його  прибічники  нас  упевняли,  щоб  ми  від 
його  тільки  гасла  ждали.  К.  ЦН.  249. 

Приблагати,  гаю.  вш,  гл.  Пріобрість, 
съ  трудомъ  нажить.  Бач,  яка  вона — пробі, 
дай  їй  і  свитину,  і  кожух,  і  коровку, — усе, 
що  я  своїй  рідній  дитині  приблагала.  Ека- 
териносл.  у. 

Приблизність,  ности,  ж.  Разстояніе.. 
Конот.  у.  % 

Приблуда,  ди,  об.  Бродяга,  пришелецъ; 
приставшее  животное.  Не  знаю,  де  вони 

взялись — приблуда  князь,  була  и  княгиня. 
Шевч.  325.  Коня  .чого  приблудою  будуть 
називати.  Макс. 

Приблудити,  ся,  джу,  ви,  диш,  ся 
и.  Заблудившись  или  блуждая  прійти  куда 
Чуб.  V.  350.  Приблудили  к  Дунаечку.  Чуб 
III.  486.  Дівчинонька  по  гриби  ходила 
в  зеленому  лісі  заблудила,  приблудила  к  зе 
леному  дубу.  Чуб.  V.  346.  Пішов  же  він 
по  пущах  блудити;  блудив  же  він  сім  год 
і  чотирі,  приблудився  к  обідній  годині. 
Мет    359. 

Приблудний,  а,  в.  Приблудившійся, 
приставшій.  Не  сподівайся  дяки  від  при- 

блудної псяки.  Ном.  А»  4604. 
Приблукати,  каю,  вш,  м.=Приблу- 

дити.  Ходила  вона,  ходила  та  й  приблу- 
кала до  попа  у  ембоду.   Мнж.  37. 

Приббркати.  Си    Приборкувати. 
Приборкувати,  кую,  вш,  сов.  в.  при- 

ббркати, каю,  вш,  м.  1)  Подрезывать, 
п одрізать  крылья  птиці,  окарнать  крылья. 
Чуб.  V.  263.  Приборкано  усім  орлятам 
крила.  К.  ХП.  92.  2)  Прибирать,  прибрать 
къ  рукамъ.  Думав  шляхту  приборкать 
трошки.  Вона  добре  свою  свекруху  прибор- 

кала, тепер  а  ні  писне.  Харьк. 
Прйбочний,  а,  е.  Боковой.  НБолын.  у. 
Прйбочок,  чка,  м.  Чуланъ,  пристройка 

возле  дома. 
Прибрати,  ся.  Си.  Прнбірати,  ся. 
Прибрести,  ду\  деш,  и.  Прійти  по 

воді. 

Прибрехати.  Си.  Прибріхувати. 

Прибрехнути,  ну\  неш,  м.=Прнбре- 
хати.   Уміють  добре  прибрехнути.  Гліб. 

Прибріхувати,  хуго,  вш,  сов.  в.  при- 
брехати, брешу\  шеш,  гл.  Привирать, 

приврать.  Глухий  не  почує,  так  прибреше. 
Ном.  №  8564. 

І.  Прибувати,  ваго,  вш,  сов.  с  при- 
бути, буду,  деш,  »д.  1)  Прибывать,  при- 
быть, пріізжать,  прііхать.  Прибудь,  ми- 

лий чорнобривий,  з  далекою  краю.  Ой  рад 
би  я  прибувати,  та  далеко  дуже.  Мет. 
84.  2)  Прибывать,  прибыть,  увеличивать- 

ся, увеличиться.  Понад  берегами  вода  при- 
буває. Грин.  III.  252.  Прибуло  дня  на  ку- 

рячу п'ядь.  Чуб.  I.  245. 
П.  Прибувати,  ваго,  вш,  сов.  в.  при- 

бути, б^ю,  вш,  и.  Примірять,  примі- 
рить  (обувь).  Чи  ти  прибувала  черевики? 
не  малі?  Константи ногр.  у. 

Прибудбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
будувати, ду^о,  вш,  гл.  Пристраивать, 

пристроить.  Г.  Барв.  379.  НБолын.  у.  3 
обох  боків  старої  будівлі  прибудував  ще  по 
крилу  покоїв-  Стор.  МПр.  65. 

Прибулий,  а,  є.  Прибившій.  Запро- 
шували-прибулих  козаків  поснідать  Стор. 

МПр.  126. 
Прибути.   См.  Прибувати 

Прибутний,  а,  є.  1)  То,  что  прибав- 
ляется, увеличивается  въ  количестві.  Дій- 

во — прибутне,  бо—  воно  прибуває  в  госпо- 
дарстві, коли  хто  свої  корови  дійні  мав. 

Грин.  II.  275.  2)  Прибылой.  Прибутна 
вода.  Канев-  у. 

Прибутній,  я,  в.  Чужесторонній,  при- 
бившій. Се  прибутній  чоловік.  НБолын.  у. 

Прибуток,  тку,  м.  Прибыль.  З  при- 
бутку голова  не  болить.  Ном.  №  98У4.  Чи 

мали  який  прибуток  з  садочку?  О.  1862. 
IX.    115. 

Приваб,  бу,   ч.=Прнваба.  Желех. 
Приваба,    ба,    ж.    Привлекательность, 



412 
Привабвтн — Привиклий. 

заманчивость;  также:  то,  что  прввлекаегь. 
Желех. 

Привабити.  См.  Приваблювати. 
Приваблювання,  ня,    с.  Привлечете. 
Приваблювати,  люю,  «ш,  сов.  в.  при* 

вабити,  блю,  бнш,  гл.  Привлекать,  при- 
влечь. Ой,  дівчино  люба,  мила,  ти  ж  то 

мене  привабила.  Грин.  III.   16]. 
Привабний,  а,  е.  Привлекательный. 

Желех. 

Привалити,  джу,  диш,  гл.  Привязать, 
привесить.  Угор.  Вх.  Лем.  456. 

Привал,  лу,  м.  Выступъ  скалы.  Же- 
лех. Сіли  собі  на  привалу,  люльки  заку- 

■дили.  Гол.  I.   160. 
Привалов,  лку,  м.  Неподвижная 

скамья,  приделываемая  къ  лежанні.  МУЕ. 
I.  89.  (Черниг.). 

Приварити.  См.  Приварювати. 
Приварювати,  рюю,  еш.  сов.  в.  прива- 

рити, рю,  риш,  іл.  1)  Доваривать,  доварить. 
Треба  приварити  каші,  бо  мало.  2)  О  же- 
лізі:  наваривать,  наварить,  приварить. 

Приватний,  а,  е.  Частный .  Заприсягну  не 
втручатись  у  жадні  козацькі  справи  і  стану 
жити...  приватною  особою-  Кост.  Ч.   101. 

Приведбнник,  на,  м.  Сывъ  жены,  рож- 
денный ею  отъ  перваго  мужа  и  приведен- 

ный въ  семью  второго.  Ум.  Приведённичок 

Приведенкяця,  ці,  ж.  Дочь  жены,  рож- 
денная ею  отъ  перваго  мужа  и  приведенная 

въ  семью  второго.  Ум.  Приведённичка. 
Приведённичок,  чка,  м.  Ум.  отъ 

при  ве  денник. 
Приведення,  ня,  с.=Прнведенція. 

З  однією  жінкою  було  ось  яке  приведення- 
ЗОЮР.  II.  34. 

Приведенція,  ції,  ж.  Приключеніе. 
Сим.  151. 

Привевтй,  ся.  См.  Привозити,  ся. 
ПрНВЄр8ТНСЯ,  Э^СЯ,  8ЄШСЯ,  гл.  При- 

мерещиться,  пригрезиться.  Шевч.  363. 
Чою  у  сні  не  приверзетеся. 

Привернути,  ся.  См.  Привертати,  ся. 

Привертати,  таю,  еш,  сов.  в.  привер- 
нути, ну\  неш,  іл.  1)  Поворачивать,  по- 

воротить къ  чему  (при  ізді).  Пехай  вони 
човни  до  береш  привертають.  АД.  I,  248. 
Коло  мою  дворика  козаченько  кониченьком 
грае,  да  все  до  моїх  ворітечок  коня  при- 

вертає. Чуб.  V.  150.  2)  Располагать,  рас- 
положить, склонять,  склонить  къ  чему. 

3)  Наваливать,  навалить  чімь-лвбо  тяже- 
лымъ  сверху.  В  вишневім  садочку  схоро- 

нила, сирою  землею  пригорнула,  біленьким 
камінцем    привернула.    Чуб.  V.    781.    Десь 

мою  милою  сира  земля  приверну. га.  Рудч. 
Чп.  137.  4)  Возвращать,  возвратить.  На- 

зад до  життя  привернув.  Гн.  I.  112. 
5)  Запошивать,  запошить.  Шух.  I.  153. 

Привертатися,  таюся,  е шея,  сок.  в. 
привернутися,  нУся,  нешея.  гл.  1)  По- 

ворачиваться, поворотиться  къ  чему,  скло- 
няться, склониться  въ  чему.  Береза  росте, 

розростається,  лист  до  листонька  привер- 
тається. Гол.  I.  187.  2)  Возвращаться, 

возвратиться.  Нехай  додому  не  вертаетыя. 
Як  же  вона  привернеться,  то-то  ж  вона 
лиха  набереться.  Грин.  III.  304.  3)  Скло- 

няться, склониться  къ  чему,  кому,  чувство- 
вать, почувствовать  склонность,  влеченіе. 

Чуб.  У.  549.  Не  привертається  і  не  при- 
юртається  мое  герце  до  йою.  Грин.  III.  329. 

Привертиця,  ці,  ж.  Раст.  Сопуоіуиіиз, 
вьюнокъ.  Мнж.  190. 

Прнвёршуватися,  шуюся,  вшея,  гл. 
Нарастать,  увеличиваться.  Що  -  року  по 
рублеві  привершується.  НВолын.  у. 

Привести,  ведУ,  дёш,  гл.  1)  См.  При- 
водити. 2)  Родить.  Жінка  привела  дитя. 

КС.  1893.  VII.  74  До  панича,  бачиш,  хо- 
дила, поки  дитину  привела.  Шевч.  Кобила 

привела  коника.  Грин.  I.  149. 

Привечерітися,  рівться,  глбезл.  Смерк- 
нуться. Вх.  Уг.  203. 

Привиддя,  дя,  с.  ВидЬніе.  Сни  і  при- 
виддя ночнії.  К.  Іов.  72.  Колись  рабу  Твоєму, 

Боже,  ти  в  привидді  глаголав.  К.  ІІсал.  206. 
Привиджуватися ,  джуюся ,  ешся, 

сов.  в.  привидітися,  джуся,  дишся,  м. 
Грезиться,  пригрезиться,  показываться,  по- 

казаться. Чуб.  І.  90.  Ой  то  тобі  присни- 
лося, ой  то  тобі  привиділося.  Чуб.  V.  1093. 

Той  шлях  мені  привижувався:  бачив  кілька 

слобід  і  Жубні. — „Звідці?" — спитав  Кобза, 
дивуючись:  „яка  ж  мара  показувала  тобі 
ті  слободи  і  Жубні?  Стор.  МЦр.  24. 

Прйвидки,  вів,  м.  мн.  Видінія.  А  ти 
мене  що-раз  лякаєш  снами,  у  прйвидки 
трівожиш  мою  душу.  К.  Іов.  16. 

Привикати,  ваю,  еш,  сов.  в.  привив- 
(ну)ти,  ну,  неш,  гл.  Привыкать,  привык- 

нуть. Голуб,  мати,  юлуб,  мати,  к  вікну 
прилітає.  „Давай,  доню,  принадоньку,  не- 

хай привикає".  Мет.  23. 
Прививатнся,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

привнвнутися,  нуся,  нешся,  і.і.=При- 
вивати,  прививнути.  З  ким  любилась, — 
розлучилась,  мушу  забуваться;  з  ким  не 
зналась, — повінчалась,  мушу  иривикаться. 

Чуб.  V.  186. 
Привиклий,  а,  е.  Привыкали. 
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Привикнути,  ся   Си.  Привикати,  ся. 
Привинти.  См.  Привикати. 
Привилёй,  лею,  я.  Привилегия.  Дав 

нам  правилен  осяітн  під  город  поля,  гаг  і 
сіножаті,  які  сами  улюбимо.  К.  ЧР.  225. 

'Іадо  попсованою  привилеями  панства.  К. 
XII.  23. 

Привйнен,  винна,  не.  Прикоснове- 
ненъ,  причастенъ.  Рукою  чоловікові  біду 

зробиш,  а  язиком  ще  й  гіршу,  а  очі  ні- 
чому не  привинні.  Кв.  І.  25.  Я  не  при- 
вйнен до  тою.  НВолын.  у. 

Привйїниця,  ці,  ж.  Родъ  растенія. 
ХС.  НІ.  51. 

Привичати,  чаю,  та,  сов.  в.  привй- 
чнти,  чу,  чиш,  и.  ІІріучать,  иріучить. 
То  він  так  привичив.   Черк.  у. 

Привйченька,  ки,  ж.  Ум.  огь  при- 
вичка. 

Прнвйчити.  См.  Привичати. 
Привйчка,  ки,  ж.  Привычка.  Уи. 

Привйченька.  Мет.  316. 

Привід,  воду,  м.  1)  Руководство,  пред- 
водительство. А  дурень  за  моїм  приводом 

працює.  Г.  Барв.  307.  Рад  би  я  встати 
та  гї  привід  дати  своєму  дитяточку.  О. 
1862.  IV.  40.  (Нп  ).  Всюди  привід  дає,  а 
татусь  тільки  за  нею,  хоть  і  не  дуже 

то  покійник  любив  за  чужим  приводом  хо- 
дить. Сии.  202.  Моторний,  сміливий,  він 

скрізь  давав  усьому  привід.  Мир.  ХРВ  146. 
2)  Причина,  основаніе.  З  якого  приводу? 
Па  какой  причині? 

Привідець,  дця  и  привідця,  ці,  м. 
Руководитель;  предводитель.  Черк.  у.  Геть 
у  полі  у  широкім  татари  ночують...  їх 
приведень  по  табору,  мов  пан  який,  ходить. 

АД.  І.  166.  Макогоненко  до  всех  біди  при- 
відця. Котл.  НП.  378.  Привідия  був  во 

всіх  содомах.  Котл.  Ен.  VI.  25. 

Привідниця,  ці,  ж-  Предводитель- 
ница; руководительница.  Левиц.  І.  286. 

Привіжка,  ки,  ж.  Возжа  для  пристяж- 
ной. Міусск.  овр. 

При  вій,  вбю,  м.  Веревка  или  реме- 
шекъ,  которымъ  прикріплено  къ  верхней 

части  ярма  кольцо  (каблучка),  соединяю- 
щее ярмо  съ  дышломъ.  Чуб.  УН.  405. 

Рудч.  Чп.  250. 

Привілля,  ля,  с.  1)  Приволье,  раз- 
долье. На  вовків  там  привілля,  -  все  пущі, 

а  людей  нема.  Лебед.  у.  '■!)  Достатокъ. 
Нема  привілля  ніякто  у  йою,  як  же  за 

йою  йти.  НВолын.  у.  3)  Бути  за  привіл- 
лям. Быть  въ  уютномъ  удобномъ  місті.  Був 

за  привіллям  у  вас  і  я,  і  коні.  НВолын.  у. 

Привільний,  а,  е.  Привольный. 

Привіт,  ту,  м.  Привіть,  привітствіе. 

Харьк.  г.  Мет.  242. 
Привітання,  ни,  с.  Нрнвітствіе.  Щире 

привітання.  Стор.  МП  р.  94.  Забувши  й 

свое  панство,  зустрів  батька  Пугача  з  та- 
ким привіпшнням,  мов  той  у  найдорожчих 

кармазинах.  К.   ЧР.   223. 
Привітати,  таю,  еш,  гл.  Принять,  при- 

ветствовать. От  воно  і  вклонилось,  і  при- 
вітало мене  чепурненько.  МВ.  І.  18.  Тую 

галеру  із  грізн&ї  гармати  привітийте,  гос- 
тинця їй  дайте.  Лукаш. 

Привітатися,  таюся,  ешся,  м.  Поздо- 
роваться. Зліз  з  коника,  привітався:  „День 

добрий,  серденько!"  Чуб.  V.  384.  Іди,  доню, 
найди  її,  найди,  привітайся.  Шевч.  72. 

Прявітиця,  ці,  ж.  Раст.  Сизсиіа  то- 
подіпа  \УаЫ.  ЗЮЗО.  І.   120. 

Привітний,  а,  6.  Приветливый.  До 
всякою  прггвітна  й  мскава.  МВ.  І.  35.  Ум. 

Привітненький. 

Привітниця,  ці,  аг.  Привітливая  жен- 
щпва.  І  нашим  коморам  клюшниия,  і  на- 

шому роду  привітниця.  Чуб.  V.  727. 
Привітно,  нар.  Привітливо.  Стор. 

МПр.  52.  Въ  знач.:  уютно.  Там  (у  кім- 
наті) було  тепло,  гарно,  спокійно,  привітно 

згмньої  темної  ночі.  Левиц.  Пов.  190.  Ум. 

Привітненько. 
Привіятися,  віюся,  ешся,  м.  При- 

быть, притащиться,  явиться  (неуважитель- 
но къ  прибывшему).  Забув  же  він  сови  по- 

звать; а  совонька  не  гнівалась,  сама  вона 

привіялась.  Грин.  III.  00'2. Привдастйти.  См.  Привлащатн. 

Прнвлащати,  щаю,  еш.  сов.  в.  при- 
властйти,  щу\  стиш,  м.  Присваивать, 
присвоить.  Гетьман  маєтностей  і  добр 

військових  не  має  самовласно  собі  привла- 

гцати. 
Приводити,  дису,  диш,  сов.  в.  при- 

вести, веду\  деш,  іл.  Приводить,  привести. 
Приводгть  він  до  тою  дерева  вовків.  Рудч. 
Ск.  І.  7. 

Приводні,  днів,  м.  мн.  Въ  водяной 
мельниці,  въ  пути,  по  которому  вода 

идетъ  къ  наружному  колесу, —  місто  меж- 
ду заставкою  н  лбддями,  т.  е.  отъ  заставки 

до  того  пункта,  гді  вода  прикасается  къ 
колесу.  Черниг.  у. 

Привбзити,  жу,  8иш,  сов.  в.  привез- 
ти, зу\  веш,  її.  Привозить,  привезти.  Чим 

я  пюді  дровеиь  привезу?  Рудч.  Ск.  II.  7. 
ПрИВОВНТНСЯ,     ЖуСЯ,      8ИШСЯ,     сов.   в. 

привезтися,  8у"ся,  зешои,    и.  Прііажать, 
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врііхать.  Сама  привезеся  своїм  повозом. 
Вх.  Лем.  456. 

Приволікати,  каю,  вш,  сов.  в.  при- 
волокти, лочу\  чеш,  гл.  Притаскивать,  при- 

тащить, заціпииь  веревкой  и  т.  п.  Приволік 
копицю  сіна.  Приволокли  його.  Мнж.  57. 

Приволбка,  ки,    ж.  Рыболовная  сіть. 
Приволокти.   См.  Приволікати. 
Приворожити.   См.  Приворожувати. 
Приворбжувати,  жую,  еш,  сов.  в. 

приворожити,  жу\  жиш,  гл.  Приколдо- 
вывать, приколдовать    О.   1862.  X.  11. 

Приворот,  ту,  .«.  Раст.  Уегопіса  СЬа- 
■шаеагув  Ь.  Мил.  М.  26. 

Приворотень,  тня,  «.  Раст.  а)  РугеїЬ- 
гит  согутЪовит  ЗЮЗО.  I.  133.  б]  Хе- 
о«іа  агі8  Ь.  ЗЮЗО.  I.  129.  в)  Тапасеїит 
уиіраіе  Ь.  Вх.  Зн.  55. 

Приворбткн,  ток,  ж.  .«м.=Приворот. 
ЗЮЗО.  I.   141. 

Приворотний,  а,  6.  Приколдовьівающій, 
приплекающій.  Приворотне  зілля.  Ном. 
№  246. 

Привселюдно,  нар.  Открыто;  публично. 
Бачилась  з  своїм  козаченьком  привселюдно 

на  „вулиці".  Морд.  Пл.  92. 
Привушний,  а,  є.  Привушні  серги.  Серьги 

маленькія,  находящаяся  при  самомъ  ухі. 
Куплю  собі  сережки  привушні.  Пирят.  у. 

Привчати,  чаю,  вш,  сов.  в.  привчити, 
вчу\  ичйш,  гл.  Пріучать,  пріучить. 

Привчатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 
привчитися,  чуЧгя,  чйшся,  гл.  Пріучаться, 
пріучиться.  Привчиться  до  панських  звичаїв. 
Левиц.  І.  319. 

Прив  явити,  ваю,  еш,  сов.  в.  прив'й- 
нути,  ну,  неш,  гл.  Привядать,  привянуть. 
'Уже  наші  василечки  од  сонця  пов'яли.  Не- 

хай в'януть,  прив'явають.  Мет.  316. 
Прив'язатися.  См.  Прив'язуватися. 
Прив'язка,  ки,  ж.  Снурокъ,  веревочка 

или  что  либо  подобное,  употребляемое  для 

привязьіванія,  напр.  красная  '  гарусная 
витка,  которой  гуцулки  сиязыиаютъ  концы 
сноихъ  косъ.  #  (Шух.  I.  135),  веревочка, 
которой  постіл  привязывается  къ  ногі. 

Прив'язку  біля  постола  обірвав.  Волч.  у. 
Шила,  сукню  та  й  ущютила,  шила  чере- 

вички та  й  помилила,  а  остаточки — на 

підп'яточки,  а  обрізочки  на  прив'язочки. 
Грин.  III.    47. 

Прав  язування,  ня,   с-  Прввлзьіваніе. 

Прив  язувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
в'язати, жу\  жеш,  гл.  Привязывать,  при- 

вязать. Прив'язала  коня  до  берестонька. Мет.    19. 

Прив'язуватися,  зугося,  вшся,  сов.  в. 
прив  язатися,  ж^ся.  жешся,  и.  Привя- 

зываться, быть  привязаннымъ. 
Прив  йлий,  а,  є.  Привядшій,  отчасти 

увядшій.  Левиц.  Пов.   103. 

Прив'ялити,  лю,  лиш,  гл.  Заставить 
привянуть.  Переносно  о  человікі:  приши- 

бить словомъ,  привести  въ  уннніе.  Чоло- 
вік так  і  прив'ялить  словом.  Г.  Барв.  287. 
Прпв'йнути.  См.  Прив'явати. 
Пригадати,  ся.  См.  Пригадувати,  ся. 

Пригадування,  ня,  с  1)  Припомина- 
ніе.  2)  Нрпдумьіваніе. 

Пригадувати,  дую,  еш,  сов.  в.  при- 
гадати, даю,  еш,  %л.  1)  Припоминать,  при- 

помнить. Чуб.  V.  245.  2)  Придумыиать, 
придумать.  Не  придумать,  мати,  да  й  не 
пригадати,  яку  тобі  да  пташечку  з  гостин- 

цем прислати.  Чуб.   V.  744 

Пригадуватися,  дуюся,-  вшся,  сов.  в. 
пригадатися,  даюся,  вшся,  гл.  Припоми- 

наться, припомниться.  Усе  пригадалося 
Олесі.  МВ.  І.  49. 

Пригана,  ни,  .ж  —  Догана.  Дала-'с  ми, 
миленька,  дала-'с  ми  примну,  же  я  е'м  не 
варта  за  файку  душну.  Гол.  II.  221. 

Пригальмувати,  м^ю,  еш,  м.  Притор- 
мозить. Вх.  Зн.  55. 

Приганйти,  няю,  еш,  сов.  в.  пригна- 
ти, ясену\  неш,  гл.  1)  Пригонять,  пригнать. 

Шостого  вола  зостав,  а  п'ять  прижени. 
Рудч.  Ск.  Т.  182.  Пригнати  човен  до... 
Подьіхать  лодкой  къ...  Пригнали  вони 
човни  свої  до  берега.  6в.  Л.  V.  11.  2)  Под- 

гонять, подогнать,  понуждать,  понудить. 
Вчителі  добре  приганяли,  а  я  дуже  боявся 
каторжної  лози.  Левиц.  І.  152.  До  роботи 
приганя,  а  про  їжу  не  спита.  Грин  III.  561. 

Пригара,  ри,  ж.  1)  При  горі  л  ыя  части 
кушапья.  2)  Сивушное  масло,  гарь  (о  вод кі). 
Одгонить  пригарами  горілка.  НВолын.  у. 

Пригарок,  рку,  .м.=Пригара  1 .  Виїли 
кашу — самі  пришрки  в  горщечку.  Черниг.  у. 

Пригасати,  саю,  еш,  сов-  в.  пригас- 
нути, сну,  неш,  гл.  Притухать,  притух- 

нуть, пригаснуть. 
Пригасити.  См.  Пригашати. 
Пригаснути.  См.  Пригасати. 
Пригашати,  шаю,  еш,  сов  в.  прига- 

сити, *шу\  сиш,  гл.  Пригашивать,  прига- 
сить, притушить.  Пригашують  трохи  во- гонь. Дещо. 

Пригатити.  См.  Пригачувати. 
Пригаток,  тку,  м.  Маленькая  гать 

у  берега.  Вх.  Зн.  55. 
Пригачувати,  чую,  еш,    сов.  в.    прк- 
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гатйти,  гачу\  тнш,  гл.  Запруживать,  за- 
прудить (нісколько?)  А  я  тую  крини- 

ченьку пригачу.  Чуб.  V.  393 
Пригаяти,  гаю,  вш,  м.  Задержать,  за- 

ставить опоздаті..  Примяв  ти  нас.  Полт.  г. 

Прнгвоздйти,  джу\  днш,  м.  Прит- 
кнуть, поставить.  Нема  де  й  так  повер- 
нуться,— куди  ти  ще  ослона  щпшоздиіи- 

Зміев.  у. 
Прнгвоздйтися,  джуся,  дишся.  гл. 

Привязаться,  пристать.  Пригвозди.шсь,  як 
июздйк.  Грин.  І.  241 

Пригвжкуватяй,  а,  є.  ?  Пригижкува- 
тий  вовк.  ЗОЮР.  II.  36. 

Пригинати,  наю,-  вш,  сов.  в.  пригна- 
ти, гну\  гнеш,  ід.  Пригинать,  пригнуть. 
Пригін,  гону.  м.  1)  Пригонъ.  2)  По- 

нужденіе.  А  що  біжить  без  пригону,  без 
пригону,  без  повода?  Чуб.  V.  1190  3)  У 
пригоні  ходити.  О  волахъ  впрнженныхъ 
въ  плугъ:  быть  во  второй  средней  парі. 
Волч.  у. 

Пригінний,  а,  е.  1)  Работающей  по 
понужденію,  отбьівающій  повинность  на- 

турой. 2)  О  волі:  ходящій  въ  пригоні  3. 
Волч.  у. 

Пригінчий,  чого,  м.  Надсыотршивъ 
надъ  рабочими. 

Пригір,  гору,  м.  Холмъ.  Іде  чернець 
у  Вишюрод  на  Київ  дивитись  та  посидіть 

на  я/жю/яг'Шевч.  370. 
Пригірклий,  а,  е.  Горьковатый.  При- 

гіркле масло. 

Пригіркнути,  ну,  неш,  гл.  Прогорьк- 
путь. 

Прйгіощ,  горщі,  ж.  Пригоршни.  ЗОЮР. 
I.  255. 

Прнгіст,  госту,  м.  Припітствіе.  Му- 
зика зачинає  відгравати  на  пригіст.  Федьк. 

Пригістне,  ного,  с  Гостинецъ,  пода- 
рокъ  посетителя.  Шух.  І.  218. 

Пригладжувати,  джую,  вш,  ід.  При- 
глаживать, пригладить.  Прииадь  її  чорні 

брівки.  Чуб.  НІ.  63. 
Пригледіти.  См.  Приглядати. 
Приглежуватися.  жуюся,  ешся,  гл.— 

Приглядатися.  Як  почне  приглежуваться 
до  тебе  або  прислухаться,  поки  то  пізна 
або  почує.  Сим.  235. 

Приглухнути,  ну,  неш,  іл.  Немного 
оглохнуть    Желех. 

Приглухуватий,  а,  е.  Глуховатый. 
Черк.  у. 

Приглушити.  См.  Приглушувати. 
Приглушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  при- 

глушити, пгу,  шиш,  ід.   Оглушать,  оглу- 

шить. Од  жалю  і  од  плачу  мов  припуше- 
ний ходив.  Сим.  2.9. 

Приглядати,  даю,  вш,  сов.  в.  пригле- 
діти, приглядіти,  джу,  днш,  гл.  Присмат- 

ривать, присмотріть.  Пустіть  мене,  пані 
...пригледіть  за  Одаркою.  МВ.   І.  77. 

Приглядатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
приглянутися,  нуся,  нешся,  ід.  Присмат- 

риваться, присмотреться.  Чуб.  III.  19. 
Ти  сядеш  на  лаві,  а  я  на  ослоні,  будем 
приглядаться,  в  кого  чорні  біювп.  Чуб.  V. 
290.  Х'ХІить  такий,  що  аж  жовтий  та 

білий.  Як  приг.гянешся,  то  аж  світиться. 

Драг.   143. Приглядіти.  См.  Приглядати. 
Прнглядуватися.  дуюся,  ешся,  ,д.= 

Приглядатися.  Кобза  став  приілядува- 
тися,  щоб  побачить  свою  рідну  хату.  Стор. 

Приглянути,  ну,  неш,  и.=Пригля- 
діти-  Дитину  приглядять,  а  мене  хто 
тепер  пригляне?  Кв. 

Приглянутися.  См.  Приглядатися. 
Пригнада,  ди,    ж  =Принада.  Які  ж 

'мої  чароньки,    шо  чорнії   брівоньки,  яка  ж 
моя  пригнада — шо  я  дівка  молода-  Уман.  у. 

Пригнаджатн,  джаю,  вш.  і.«.=-Пря- 
наджуватн    Уман.  у. 

Пригнати.  См    Приганяти. 
Пригнатися,  женися,  нешся,  гл.  При- 

біжать, примчаться.  Пан,  що  було  в  його 

духу,  пригнався.  МВ.  (О.  1862.  III.  70). 

Пригнавсь  Данило...  „Не  втечеш.'"  крикнув. 
МВ.  І-  158. — з  волани.  Придти,  пригнавъ 
воловъ.  Бодай  воли  живі  були,  а  плуг  по- 

ламався, щоб  мій  милий  із  волами  додому 

пригнався.  Мет.  6. 
Прнгніздйтися,  дж^ся,  дишся,  гл. 

Присість,  присосідиться.  Коли  чого  про- 
сити м*є,  то  добрий  одгадае  час  і  к  чоло- 

віку пригніздиться,  прищулиться,  приголу- 
биться. Котл.  Ен.  V.   19. 

Прнгніт,  ту,  м.  Притісненіе.  Нас 
так  тяжко  тіснять  і  пригнічують  не- 

обачні... Ми  і  в  тісноті  і  в  пригніті... 
К.  ХП.   132. 

Пригнітати,  таю,  вш,  сов.  в.  пригні- 
тити, нічу\  тнш,  і.і.  1)  Придавливать, 

придавить.  А  довбня  з  стелі,  та  по  голові 
довюмуда,  так  його  й  пригнітила.  Чуб. 
Н.  97.  2)  Угнетать.  І  не  зважиться  бага- 

тий брата  пригнітати.  Е.  Псад.  23. 

Прнгніток,  тка,  м.  1)  Прессь.  2)  Угне- тенный человікь. 

Пригнічувати,  чую,  вш,  и.=Пригні- 
татн.  Безбожники  пригнічують  нещасних. 
Е,  Іов.  76. 
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Пригнати.  См.  Пригинати. 

Приговір,  вбру,  м.  —  Приговірка. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Приговірка,  ки,  ж.  =  Приповідка. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Приговорйти.  Си.  Приговорювати. 
Приговбрювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  при- 

говорйти, рю,  риш,  іл.  Приговаривать, 
приговорить,  примолвлять,  присказывать. 
Рудч.  Ск.  I.  16.  Буйним  вітрам  та  и  при- 

говорим: „Повій,  вітре,  з  дамкою  краю". 
Мял.   119. 

Прнгбвтати,  таю,  вш,  гл.  Пріучить, 
освоить,  ознакомить.  Як  куплена  товарина, 
то  тра  приювтати.  НВолын.  у. 

Пригбвтатися,  таюся,  вшся,  и.  Осво- 
иться, ознакомиться. 

Пригода,  ди,  ж.  1)  Приключеніе;  не- 
счастіе,  несчастный  случай.  Не  дай,  Боже, 
пригоди  на  тебе.  Макс.  Не  втішайтеся, 
воріженьки,  моїй  приюді.  Мет.  42.  Стати 
пригоді  Приключиться  несчастію.  Ой  на 
козаченьків,  ой  на  запорожців  та  приго- 

донька стала:  ой  у  середу  та  й  у  обідній 
час  їх  Москва  забрала.  ЗОЮР.  І.  135. 
2)  Надобность,  польза  Годувала  собі  дочку 
для  своем  пригоди,  щоб  принесла  із  криниці 
холодної  води.  Макс.  (1849)  НІ.  3)  Стати 
у  пригоді.  Пригодиться,  помочь.  Не  бий 
мене,  чоловіче  добрий,  я  тобі  в  великій  при- 

годі стану.  Рудч.  Ск.  І.  91.  Ум.  Прнгб- 
доньиа.  Чуб.  У.  346. 

Пригбддя,  дя,  с.  Приволье.  їдь  на  Ку- 
бань, там  буде  тобі  приюддя. 

Пригодитися,  дж^ся,  дйшся,  гл.  Слу- 
чаться, приключиться. 

Пригодовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
годувати, дую,  вш,  гл.  Выкармливать,  вы- 

кормить. Пригодовували  скотинку  на  важку 
польову  роботу.  Мир.  Пов.  І.  166.  Чикнуть 
ножем  пальця:  як  біжить  маска,  то  гає 

пригодовують,  а  як  ні,  то  то  значить  го- 
диться на  заріз.  Драг.  2. 

Пригбдонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  при- 
года. 

Прнгбже.  нар.  Красиво;  хорошо.  Не 
плач,  милий,  не  журися, — все  буде  приго- 

же. Грин.  III.    160. 
Пригожий,  а,  є.  Пригожій,  красивый, 

хорошій.  Ой  ви,  чумаченьки,  ой  ви,  моло- 
денькі, ви  гожі  й  пригожі.  Рудч.  Чп.  148. 

Пригожа,  як  рожа.   Мет.  208. 
Прйголбвач,  ча,  м.  1)  Изголовье;  у 

грудного  ребенка:  свернутая  пеленка,  под- 
кладываемая  ему  подъ  голову,  напр.  во 
время    купанья.    2)   Въ   гробу:    доски    въ 

изголовьи  и  ногахъ,  соединяющія  боковыя 
длинныя  доски.  НВолын.  у.  У  труні  ёяа 
приюловачі.  Черк.  у.  3)  ПолЪно,  которое 
кладется  поперегъ  печи,  чтобы  на  него 
класть  цоперечныя  полънья.  Угор.  Ум. 
Прйголовачок.  А.  біленькії  пелюшечки  спо- 

вивала, а  з  дев'ятою  шовку  сповивачик  су- 
кала, а  з  сребра  -  злата  приюловачок  при- 

кладам. Чуб.  III.  324. 

Приголбвник,  ка,  м.  Каждое  изъ  че- 
тырехъ  бревенъ,  на  которыхъ  кладется 
печь  въ  гуцульской  колйбі.   Шух.  I.  175. 

Прйголовок,  вка,  м.  1)— Приголовач  1. 
2)=Приголовач  3.  Радом,  у.  3)  Въ  окон- 

ной рамі:  верхній  поперечный  брусокъ. 
Вас.  149.  Ум.  Приголбвочок,  лрнголбвчин. 

Чуб.  III.  324.  Г.  Барв.  436. 
Приголубити,  ся.  См.  Приголублю- 

вати, ся. 

Приголубливай,  а,  е.  Нъжный,  ласка- 
ЮШІЙ-  Ой  вийшла  мати,  і  з  сльозами  при- 
юлубливими  словами,  за  руку  взявши,  каже 
їй.  Греб.    319. 

Приголублювати,  дюю,  вш,  сов.  в. 
приголубити,  блю,  биш,  іл.  Ласкать, 
приласкать,  приголубить.  До  кою  я  при- 

горнуся і  хто  приголубить,  коли  тепер 
нема  тою,  який  мене  любить.  Котл.  НП. 
340.  А  гце  гірше,  як  хто  кою  любить. 
Любить,  любить  та  й  не  приюлубить. 

Чуб.  У.  298. Приголублюватися,  лююся,  вшся, 
сов.  в.  приголубитися,  блюся,  бишся, 
іл.  Ласкаться,  приласкаться.  1  к  чоловіку 

пригніздиться,  прищулиться,  приголубить- 
ся, цілує,  гладить,  лескотить.  Котл.  Ен. 

V.   19. 
Прягбнити,  ню,  ниш,  м.=Приганяти. 

Наша  пані  хупава,  роспустила  рукава,  і 
сама  не  робить,  і  нас  не  приюнить.  Мет. 

323. 
Пригбнич,  ча,  *.=Пригінчий.  Рк. Левиц. 

Пригорілий,  а,  е.  Пригорълый.  Вони 
пір'я  пригоріле  нюхали.  Ном.  №  13186. 

Пригоріти,  рю,  рйш,  іл.  Пригоріть. 
Пригорнути,  ся.  См.  Пригортати,  ся. 

Пригород,  да,  м.  Пригородъ.  Усі  го- 
роди й  пригороди  пороздавав  їм  (панам) 

король  то  на  староства,  то  на  волости. 
К.  ЧР.   195. 

Пригороджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

пригородити,  джу\  диш,  гл.  Пригоражи- 
вать, пригородить. 

Пригортати,  таю,  вш,  сов.  в.  пригор- 
нути, ну\  неш,    іл.    1)   Прижимать,  при- 
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жать  (бъ  сердцу),  приласкать.  Пригорнути 
до  серденька  та  й  поцілувати.  Мет.  23. 

Ой  хто  ж  мене  мо.юдук>  на  чужині  при- 
горне? Мет.  78.  2)  Приваливать,  привалить 

(сыпучнмъ  гбломъ),  пригресть  сыпучее 

тіло  (землю,  снігь)  и  засыпать  нмъ  свер- 
ху. В  вишневім  садочку  схоронила,  сирою 

землею  пригорнула.  Чуб.  V.   781. 
Пригортатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

пригорнутися,  н^ся,  ввшся,  и.  Прижи- 
маться, прижаться,  прильнуть.  Не  пригор- 

нетеся <же  серденько  і  мое  до  йою.  Мет.  66. 

Пригорщ,  щі,  лс.=Пригірщ  Енея  з 
пригорщею  ланців  велів  судьбам  не  пото- 

пить. Котл.  Ен.  VI.  9. 

Пригостити,  щу\  стиш,  м-  І)  При- 
быть, прііхать  въ  госта.  Ми  пригостили 

до'Илаша.  Федьк.  В  царя  дочку  заручили, 

та  и  додому  пригостили.  Гол.  IV".  551. 
2)  Принять  кяаъ  гостя,  угостить.  /  ия 
сестра  йою  пригостила  добре.   Мнж.   16. 

Прнготбвка,  $и,  ас. = Приготування. 
Рк,  Левид.  Хотин,  у. 

Приготування,  ня,   с  Приготовлене. 

Приготувати,  туда,  вш,  и.  Пригото- 
вить Матгі  йому  приготує  на  цілий  день 

хорщок  кшілю.  Рудч    Ск.  II.  85. 

При  готу  ватнен,  ту'юся,  вшся,  гл.  При- готовиться. 

Пригра,  ри,  ж.  Вылетъ  пчелъ  значи- 
тельной кучей  взъ  улья  на  нікоторпе 

время.  Захиуміло  село,  як  на  пригру  бджо- 
ли. Мнр.  ХРВ.  260. 
Пригравання,  ня,  с.  Аккомпаниментъ. 

Пригравати,  раю.  ёш,  гл.  Аккомпани- 
ровать 

Пригребиця,  ці,  ж.  1)  Погребница, 

передняя  часть  погреба,  сводъ  надъ  сту- 
пеньками, ведущими  въ  погребъ-  2)  Входъ 

въ  поміщеніе-  съ  гончарны.чъ  горномъ, 
Вас.  180.  3)  У  колесникова  входъ  въ  яму, 
служащую  для  склада  топлива  и  сообщения 
съ  топкой.  Вас.  146. 

Пригрів,  ву,  м.  Місто,  обогреваемое 
солнцемъ;  солнцепекъ.  Чабан  на  соняш- 
номи  пригріві...  спить.  О.  1862.  V.  Кух.  31. 

,  Пригрівати,  вію,  вш.  сов.  в.  пригріти, 
грію,  вш,  гл.  Припевать,  припечь,  пригрі- 

вать, пригріть.  Зіїііи.ю  соние  під  віконце... 
стало  щтгргвать.  Чуб.  V.  1016.  Нагие 

женихання — як  літня  роса:  вітер  повіє, 
сонце  пригріє,  роса  опаде.  Чуб.  У.    180. 

Прягроинтися,  ллюся,  мншся,  м. 

Нахлынуть,  собраться  массой.  Як  пригром- 
лять  люде  до  колодязя,    дак  дотовпу  нема. 

Пригр^бник,  ка.  м.  ?  Мил.  М.  62.  Же- 

лех.  Пани  чаг  та  шпунти  п'ють,  а  ми 
в  п)>и>рубнику  знай  люльки  плюндримо.  Ном- 
X  10380.  См.  Грубник  2. 

Пригри  бок,  бка,  м.  Выступъ  возлі 

вечи. 
Прнгрудчі,  чати,  с.  Грудной  ребе- 

нокъ.  Пирят.  у. 

Пригрустйти.  См.  Пригрущатн. 

Првгрущатн,  щаю,  вш,  сов.  в.  при- 
грустйти, грущу\  стиш,  гл.  Внушать, 

внушить,  приказывать,  проказать-  Він 
так  мені  п^шруищв,  щоб  я  тобі  наказав. 

Черк.  у.  Можайкп  кряжив  здорово  за  па- 
ничами, и\ядів  іх,  як  своїх  дітей,  пригру- 

гиав,  щоб  не  робили  погано.  Новомоск.  у. 
Лихий  свекор  погуляти  да  не  пустить;  ой 
хоть  пустить  молодую  да  й  пршрустить: 
пІди,  іди,  дитя  моє,  не  барися:  у  сінечки 
за  дверечки  да  й  вернися.  Маркев.   103. 

Прнг^вувати,  кую,  вш,  гл.  Кричать 
въ  добанленіе  кь  работі.  Іди  поможи 

стягати  сволок  на  хату, — хоч  бидеш  при- 

іукувати,  а  то  нічого  не  зробимо-  Констан- тиногр.  у. 

Прйгулень,  льня,  л=Відгулень.  О- 
1862.  І.  20. 

Пригуляти,  лйю,  вш,  гл.  1)  Пріобрість, 

гуляя.  2) — дитину.  Прижить  ребенка. 

Прнгуменок,  нка,  м.  Часть  гумна, 
гді  складываются  земледільческія  орудія. 
Радом,  у. 

Прндабашка,  ки,  яс.=Приднбашка. 
Станемо  собі  наші  стрілецькі  придабачіки 

уповіоати    Федьк. 
Щ  вдавати,  даю.  ёш,  сов.  в.  придати, 

дай,  даси,  гл.  1)  Прибавлять,  прибавить. 

пЩе  ж  нам  цього  мало",—  Що  ж  ми  вам 
придамо? — Чуб.  НІ.  ЗУ. -ходи.  Прибавлять, 
прибавить  шагу.  Чим  дуж  придав  ходи 
в  ноги.  Мир  ХРВ.  9.  3)  Давать,  дать  вь 
качестві  приданаго  кріпостнаго  человіка. 
Ви  за  молодою  панією  мабуть  придані? 
МВ.  (О.    1862.  І.  73). 

Придавитися,  даюся,  ёшея,  сов.  в. 
придатися,  дамся,  дасися,  ы.  1)  Годиться, 

Пригодиться.  Зологпий  ключик  до  кож>>ггх 
дверей  придасться.  Ном.  Л£  7393.  2)  Уда- 

ваться, удаться,  оказаться,  выйти  какимъ; 
оказаться  кь  чему  годныыъ,  способнымъ. 

В  чім  ти,  ми.га,  кугга.гася,  гцо  такая  пргі- 
далася?  Чуб.  V.  38.  Огптакий  то  придчвея 
нам  солодкий  мед.  Грин.  И.  171.  Паска 

у  нас  хороша  придалась.  Кв.  Наймичку 
собі  приняла,  та  й  добра  дівчгіна  прида- 

лась. Г.  Барв.  295.  Придавсь  один  чернець 
ни  малювання.  К.  ЧР.  82- 

14 
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Придавити.  Си.  Придавлювати. 
Придавлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  при- 

давити, влю,  виш,  гл.  Придавливать,  при- 
давить. Придавим  йою  до  тину,  щоб  він 

не  вирвавсь.  Рудч.  Ск.  I.  8.  Мороз  як  при- 
давив— стало  холодно.  Чуб.  I.  6. 

Приділяй,  а,  е.  Пригодный.  Юрасева 
сосна  тонкая  да  високая,  тонкая  да  кудря- 
чая  на  пчоли  придалася.  Мет.   195. 

Придане,  дан,  приданий,  нбк,  мн. 
Свадебные  гости  со  стороны  новобрач- 

ной, отправляющееся  съ  нею  въ  домъ 
новобрачнаго.  Маркев.  134,  147.  Свашки 
і  приданки  роздяїають  молоду.  МУЕ.  III. 
149.  Коня  у  позику  не  давай,  жінки  у  при- 

данки не  пускай.  Ном.  №  8091. 
Приданйне,  нян,  .мн.=Придане.  Вх. 

Лем.  45(5. 

Придати,  ся.  Сн.  Придавати,  ся. 
Придатний,  а,  е.  Годный,  пригодный; 

способный.  Х.іонень  дуже  розумний  і  до 
всього  придатний.  Левиц.  І.    167. 

Придатність,  ности,  ж.  Пригодность, 
годность.  Желех. 

Придаток,  тку,  м.  Ирибавленіе,  при- 
бавка. Придаток  не  стоїть  задаток.  Ном. 

№   10590.  На  придаток  дам  іце  корову. 

Придбавати,  ваю,  еш,  сов.  в.  придба- 
ти, баю,  еш,  и.  Пріобрітаїь,  пріобргсть 

Се  придбавають  у  Бога  собі  ласки,  даючи 
милостину.  Волч.  у.  Худоби  діждалися, — 
придбали  хутір,  став  і  млин.  Шевч.  Хочу 
яз  рочок  погуляти,  щоб  собі  посагу  що 
придбатгі.  Мет.  46. 

Придбання,  ня,  с  Пріобрітеніе. 
Г.  Барв.   528. 

Придбати.  См.  Придбавати. 
Прндбовуватн,  вую,  еш,  ».».=Придба- 

ватн    Г.  Барв.  307. 

Придворний,  а,  е.  Придверный.  При- 
дверна  стіна— стіна  въ  которой  находится 
дверь.  Шух.  і.  101. 

Придержати,  ся.  Си.  Придержува- 
ти, ся. 

Придержувати,  жую,  еш,  сов.  в.  при- 
держати, жу.  жиш,  гл.  Придерживать, 

придержать.  Протиус  догнав.  Недвига  при- 
держав. Рудч.  Ск.  І.  121.  Придержати  ходу. 

Уморить  шагь,    пойти  тише.    МВ.  І.  105. 

Придержуватися,  жуюся,  ешся,  сов  в. 

придержатися,  жуся,  жншся,  гл.  1 ')  При- 
держиваться, быть  придержавиыиъ.  Ло- 

виться і  придержується  перська  вівця. 
О.  1862.  У.  Кух.  38.  2)  Придерживаться, 
придержаться  за  что.  Придержуйсь  за  биль- 

ця, а  то  «падеш. 

Прнджнджу'лнтн,  лю,  лиш,  м.=При- 
чепурити.  Син.  183. 

Прнджиднгулитися,  люся,  лншся, 
г*.=Прп*іепуритися.  Сим.   182. 

Придвнґльбваний,  а,  е.  Вертлявый 
(преинушественно  о  женіцинт.?)  О.  1861. 
XI.  Кух.  26.  Си.  Придзиґльоваияа. 

Придвиґльбванка,  ви,  ж.  Вертушка, 
вертлявая  женщина.  Котл.  Ен.  Словарь 
23.  Там  придзиґльованки  журились,  що 
нікому  вже  підморгнуть.  Котл.  Ен.  Ш.  55. 

Придибанчпв,  ка,  м.  ?  Ой  танчику, 
придибанчику,  поплинь,  поплинь.  Гол.  IV. 
166. 

Придибати,  баю,  еш,  гл.  1)  Припле- 
стись, прійти.  Он  сіромашний  дід  приди- 

бав до  нас  на  поміч.  Стор.  МПр.  165. 
2) — ногб.  Встретить  кого.  Го  нераз  в  полі 
придибле.  ЕЗ.  V.  77. 

Придйбачка,  ви,  лс  =Прндибашва. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Трапилась  при- 

дйбачка. Зпенигор.  у. 

Придйбашва,  ви,  ж.  Приключеніе, 
ироисшествіе.  Хвалить  Бою,  що  ти  приї- 

хав, а  то  я  тут  турбувалась — чи  не  лу- 
чи.іась  тобі  ізнову  яка  придибашка,  що 
так  довю  не  було.  Рудч.  Ск.  II.  142 

Придивитися.  Си.  Придивлят  мгя. 
Придивлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

придивитися,  влюся,  вишся,  гл.  1)  При- 
сматриваться, присмотреться.  Придивись 

лишень,  то  й  побачиш.  МВ.  І.  26.  2)  При- 
тупиться (о  зрініи).  Очка  ми  ся  приди- 

вили,  миленькою  ждучи.  Гол.  IV.  459. 

Придвхатися,  хаюся,  ешся,  гл.  По- 
лучать непріятннй  запахъ.  Вода  приди- 

хається. 

Пряділ,  лу,  м.  Назначевіе,  пріуроче- 
ніе  къ  какону  либо  місту,  ділу.  І  при- 
ділу  хиба  йому  не  буде?  Константиногр.  у. 
Треба  кожній  дитині  приділ  дати:  тому 
пити,  тому  їсти,  те  спати  хоче,  а  те 
спинити.  Волч.  у. 

Приділити.  Си.  Приділяти. 

Приділити,  ляю,  еш,  сов.  в.  приді- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Определять,  опреде- 

лить, назначать,  назначить.  Діточкам  моїм 
пан  щось  приділить  за  мою  смерть.  МВ. 
(О.   1862.  І.   104). 

Придбба,  би,  ж.  Удобство.  Сестра 
Меланія  посіла  у  якомусь  великому  кріслі, 
що  в  ньому  мало  було  придоби,  а  багато 
цвяхів.  МВ.  II.  202.  Славлють,  що  як 
обсвідчуться,  то  живуть  і  в  самому  пеклі, 

хоч  у  кип'ячі  й  смолі  не  велика  придоба. 
МВ.  (КС.  1902.  X.   149). 
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Придобнкн,  а,  е.  Удобный.  Які  ха- 
точки були  придобні,  які  славні.  МВ.  II. 

136. 

Придобно,  нар.  Удобно, *Ч-ь  удобствомъ. 
Я  живу  собі  придобно  на  своїй  селидьбі. 
МВ.  II.  206. 

Придобритися.  См.  Придобрюватися. 
Придобрюватися,  рююся.  вшся,  сов. 

в.  придобритися,  рвэся,  рйшся,  іл.  Под- 
лаживаться, подладиться,  аоддабрнваться, 

поддобриться.  Бач  як  придобрився — все  по- 
магає. Конставтиногр.  у. 

Прндбвжнтя,  жу,  жиш,  і.і.  Пройти 
радом  въ  длину  по  застійному  полю. 
НВолын.  у. 

Придоглйнути,  ну,  неш  и.=Догля- 
иутя.  А  призовіте  мою  родиноньку  при- 
доиянить  смерти.  Чуб.  V.   442. 

Придолинок,  нку,  м.  Устье  долены. 
Левч.  34.  На  степку  садочок  в  придолинку. 
Сим    202. 

Прйдолоб.  ба,  у.=Граділь  Штх.  І. 
165. 

Прйдонок,  ика,  ли  Флигель?  Як  я  в 
иьому  дворі  був,  так  тоді  ще  цьою  дому 
не  було,  а  тільки  оті  придомки  стояли. 
Кіев.  г. 

Прндбхлий,  а,  е.  Полудохлый. 
Прндріпанець.  нця.  ли  Пришедшій 

во  время  слякоти. 

Придріпатися,  паюся,  вшся,  м.  Прійти 
во  время  слякоти. 

Придрувуватн,  кую.  еш,  гл.  Припе- 
чатать, сдїлать  печатное  прибавлепіе. 

Прнду"жатн.  жаю,  еш.  м.  Быть  въ силахъ.  въ  состояніи.  Кожне  звичайно  бере 
на  себе,  кілько  приду жа  взять.  Могил,  у. 

Придумати    См    Придумувати 

Придумувати,  мую,  еш,  сов.  в.  при- 
думати, маю,  еш,  и.  Придумывать,  при- 

думать. Ніяк  не  придумає,  щоб  його  тут 
утворити  таке,  щоб  у  чумака  гроші  украс- 

ти. Рудч.  Ок.  II.   169. 
Придуркуватий,  прндуруватий.  а,  є. 

Глуповатый,  съ  придурью.  А  чоловік  був 
у  еі  приду руватий.  Черк.  у. 

Прндутн,  д^ю.  еш,  м.  Прибіжать, 
пргЪхать  быстро.  Сів  на  хазяйською  коня, 
вмент  придув  з  горілкою    Драг.  253. 

Придуха,  хн,  ж.  Недостатокъ  сві- 
жаго  воздуха.  Риба  від  придухи  йде  на 
лотоки. 

Придушити,  ся.  См.  Придушувати,  ся. 
Придушувати,  шую,  еш,  сов-  в.  при- 

душити. шу\  швш,  ід,  1)  Придушнвать, 
придушить    2)  Придавливать,  придавить. 

Придушуватися,  шуюся.  вшся,  сов.  в. 
придушитися,  шуся,  шишся,  гл.  1)  ІТри- 
душиваться,  придушиться.  2)  Придавли- 

ваться, придавиться. 
Приємний,  а,  є.  Пріятньгй.  Ромонюки 

приємні  люде.  Каменец,  у.  Наче  вітерець 
шелесне  в  листі,  -  така  його  була  приємна 
й  тиха  мова.  Г.  Барв.  355. 

Приємність,  ности,  ж.  1)  Пріатность. 
2)  Удовольствіе. 

Приёмно,  нар.  Пріятно.  Зелене  вино 
Богу  приємно.  Чуб.  III.  415. 

Прижнлуватн,  лую.  еш,  и.  Приме- 
тать. Щоб  гарно  пришити,  до  треба  по- 
переду прижилувати.  Кіев.  у. 

Прижити,  жнву\  веш,  іл.  Прижить 
(дитя).  Жила,  жила  удівонька  та  на  ьрай 
села,  та  прижила  та  удівонька  сина  со- 

кола. Чуб.  V.  976. 
Прнжйтний,  а,  е.  Незаконнорожденный. 

Бую  й  жа.гує  мою  х.юпчика...  Жалує,  жа- 
лує, а  послі  й  одвернеться'  .що  ж?  при- 

житне".  Г.  Барв.  477. 
Прижбввлнй,  а,  е.  Несколько  ис  ел- 

гЬвтій. 

Прнжбвк(ну)ти,  кну,  неш.  гл.  Не- 
сколько пожелтеть 

Прижовтий,  а,  е.  Желтоватый.  Вх. 
Зн    55 

Призабути,  бу^гу,  двш,  м.  Несколько 
забыть.  Приіабув  своє  рідне  слово.  Г.  Барв. 
489.  Тим  часом  мене  тут  призабуш. 

Г.  Барв.  317. 
Призапасити,  пашу,  сиш,  м.  Запасти. 

Він  собі  жінку  призапасив  тільки  про  «по- 
кійніші часи    К.  ЦН.  225. 

Призапаситися,  пашуся,  сишся,  и. 
Запастись.  Призапасилась,  щоб  було  на- 
довю.  Константиногр.  у. 

Прйвба,  би,  ж.  Заваленка.  Чуб.  УП.  380. 
Прйзва,  ви.    ж.   Првзывъ  ісь  воєнную 

службу.  Ходив  на  призву  виймати  жеребки. 
Васвльк    у. 

Призвести    См.  Призводити. 
Призвичаїти,  си.    См.  Призвичаюва- 

ти, ся. 
Прнзввчайка.  кн.  ж.  Привычка.  Левч. 

123. 

Призвичаювання,  ня.  с  Пріученіе. 
Треба  їх  до  діла  призвичаїти.  От  і  поча- 

лось... призвичаювання.  Мир.  ХРВ.   127. 
Призвичаювати,  чаюю,  еш,  сов.  в. 

призвичаїти,  чаю,  їш,  и.  Пріучать,  прі- 
учить.  Наймичка  призвичаєна....  завжди 
приходити  вранці  до  пані.  Левиц.  І.  225. 
Призвичаїла  (її)  до  роботи.  Мир.  ХРВ.  77. 

14» 



420 Призвичаюватися — П  ризначіння. 

Призвичаюватися,  чаююся,  вшся, 
сов.  в.  призвичаїтися,  чаюся,  Ішся,  гл. 
Припыкать,  привыкнуть.  До  того,  бач, 
треба  призвичаїтись.  Левиц.   І.   Ю8 

Призвичаяння,  ня.  с.  Привычка,  ва- 
выкъ.  Чуб.  1.  286. 

Призвід,  воду,  м.  Прим-Ьръ,  руковод- 
ство. Вони    б   (діти)  не    шкодили,   та  ти 

•,  призвід  даєш.    Лубен,  у.    Та    майстер  на 
лихі  призводи.  Полт.  у. 

Прнавіслнвий,  призвісний,  а,  є.  Пред- 
ивіцающій.  Павлогр.  у.  Сич— се  призвісне. 
Волч.  у. 

Приавістйти.  См.  Приввіщати. 

Прйзвістка,  ки,  ж.  Предв'Ьстіе,  пред- 
знаменованіе.  Павлогр.  у. 

ПризБішкувати,  вую,  вш,  гл. — когб. 
Давать  кому  прозваніе.  ПІ  ух.  І.  72. 

Призвіщати,  щаю,  .ш,  сов.  в.  прнзві- 
ствти,  щ^,  стиш,  м.  Предвещать,  пред- 
вістить.  Павлогр.  у. 

Призводити,  джу,  диш,  сов.  в.  при- 
звести, веду\  деш,  гл.  Устраивать,  устро- 

ить такт.,  что  бы  желаемое  сделалось,  до- 
водить, довесть  кого  понужденіямв,  под- 

стрекательствами и  пр.  до  того,  чтобы 
оиъ  совершилъ  известное  діяніе.  Не  сам 
же  я  жінку  брав:  батько  мене  неволив, 
а  матір  призвела,  щоб  нас  парочка  була- 
Чуб.  V.  (581.  Він  сам  такою  не  зробив, — 
се  його  той  призвів.  Харьк.  На  добрий  ум 
призводили, — ти  не  возлюбив.  КС.  1883. 
II.  471. 

Призволення,  ня,  с.  Нозволеніе;  со- 
изволеніе. 

Првззблити,  ся.  См.  Призволяти,  ся. 
Призволяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  пркзвб- 

литн,  лю,  лиш,  «л.  Позволять,  позволить; 
соизволять,  соизволить.  Молода  призволила 
вінчати?  К.  Бай.  34. 

Призволитися  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

призволитися.  ЛЮСЯ,  ЛИШСЯ,  7.1.  Ї.('ТЬ, 
кушать,  покушать.  їжте  бо,  призволяй- 
тесь  до  борщу. 

Пряаволяще,  щого,  с.  Воля,  усмотри- 
те. Я  вам  на  призволяще  даю — як  хочете, 

так  і  робіть    Зміев.  у. 

>  Прйвдріння,    ня,    с.  Подозрініе.  Він 
у  нас  у  приздрінні.  Харьк.  г. 

Приведений,  а,  е.  Зеленоватый.  Вх. 
Зн.  55. 

Прйзелонкуватий,  а,  е  Зеленоватый. 
ЗКелех. 

Приввмнуватвй,  а,  е.  1)  У  самой 
земли  растущій,  низкій.  2)  Приземистый 
(о  чєлов-бкі).  Чоловік  плечистий,  приземку- 

ватий. МВ.  II.  182.  3)  О  челов-кк*:  не 
имЄюіцій  возвышевнаго  духа.  Чим  вони 

рівня  приземкуватим  людям?  К.   ХП.  130. 
Приземний,  а,  е=Прн8емвуватий  1. 

Низенька  приземна  травиця.  Мир.  ХРВ.  50. 

Прйземок,  мка,  м.  Малышъ,  призе- 
мистый. Ще  хлоп'ям  був,  приземком,  а  всі 

вже  зілля  знав.  МВ-  II.  8. 

Признратися,  риюся,  вшся,  сов.  в. 

пригрітися,  рюся,  рйшея,  гл.  Присматри- 
ваться, присмотреться.  Г.  Барв.  435.  А 

він  дивиться — прибирається.  Федьк.  Мати 

ся  призріла  на  скриньку  і  на  писмо....  по- знала. Гн.  І.    123. 

Прввір,  8бру,  м.  1)  Сглазъ.  Маркев. 

89.  2)  Для  призбру  Для  виду.  Там  і  мас- 
ла тою  поклала  в  кашу  —  для  призору. 

Міусск.  окр. 

Приаірний,  а,  е.  Причиненный  сгла- зомъ.  Чуб.  І.  119. 
Признаватися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

признатися,  внаюся,  вшся,  гл.  1)  При- 
знаваться, призваться;  сознаваться,  со- 

знаться. А  тепер  я  признатися  муиіу: 

люблю,  люблю  козаченька  так,  як  свою  ду- 

шу. Чуб.  V.  219.  2)— до  чого.  Призна- 
вать, признать  что  своимъ.  Василь  при- знався до  тою  ножа-  НВолын.  у.  3)  до 

нбго.  Давать,  дать  себя  узнать.  Мир.  Иов. 
II.  49.  Ой  як  вийдеш  на  улицю, — до  мене 
признайся.  Чуб.  V.  85. 

Пригнана,  ви,  ж-  Знакъ,  признакъ, 

приміта.  Мнж.  32.  Будем  ми  тернове  віт- 

тя, верхи  стинати  і  будем  тобі,  наймен- 
шому брату,  пішій  пішанииі,  на  признаку 

покидати,  щоб  знав  з  тяжкої  неволі... 

куди  утікати.  АД.  І.  108.  І  признаки 

навіть  нема  теперки,  що  був  став.  Ка- менец, у. 

Признавбивтися,  нлюся,  мвшея,  и. 
Познакомиться.  Я  таки  вам  радитиму  з 
Меласею  признакомитися,  бо  вона  розумна 
дівчинка.  МВ.  НІ.   136. 

Пригнатися.  См.  Признаватися. 

Признатний,  а,  в.  Вьідающійся,  за- метный. Попова  хата  у  селі  признатна. 
Павлогр.  у. 

Призначати,  чию,  вш,  сов.  в.  призна- 
чити, чу,  чиш,  гл.  1)  Замічать,  замі- 

тить. Вони  такі  маленькі,  що  їх  і  не  при- 

значиш. Харьк.  у.  2)  Назначать,  назна- 
чить. Ном.  №  9033.  П'ять  овечат,  що  їй 

призначали.  Г.  Барв.  466-467.  Половина 

літ  минає,  я  иіастя  не  макі, — так  то 
мені  Бог  призначив.  Чуб.  V.  360. 

Прнзначіння,  ня,    с    1)    Назначеніе. 
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Левиц.  Пов.  154.  2)  Предопределен іе.  Пе- 
ред призначенням  нігде  не  сховаєшся.  Гн. 

I.  166. 
Прйвначва,  кн,  ис.  Принята.  .В  своїх 

приятелів  і  навіть  ворогів  на  признанні 
він  бив,  як  чоловік  робочий.  К.  Дз.   173. 

Привнести,  еу\  сеш,  м.  Принесть. 
Богу  жертву  признесе.  Мнж.  155. 

Прнабрнй,  а,  є.  Близорукій.  Шух.  І-  33. 
Привбристнй.  а,  е=При80снй.  Шух 

І.  33. 
Прнабрнтн,  рж>,  риш,  гл.  Подстеречь, 

подснотріть. 
Прйзра,  рн,  ж.  Подог.рініе.  Левч.  108. 

Прйзру  на  ного  ваш.  Подозревать  кого. 
Подольск,  г. 

Прнзрітнся.  Си.  Прнзиратнся. 
Призьба,  би,  лс.=Прнзба.  Стара  си- 

діла з  дочкою  на  призьбі  і  здалека  вгледіла 
сина.  Стор.  МПр.  56. 

Приїзд,  ду,  м.  1)  ПргБЗд-ь.  Левиц.  І. 
248.  2)  Подъезд!..  Хата  його  на  горі,  та 

поганий  до  неї  приїзд.  Кавев.  у.  3)  Въ-вздъ. 
Згоріло  сімнадцять  дворів  зараз  з  приїзду. 

Ум.  Приї'з донько.  Все  для  свекорка  та  для старенького,  та  для  приїздоньку  його.  Мет. 
126. 

Приїжджати,  джаю,  вш,  м  —Приїз- 
дити 

Прнівджнй,  а,  є.  Пріізжій.  Нои. 
X  2528. 

Приівдйти,  джу\  днш,  м.  Пріізжать. 
Що  -дня  одні  виїздили,  другі  приїздили. 
Стор.  МПр.  67. 

Прнїздннй,  а,  6.  1)  Пріізжій.  2)  Со- 
вершающійся  въ  честь  пріізда.  Перша 

чарка  приїздна,  друга  від'їчдна.  Чуб.  І.  109. 
3)  Прміздне.  Подарокь  прислугі  оть  врііз- 
жіхь  гостей.  З  гостей  приїздимо  хто  дасть 
наймичці-  Сосвиц.  у. 

Приіинця,  ці,  ж.  Пріемь,  угощевіе. 
Встаючи  послі  вечері:  Встаньте,  братя, 
підведітея,  зійміт  шапочки,  поклонітея 
наперед  Богу,  господареві,  юсподинониі  і 
всій  родинониі  і  тим  пишним  кухарочкам 
за  соли  посоліне,  за  добрую  волю,  за  пана 
молодою  і  за  приїмицю  его.  Гол.  II.  110. 

Прнімнще.  ща,  с  Пріють.  Которі  по- 
рубані, которії  в  полон  в~яті,  ой  там  же 

їм  прихилиіце,  сира  земля  приїмище.  Чуб. 
V.  1053. 

Приїхати,  їду,  деш,  гл.  Прііхать. 
Приїхали  до  дівчини  три  козаченьки  пізно. 
Мет.  88. 

Прййгра,  ри,  аг.=Пригра.  Пасіка 
рої  па  на  притру  вийш.\а.  К.  ЦН.  237. 

Прийдешній,  я,  в.  Будущій.  Яке  мов 
щастя?  Не  було  в  минулому,  не  буде  й  в 
прийдешньому.  Сквир.  у.  На  прийдешній 
тиждень  покинути  б  молотити,  а  до  бу- 

ряків узятись.  Брацл.  у.  Не  пора  ще  про 
прийдешнє  ціх  дітей  балакати.    Брацл    у 

Прнйдість.  дости,  ж.  Будущность,  бу- 
дущее. Менша  сестра  побила  поклони,  а 

вони,  старші,  зостались  у  дівках,  і  на  який 
кінець,  і  на  яку  прцйдість?  Левиц.  І.  328. 

Прнйдйчва,  хя,  ж.  То-же,  что  н  при- 
блуда (о  женщині).  Константиногр.  у. 

Прйняа,  ми,  ж.  Въ  бандурі:  пятая 
нзъ  шести  большвгь  струиъ,  называеяыхъ 

бунти.  КС.  1882.  VIII.  282. 
Прийняв,  ви,  приймака,  ви,  м.  1)  Прі- 

емышъ.  Приймані  (приймакові)— як  собаці: 
собака  у  приймах  був,  та  й  хвоста  збув. 
Нои.  №  9408.  2)  Мужь,  перешедшій  въ 
сенью  жены.  Ун.  Приймачекько.  Грин.  Ш. 

383. 
Приймати,  маю,  вш,  сов.  в.  прийня- 
ти, прннятн,  йиу\  неш,  гл.  1)  Принимать, 

привять.  Він  прийма  до  свого  гурту,  тільки 
не  всякою,  а  з  проби.  Стор.  МНр.  118. 
Приймай  мою  вірную  дружину  да  за  рідну 
дитину.  Мет.  241.  Свої  не  прийняли  йою. 
8в.  I.  I.  11.  їв  би  очима,  та  душа  не  прий- 

має. Чуб.  I.  212.  2)  Принимать,  привять 
за  что,  счесть  за  что.  Як  не  прийме  Би 
гріхи  за  жарт,  то  буде  шелесту  багато. 
Нон.  №  108.  3)  Получать,  получить,  брать, 
взять.  Королевсыа  листи  до  рук  добре  прий- 

мати. АД.  Н:  4.  На  коня  сідав,  опрощення 
приймав.  Макс.  Чотирі  карбованці  даю  за 
таке  нікчемне  теля,  ще  й  не  хоче!  ну, — 
нема  часу  балакати, — приймай  гроші.  ■  Ка- 

менец, у.  Принятм  слово.  Заговорить.  При- 
няв ізнов  слово  божий  чоловік.  К.  ЧР.  29. 

4)  Браться,  взяться.  За  замок  руками  не 
приймали.  АД.  І.  214.  5)  Терпіть,  витер- 

піть. Лиха  душа  прийма  довіку  муку.  К. 
Іов.  33.  Наругу  од  дітей  приймати.  Г.  Барв. 
369.  6) — ланцюгами.  Сковывать,  сковать 
ціпянв.  Ланцюгами  втрое  себе  приняв.  АД. 
І.  213. 

Прийматися,  миюся,  ешся,  сов.  в. 
прийнятися,  прннятнея,  йм^ся,  мешся, 
и.  Приниматься,  приняться.  Ой  обсади, 
мила,  юлубонько  сива,  вишеньками  двір.  Да 
вже  ж  я  садила,  вже  ж  я  поливала, — не 
приймається.  Мет.  67. 

Прийиацькяй,  а,  е.  Принадлежащей 
пріемьішт.  Хлі  приймацький — собацький. 
Ком.  Пр!  №  968. 

Прнйначеньво,  ва,  *.Уи.  оть  приймав. 
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Приймачнсько,  ка,  н.=Приймачнще. 
Забув  приймак-приймачисък^  хліба  й  соли 
взяти.  Ч;б.  III.  127. 

Приймач  йще,  ща,  м.  У  в.  отъ  прий- 
мак. Як  приїхав  приймачище, — зачав  тещу 

бити.  Чуб.  III.  128. 
Приймачка,  ки,  ж.  Прієм ышъ  жен- 

скаго   пола. 

Прийми,  мн.  Въ  выражевшхъ:  У  прий- 
мах бути,  жйти.  Быть  пріемьішемь,  жить 

въ  чужой  семьі.  У  приймах  собака  буе 
да  й  хвоста  збув.  Поел.  У  прийми  пристати, 
у  прийми  піти.  Не  имія  своего  хозяйства, 
сість  на  хозяйство  жены  въ  ея  домі. 
ЗОЮР.  I.  46. 

Прйймит,  та,   ч.=Приймак   Кв. 
Приймйтн,  му\  меш,  /.і.  Приняти. 

Гн.  I.  157. 

ПрИЙНЙТИСЯ,  МуСЯ,  МЄІНСЯ,  г.!.=При- 
нятиея  Тут  приймилися  зараз  за  діло. 
Федьк. 

Прийняти,  си.  См.  Приймати,  си. 
Прийом,  му,  м.  1)  Пріемь  въ  ново- 

бранцы; также  и  місто,  гді  онъ  произво- 
дится. Ой  ставали  до  прийому  а  все  в  одну 

лаву.  Нп.  Та  повезли  до  прийому,  оддали 
в  москалі.  Шевч.  477.  У  прийому  славний 

двір, — т~м  нам  буде  перебір.  Чуб.  V.  997. 
2)  Ббгу  в  прийом.  Въ  жертву  Господу. 
Боїу  в  прийом.' — приказує  титаръ,  ходячи 
з  карнавкою  по  церкві.  Рк.  Левиц.  Ум. 
Прийбкочо  .  Чуб.  V.  997. 

Прийомний,  а,  е.  Гостепріимньїй.  Там 
для  хліба-соли  прийомний  чоловік.  Лебед.  у. 

Прийбмочок,  чкл,  м.  Ум.  отъ  прийом. 
Прийти,  ся,  См.  Приходити,  ся. 
Прийшлий,  а,  е.  Будущій.  Радив  руш- 

ницю придбати  добру  на  прийшлі  часи. 
МВ.  III.  144.  Дай,  Боже,  діждати  прий- 

шлою року.  Кременч.  у. 
Прикадкуватий,  а,  е.  О  человікі: 

малорослый  и  толстый.  Слов.  Д.  Эварн. 

Прикидов,  два  и  дву,  м.  Небольшая 
кадка.  Мирг.  у.  Слов   Д.  Эварн. 

Приказ,  зу,  м.  Првказъ.  Біда  не  знає 
приказу-  Ном.  №  2204. 

Приказания,  ня,  с.  Заповідь.  Прий- 
шов Моисей  з  приказанями.  Гн.  П.  226. 

Десять  приказами  Божих. 
Приказати    См.  Приказувати 
Приказка,  ки,  ж.  I)  Поговорка,  по- 

словица. Українські  приказки,  прислів'я 
і  таке  инше...  Спорудив  М.  Номис.  (Спб. 
1863).  2)  У  Гребенки:  басня.  (Греб.  361). 

Приказування,  ня,  с.  Приговоръ,  при- 
говорка. 

Приказувати,  вую  вш,  сов.  в.  прика- 
88тя,  кажу,  жеш,  %г.  1)  Приговаривать: 
приговорить,  примолвить.  Піди  до  ополонки, 
устроми  в  ополонку  хвіст  та....  і  приказуй, 
ломись,  рибко,  мала  і  велика.  Рудч.  Ск.  II.  8. 
2)  Наказывать,  чаказать,  распорядиться. 
Мені  мати  приказала,  щоб  я  з  вами  не 
гуляла.  Мет.  30.  Ой  мати  дочку  мала  та 
її  заміж  дала;  як  давала,  то  приказувала, 
щоб  у  гості  не  бувала.  Мет.  256. 

Прикалабок,  бва.  м.  Пристройка,  не- 
большое поміщеніе,  пристроенное  къ  боль- 

шему; чуланчикъ,  сарайчикъ;  уголокъ,  осо- 
бое отділеніе  въ  кладовой,  шкафу  и  т.  п. 

Васильк.  у.  Засвітив  самопальний  сірничок, 

пішов  у  другий  прикалабок, — коли  гляне, 
аж  висить  чоловік  неживий.  Рудч.  Ск.  П. 
180.  Ум.  Прикалабочок.  Там  такий  був  ма- 

ленький прикалабочок;  туди  складаємо  було 
то  трісочки,  то  кирпич,  а  иноді  і  курку 
закинемо.  Екатериносл.  у. 

Прикарабок,  бка,  ч —Прикалабок. 
Верхнедніпр.  у. 

Приварючити,  чу,  чиш,  гл.  Приклеить 
столярнымъ  клеемъ. 

Прнвачати,  чаю,  вш,  и.  О  більі:  не- много выкатать. 

Приввбвтувати,  тун»,  вш,  гл.  Сопро- 
вождать что-либо  кудахтаньемъ.  Поста- 

вили на  покуть  кутю  з  узваром.  Грицько 
приквоктував,  щоб  неслись  кури  і  дит  тку 
ччив,  держучи  на  руках.  Г.  Барв.   165. 

Привйдати,  даю.  вш,  іл.  Набросать 
сверху  надъ  ч'Ьмъ.  Закопає  було  добре  в 
ямі  та  хащем  прикидає.  КС  1884.  УПІ. 
720. 

Прикидати,  даю,  вш,  сов.  в.  прики- 
нути, ну,  неш,  ід.  1)  Прикидать,  прики- 

нуть, прибавить.  До  усякою  місяця  треба  б 
було  прикинути  по  скільки  днів,  щоб  вий- 

шло 12  місяців  за  ввесь  рік.  Ком.  І.  38. 

2)  Примірять,  примірить,  сравнить.  3)  Воз- 
вращать, возвратить,  забраковавъ,  еділан- 

ное,  купленное.  Позвав  Кузьму  Трохимо- 
вича  та  й  поєднав  йою,  щоб  списав  йому 
солдата,  та  щоб  такий,  як  живий  був, 
щоб  і  горобці  боялися:  „а  буде  яка  хвалш, 

прикину,  кае,  тобіс.  Кв.  І.  9.  Отак  лю- 
дям купувати!  Як  капалась:  набери  та  й 

набери  мені  в  базарі  на  попередник.  Я  на- 
брала, а  вона  й  не  схотіла  брати,  а  мені 

прикинула:  не  таке  каже.  Черн.  у.  4) — 
слівце.  Ввернуть  словцо.  Левиц.  Пов.  116. 
5)— пеню.  Взвести  біду,  напраслину.  Ще 
скажуть,  що  я  вас  отруїв  та  прикинуть 
пеню,  що  й  копою  не  одбудеш.  Кв. 
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Прикидатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 

прикинутися,  нуся,  нешся,  іл.  1)  О  бо- 
лізни:  приставать,  пристать,  приключить- 
ся.  Бешиха  прикину.%ась.  2)  Только  несов. 
в.  Любить  кого,  быть  склон  ньгаъ  къ  кому. 
Хоч  як  юрюю,  а  прикидаюсь  до  дитини  і 
люблю  її-  Г.  Барв.  530. 

Прикидка,  ки,  ж.  Прибавка.  Дав  на 
прикидку  одною  дубка.  НВолын.  у. 

Прнкйдливий,  а,  є  —  до  чбго.  Стара- 
тельный, любящій  что.  Я  така  була  до 

діла  прикидлива.  Г  Барв.  223.  Узяв  жін- 
ку... до  роботи  не  прикидливую.  КС.  1887. 

VIII.  77. 

Прикинути,  ся.  Сн.  Прикидати,  ся. 

Прикипати,  паю,  вш,  сов.  в.  прики- 
піти, плю,  пйш,  і.і.  1)  Прикипать,  при- 

кипіть. 2)  Прилипать,  прилипнуть.  А  в 

дівчини  Гапки  смолянії  лавки:  як  сів, — 
прикипів  і  вечерять  не  схотів.  ХС.  II.  196. 
3)  Примерзать,  примерзнуть.  Будуть  твої 
білі  ноги  до  морозу  прикипати.  Чуб.  V. 
603.  Поти  ловив  вовчик  рибу,  поки  хвіст 
так  і  прикипів  в  ополонці.  Рудч.  Ск.  II.  8. 
4)  Оціпевівать,  одіпеніть,  остаться  не- 
подвижнымъ.  Так  і  прикипів  на  місці. 
МВ.  І.   101.  Я  так  і  прикипів  до  землі. 

Прикиснути,  ну,  неш,  і.і.  Немного 
скиснуть.  Не  винесла  молока,  а  воно  вже 
й  прикисло. 

Прикібний,  а,  є.  Ловкій,  умівшій 

завлечь.  Та  там  прикібний  купець.  Ле- 
бед.  у. 

Прикілок,  лка,  м.  Колышекъ.  Осико- 
вий прикілок,  що  на  Ордані  дірку  у  хресті 

забивають.  Грин.  І.  67.  Стоять  прикиїки 

у  тину  височенькі.  Грин.  І.  206.  Ум.  Прм- 
кілочок.  Грив    І    69. 

Прикінчити,  чаю,  вш,  сов.  в.  прикін- 
чити, чу\  чиш,  гл.  Доканчивать,  докон- 

чить. Мнж.  61. 

Приклад,  ду,  н.  1)  Примірь.  Лучний 

приклад,  ніж  наука.  Ном.  №  6106.  На- 
приклад. Налримірь.  До-лрйнладу.  Хорошо, 

удачно,  складно.  Харьк.  г.  Не  вмію  я  до 
прикладу  у  сьому  ділі  сказати.  Кв.  Не  до 
ладу,  не  до  прикладу.  Ни  къ  селу,  ни  къ 
городу. 

Прикладати,  даю,  вш,  сов.  в.  при- 
класти, кладУ,  деш.  і.і.  1 )  Прикладывать, 

приложить.  Тернове  віття,  верхи  у  руки 

бере-хапає,  до  серця  козацькою  прикладає. 
АД.  І.  109.  То  лях  до  корчми  прихожає, 
як  свиня  ухо  до  корчми  прикладає-  Макс. 

2)  Нримінять,  примінить  къ  чему.  (Друж- 
ки співають),    прикладаючи    пісню    до  ма- 

тері. О.  1862.  IV.  28.  3)  Насміхаться, 
давать,  дать  насмішливьія  прозви  щд-  На 
їх  будуть  прізвища  прикладать.  Мил. 
221.  4)  Ревновать,  приревновать.  Жінка 
до  свою  чоловіка  дівку  прикіїадає.  Ьалт.  у. 
Такий  неймовірний  чоловік  у  мене,  що  до 
всякого  мене  прикладає.  Уман.  у. 

Прикладатися,  даюся,  вппя,  сов.  в. 

прикластися,  д^ся,  дешся,  и.  1)  При- 
кладываться, приложиться,  быть  приложен- 

ными 2) — до  кбго.  Приміняться,  примі- 
ниться  къ  кому.  Це  й  нам  треба  до  вас 

прикладатись.   Ніжин,  у. 

Прйкдадка,  ки,  ж.  Насмішка,  на- 
смішлиное  прозвище,  каламбуръ,  острота. 
Жартовливий,  на  вишдки,  на  прикладки 
поперед  усіх,  тілько  його  и  чутно,  од  йою 

ввесь  регіт  іде.  Кв.  На  вишдки  та  на  при- 
кладки, то  й  пари  йому  нема.  О.  1861. 

VIII.  19.  Ой  скажу  всім,  щоб  про  тебе 

веснянки  співали,  щоб  прізвища  та  при- 
кладки тобі  прикладали.  Чуб.  III.   179. 

Прикладний,  а,  6.  Удобный,  подхо- 
дящей, пригодный.  Шух.  І.  170.  Приклад- 

ний степ    Прикладна  земля.    Полт.  г. 

Прикладно,  нар.  1)  Складно,  связно. 
Усе  так  одповідає  прикладно,  як  хлопець 

удатний.  О.  1862.  IV.  32.  Нише  при- 

кладно одно  до  'дною.  Борз.  у.  Лаяться 
прикладно.  Ном.  №  13601.  2)  Примірно. 

Прикладе",  дка.  м.  Небольшая  копна 
хліба.  Анан.  у.  Кладь  соломы.  Мнж.  190. 

Прикласти,  ся.  См.  Прикладати,  ся. 
Приклеїти.  См.  Приклеювати. 

Приклепатися,  паюся,  ешся,  іл.  При- 
вязаться, пристать. 

Приклепка,  кн,  ж.=Прнкліп  Лихо 
приклепки  шукає.  Ном.  Л:   1973. 

Приклеювати,  лбюю,  вш,  сов.  в.  при- 
клеїти, клею,  їш,  гл.  Приклеивать,  при- 

клеить. 

Прикликання,  ня,  с  Подзьіваніе,  при- 
ем ва  віє. 

Прикликати,  каю,  вш,  сов.  в.  при- 
кликати, кличу,  чеш,  ід.  Призывать,  при- 

звать, подзывать,  подозвать.  Всіх  полков- 
ників прикликати  до  себе.  Рудч.  Ск.  І.  114. 

Сказав  прикликати  собі  слуг  тих.  Єв.  Л. 
XIX.  15.  Мати  сина  прикликає.  Рудч.  Чп. 
227. 

Приклякнути,  кну,  нёш,  и.  Одн. 
в.  оть  прикликати.  Раз  кахикнула,  трох 

ляшків  прикликнула.  Ном.  №  8805. 

Прйкліп,  лепу,  м.  1)  Придирка,  ари- 
ціпка.  Гляди,    щоб  не   було  іще  прик.іепу. 
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2)  Предлогъ,  поводъ.  Як  би  який  прикліп, 
щоб  зайти  до  попа.  Борз.  у. 

Приклонити,  са.  См.  Приклоняти,  ся. 

Приклонити,  няю,  вш,  сов.  в.  при- 
клонити, ню,  ниш,  гл.  Наклонять,  накло- 

нять, склонить.  Сам  приклонив  головоньку 
на  маленьку  юдиноньку.  Чуб.  V.  947. 

Приклонитися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 
приклонитися,  нюся,  нишся,  гл.  Накло- 

няться, наклониться;  поклониться.  До  бі- 
лих ніжок  приклоняється,  дрібними  сльозами 

умивається.  Чуб.  V.  700. 
Приключатися,  чйться,  гл.  употребл. 

только  въ  3-мъ  лиці.  Приключиться.  При- 
кмокилося  їм  юре.  Рудч.  Ск.  І.  131. 

Приключка,  ки,  ж.  1)  Приключеніе. 
Не  вспіло  одно  гаразд  забутися,  —  ̂ руга  при- 

ключка приключалася.  Мир.  ХРВ.  49.  Така 
йому  приключка  була.  НВолын.  у.  2)  Пред- 
логь.  Лихо  приключки  шукає.  Ном.  №  1973. 
Приключки  шукають....  пошарпать  панство. 
К.  ЦН.  177.  Він  давно  шукає  на  мене  при- 

ключки, щоб  попобить.  Черк.  у.  Я  таки 
з.мйшов  приключку,  щоб  до  його  зайти. 
Полт    у. 

ПриклЯк(ну)ти,  кну,  нош,  гл.  Опу- 
ститься на  коліни.  Пречистая  уклякнула, 

на  колінки  приклякнула.  Чуб.  III.  367. 

Прикмета,  прикніта,  ти,  ж.  1)  При- 
міта,  знакъ.  Поробили  в  моїх  гаях  прик- 

мети. К.  ЧР.  226.  Прикміта  козацькая. 
Грин.  III.  592.  На  прикметі.  На  приміті. 
У  гаю  дві  криниці  в  єг  на  прикметі  було: 
у  одній  сцілюща,  а  в  другій  живуща  вода. 
ЗОЮР.   II.  55. 

Прикнетити,  прикмітити.  См.  Прик- 
иечати,  прикмічати. 

Прикметний  и  прикмітннй,  а,  е.  При- 
метный; замътный,  выдающейся.  Левч.  124. 

Один  був  Турн  царьок  нешпетний,  з  лати- 
ном  у  сусідстві  жив,  дочці  і  матері  прик- 

метний, і  батько  дуже  з  ним  дружив. 
Котл.  Ен.  IV.  17. 

Прикмечати,  прикмічати,  чаю,  вш, 
сов.  в.  прикнетити,  прикмітити,  чу,  тиш, 
м.  Примічать,  примітить.  Прикмечають 
старі  люде.  НВолын.  у.  Прикмічай  же, 
моя  .чати,  який  сон  присниться.  Чуб.  У.  720. 

Прикмечувати,  чую,  вш,  гл— Прик- 
мечати. Прикмечуе  жид,  а  мовчить.  НВо- 

лын. у. 

Прикбв,  ву,  м.  Ціпь.  Три  дні  на  при- 
косі  край  пушки  держав.  АД.  II.  102.  По- 

впивались кайдани  у  ноги  бідакам  і  в  руки... 
Дознають  на  прикові  короткім  страшенної 
муки.  К.  МБ.  XII.  275. 

Прикбвувати,  вую,  вш,  сов.  в  при- 
кувати, кую,  вш,  гл.  Приковывать,  при- 

ковать Коло  тих  стовпів  дванадцять  зміїв 
на  ланцюгах  приковано.  Рудч.  Ск.  І.  135. 
Стоїть  мов  прикований — і  очей  не  зведе. 

Рудч.  Ск.  II.  47. 
Прикол,  да,  м.  Небольшой  колышекъ, 

вбитый  въ  землю.  Кінь  хбдить  на  приколі. 
Конь  пасется,  будучи  привязанъ  на  длин- 

ной веревкі  къ  колу. 
Приколень,  дьня,  м.  1)  Небольшой 

колокъ,  првкріпляющій  жердь  къ  крьіші. 
Міусе  к.  окр.  2)— Прикол.  Найди  приколень, 
що  коня  припинають,  і  вийми  йою  із  землі. 
Чуб.  І.  74.  3)  Часть  кола,  вбитая  въ  землю. 

Шух.  І.  74. Приколоти.  См.  Приколювати. 
Прйволоток,  тка,  м.  1)  Не  еовсімь  вы- 

молоченный снопъ.  Брацл.  у.  2)=^Околот  1. 
Вх.  Зн.  43.  Фр.  Пр.  32. 

Приколювати,  люю,  вш,  сов.  в.  при- 
колоти, колю,  леш,  гл.  Прикалывать,  при- 

колоть. 
Прикомірок,  рка,  м.  Чуланъ,  пристро- 

енный къ  хаті  или  амбару.  Рудч.  Ск.  I.  39. 
Приконечник,  ка,  м.  Конецъ  (кнута, 

арапника).  Як  стали  цигана  різать  гарап- 
никами,— били,  що  аж  приконечник  вєдному 

одпав.  Рудч.  Ск.  II.   183. 
Приконеччя,  чя,  с  Окончаніе,  конецъ. 

Уся  зіма  була  тепла,  а  приконеччя  дуже 
холодне.  Лебед.  у.  Приконеччя  .Хмелши- 

щини"  И  А.  Куліша.  О.  1861.  X.  136. 
Прикопати,  ся  См.  Прикопувати,  ся. 

Прикопувати,  пую,  вш,  сов.  в.  при- 
копати, паю,  вш,  гл.  1)  .Закапывать,  за- 

копать, привалить  землей.  Сади  картоплю, 
та  не  глибоко  прикопуй.  Въ  значеній:  по- 

хоронить. Хвали  попа,  прикопавши.  Ном. 
№  5188.  Моя  ненько,  моя  матінко!  на  шо 
ти  мене,  нещасницю,  вродила,  гірку  долю 
вділила?  Чом  же  ти  мене  не  прикопала, 
щоб  я  не  горювала?  Мил.  197.  2)  Еще  иска- 

пывать, вскопать;  еще  выкапывать,  выко- 

пать. 
Прикопуватися,  пуюся,  вшся,  сов.  в. 

прикопатися,  паюся,  вшся,  гл.  Приди- 
раться, придраться.  Сам  не  знаю,  чого  це 

старшина  до  мене  прикопався. 
Прнкоренйтися,  нюся,  нишся,  гл.  При- 

кріпиться корнями. 
Прикорень,  рня,  м.  1)  Часть  ствола 

у  корня,  пень.  АД.  I.  138.  2)=Прикол. 
Воли  держить  на  прикорні.  Полт.  г.  По- 

рося з  прикорнем  утекло.  Полт.  г. 

Прикоріти,  рію,  вш,  м.  Засохнуть  въ 
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виді  коры.  Не  обмила  зараз,  а  тепер  при- 
хоріло,  що  й  не  одбереш  і  не  обскребеш. 
Черни  г.  у.  От  як  каша  прикоріла — і  не 
оддереш.  Черниг.  у. 

Прикоротити.  См.  Прикорочати. 

Глрикорбтчатя,  чаю,  вш,  и.— При- 
коротити. З  панським  свою  язика  не  рів- 

няй:  коли  довгий,  так  прикоротчають, 
холи  короткий,  так  витягнуть.  Ном.  №1203. 

Прикорочати,  чаю,  вш,  сов.  с  при- 
коротити, чу\  тйш,  м.  Укорачивать,  уко- 

ротить. 
Прнкбрпати,  паю,  вш,  гл.  Прикопить, 

пріобрісти  немного.  ЗКелех. 

Прнкорхнутн,  ну\  неш,  и.  Прикур- 
иуть,  вздремнуть.  Сим.  185.  Прикорхнеш, 
та  зараз  і  прокинешся.  О.  1862.  VI.  57. 
Давай  припорхнем  трохи.  Черк.  у.  Я  хоч 
би  під  ворітьми  прикорхнув  трохи.  Мир. 
Пов.  II.  108. 

Прнкбрчити.  См.  Прикорчувати. 
Прикбрчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  прн- 

кбрчити, чу,  чиш,  м.  Поджимать,  под- 
жать. Півень...  ніжку  прикорчив.  О.  1862. 

І.    75. 
Прикоськати,  каю,  вш,  и  Усмирить, 

умиротворить. 
Прикотити,  си.  См.  Прикбчуьлти,  си. 

Прикохати,  хаю,  вш,  гл.  Прнсх  тріть 
за  чімь,  съ  любовью  позаботиться  •  всемъ 
необходимомъ  (для  дітей,  животныхъ,  рас- 

теній).  На  усю  садибу  гх,  на  усе  житов'я 
пала  пустиня:  і  на  ту  хату  нову,  не  бі- 
ляну  давно,  неприбрату;  на  той  юрод  не 
скопаний,  не  обсіяний;  той  садок  не  прико- 
ханий.  МВ    (О.   1862.  I.  97). 

Прикочувати,  ч^ю,  вш,  гл.  Прикоче- 
вать; прибыть.  Начувайтеся,  завтра  всі 

до  вас  прикочуємо. 

Прикочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  при- 
котити, кочу\  тиш,  и.  1)  Прикатывать, 

прикатить.  Прикотив  камінюку.  Екатери- 
носл.  г.  їм  вас  сюди  хвилею  прибило,  чи 
духом  тихим  прикотило?  Ком.  Пр.  №  247. 
2)  Укачивать,    укатать   каткомъ.   Хере.  г. 
3)  Наваливать,  навалить.  У  вишневім  са- 

дочку схогюнили..-.  важким  каменем  при- 
котили. Чуб.  V.  779.  4)  Только  сов.  в., 

прикатить,  орііхать  быстро.  На  ярмарок 
покотила.  Прикотила  до  комори,  бере  чо- 

боти коркові.  Грин.  Ш.  650. 
Прикочуватися,  чуюся,  вшея,  сов.  в. 

прикотитися,  ч^ся,  тишся,  и.  Прикаты- 
ваться, прикатиться.  Прикотивсь  до  дверей. 

Рудч.  Ск.  І.  93. 
Прикрадатися,    даюся,  ешся,    сон.  в 

прикрастися,  дуоя,  дешся,  іл.  Подкра- 
дываться, подкрасться.  Вовки  прикрада- 

ються овечку  або  вола  з'їсти.  Г.  Барв. 
453.  Засіли  вони  недалеко  панських  буди- 

нок, за  могилою,  а  як  смеркло,  прикрались 
під  самі  вікна.  МВ.  І.  132.  Хотів  при- 

крастись, та  й  не  прикравсь,  а  довго  й 
кравсь.  Черк.  у. 

Прикраса,  он,  ж.  Мелкія  украшенія 
комнаты,  платья.  Рк.  Левиц. 

Прикрасити.  См.  Прикрашати. 
Прикрастися.  См.  Прикрадатися. 
Прикрашати,  шаю,  вш,  сов.  в.  при- 

красити, шу\  сиш,  гл  Украшать,  укра- 
сить, еділать  краше.  Хвалилася  княгиня, 

ию  дарів  повна  скриня;  пійдгте,  принесіте 
боярів  прикрасіте.  Рк.  Макс.  Там  то  красна, 
там  то  южа,  подивлюся,  —  коби  рожа, 
а  в  личеньку  така  щира,  ию  всі  квіти 
прикрасила.  Чуб.   V.   107. 

Прикривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  при- 
крити, крию,  вш,  і.і.  Прикрывать,  прикрыть. 

Ой  вирву  я  листочок  та  прикрию  слідо- 
чок, щоб  по  ми.%ою  мою,  по  слідочку  йою 

всяка  птиця  не  ходила.  Чуб.  V.  528.  Ні- 
чим грудини  прикрити.  Не  во  что  одіться. 

Ном.  №  1527. 
Прикриватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

прикритися,  криюся,  ешся,  и.  Прикры- 
ваться, прикрыться.  Заснув,  прикрившись 

свитиною.  Левиц.  І:  126. 

Прикрий,  а,  є.  1)  Непріятньгя.  2)  Кру- 
той. Прикрий  беріг.  Прошу...  трошки  зліз- 

ти під  гору,  бо  прикра,  та  всіх  не  витяг- 
нуть бички.  Гн.  II.  168.  3)  Сильный,  край- 

ній. Прикрий  мороз.  Каменец,  у.  Як  прийде 
робота  прикра',  то  платять  і  по  пів  рубля. 
Каменец,  у.  4)  О  цвіті:  різкій.  Червоний, 
аж  прикрий.  Лохв.  у. 

Прикрит,  ту,  м.  Родъ  растенія.  Мар- 
кев.  85. 

Прикрити,    ся.  См.  Прикривати,  ся. 
Прикритися,  рюся,  рншся.  гл.  Досаж- 

дать, докучать. 
Прикрість,  рости,  ж.  1)  Непріятность. 

Не  роби  прикрости.  НВолын.  у.  Наче  на 
прикрість  матері  Мася  все  водилась  з  ля- 

хами та  з  ляхівками.  Св.  Л.  247.  2)  Не- 
пріятньїи вкусь.  Ця  горілка  мав  прикрість. 

НВолын.  у. 

Прикро,  нар.  1)  Непріятно,  горько, 
обидно.  Прикро  стало  мені.  Лохв.  у.  2)  Тя- 

жело, трудно.  Прикро  жити  мені  на  світі. 
Каменец,  у.  Як  прикро  припаде,  то  й  жиди 
їдять  ту  ж  яловичину,  що  й  ми.  Каме- 
нец.    у.    3)    Круто.    Прикро    юкарлючене. 
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4)  Крайнє,  ръзко.  Прикро  гострий  ніж. 
НВолын.  у.  Та  муки,  що  наче  буг)е  жовта, 
жовтим  оддає,  то  ота  краща,  аніж  прикро 
біла.  Лебед.  у.  Прикро  сірий.  Борз.  у. 
Прикро  од  руба  ти,  одрізати.  Гладко,  близко 
къ  краю    отрубить,   отрізать.    Мнж.    190. 
5)  Усердно,  горячо.  Узявсь  прикро  до  ко- 

вальства. 6)  Очень,  сильно.  А  сам  сивів 
він,  сивіл  прикро,  і  все  у  думі,  як  у  хмарі, 
ходив.  МВ.  (О.  1862.  І.  97).  При  прилага- 
тельныжъ,  обозначающихъ  цвіта,  ставится 
дли  усиленія  качества  въ  значеній:  сильно, 
різко:  Прикро  червоний,  прикро  зелений 
и  пр.  7)  Совершенно.  У  нас  Оце  пожар 
був,  так  Іван  прикро  згорів, — нічого  не  зо- 

сталось. Волч.  у.  8) — дивитися.  Смотріть 
не  сводя  глазъ,  настойчивыыъ  різким/ь 
взглядомъ.  •  Христя  прикро  подивилася  на 
матір:  по  обличчу  пізнавала,  чи  добру 
звістку  мати  принесла.  Мир.  Пов.  I.  158. 
Збожеволілими  очима  прикро  дивилася  на 
Грииька.  Мир.  Пов.  І.  122. 

Приврбістнй,  а,  е.  О  землі:  не  сыпу- 
чая, отпадающая  при  паханіи  глыбами. 

Ровен,  у. 
Дриврбйний,  а,  е.  1)  Укропный.  По- 

став сани  у  прикройному  місці.  2)  О  са- 
погі:  съ  пришитыми  къ  голенищу  голов- 

ками. Вас.  161. 
Прикропити,  ся.  См.  Прикропляти,  ся. 

Прикропляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  при- 
вропйти,  плю,  пнш,  гл.  Брызгать,  побрыз- 

гать сверху.  Да  ідуть  дощі  все  частії, 
да  землю  прикропляють.  Грин.  III.  636. 

Прикроплятися,  лякюя.  ешся,  сов.  в. 
прикропитися,  ПДЮСЯ,  ПЙШСЯ,  '..І.  Быть 
побрызганнымъ  сверху. 

Прнврбтний,  а,  е.  Спешный.  Насти- 
гає косовиця,  а  там  пійдуть  жнива — до  са- 
мої осени  прикротне  діло.  Г.  Барв.  145. 
Прнкрбтно,  нар.  Спішно.  Увійшла  в  пе- 

карню Палажка,  а  попадя  щось  саме  при- 
кротно  поралась  коло  тіста.  Г.  Барв.  156. 

Прикручувати,  чую,  еш,  сов.  в  при- 
крутити, кручу\  тмш,  гл.  1)  Прикручи- 

вать, прикрутить.'  Навиту  пряжу  мусить 
ткач  прикручувати.  МУЕ.  III.  21.  2)  При- 

винчивать, привинтить.  3)  Строго  приказы- 
вать, приказать.  Пійдіть  гіния  мені  клик- 
ніте, до  мене  зараз  щоб  прийшов,  глядіть 

же,  цупко  прикрутіте,  щоб  він  в  шиньок 
та  не  зайшов.  Котл.  Ен.  І.  27.  4)  Цри- 
тіснять,  притіснить.  Податками  тебе  при- 
мучено,  важкою  працею  прикручено.  Мир. 
Пов.  II.  41. 

Понвубансьввй,    а,    є.    Находящійся 

при  р.  Кубани.  Пластуни  в  прикубанських 
плавнях.  О.   1862.  И.  63. 

Прикупити.  См    Прикопувати. 

Припікати,  каю,  еш,  гл.  О  кукушкв* 
призвать  кукованьемъ.  Вх.  Лем.  456. 

Прикукббитн,  блю,  биш,  гл.  Прибрать, 
устроить.  Своя  домівка  в  й  садок:  як  стара 
прикукобе  її,  то  аж  весело.  Харьк.  у. 

Прйвуп,  пу,  м.  Прикупленная  земля. 
Прилуц.  у. 

Прикупати,  паю,  еш,  сов.  в.  прику- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Прикупать,  прику- 

пить. Ще  мати  й  город  прикупила.  Г.  Барв. 

256.  Живе,  лиха  прикупивши, — живеть  кое- 
какъ,  съ  бідой.  Ном.  Л:  7504. 

Прикусити.  См.  Прикушувати. 
Привітати,  таю,  еш,  гл.  1)  Прикрыть, 

закутать  сверху.  Прикутала  свою  дитину. 
Мил.  М.  36.  2)=Прикорпати.  Желех.  Вх. 

Зн.  55. 
Прикутий,  а,  е.  Прикованный.  При- 

кутий до  стовпа.  Стор.  II.  194. 
Прикухенок,  ива  и  иву,  м.  Пристройка 

къ  кухні.  Чи  не  думаете  до  кухні, — вона 
в  вас  тіснувата, — прибудувати  прикухе- 
нок?  Г.  Барв.  378. 

Припушувати  шую,  еш,  сов.  в.  при- 
кусити, шу,  снш,  гл.  Прикусывать,  при- 
кусить. Прикуси  язичок.  Ном.  №  1126. 

Не  можна  показувати  пальцем  на  місяць, 
бо  палець  усхне,  а  коли  вже  покажеш,  то 

прикуси  палець.  Грин.  I.   13. 
Прилабузнитися,  нюся,  нишся,  гл. 

Подольститься,  подойти.  При.габузнивсь  до 
Киприди.  Котл.  Ен.  V.  18. 

Прилавок,  вва  и  вву,  м.  Часть  непод- 
вижной скамьи  (лави)  въ  украинской  хаті., 

идущая  вдоль  придверной  стіньї,  до  дверей, 
подъ  ийсиинои.  ЕЗ.  V.  91.  Евандр  же 
в  хату  рачки  ліз  і  там  під  прилавком 
зігнувся.  Котл.  Ен.  V.  16. 

Прилагоджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
при  лагодити,  джу,  диш,  гл.  Приготовлять, 
приготовить.  Просимо  вас  на  те,  иго  Бог 
дав  та  добрі  люде  прилаюдили.  Федьк. 

При  лагоджу  ватнся,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  прилагодитися,  джуся,  дншся, 
гл.  Приготовляться,  приготовиться.  Він 
прилаюжуеться  на  ярмарок.  Камененец.  у. 

Приладжувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

приладити,  джу,  диш.  г.г.=Приладно- 
вупатн,  приладнати.  Науку  приладити 
до  народа.  О.  1861.  XI.  104;  1862.  IX- 
125. 

Приладжуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  приладитися,  джуся,  дншся,  гл.— При- 



Приладнати — Приліг. 

427 

ладновуватнся,  приладнатися.  Лешие  ж 

таки  одному  чоловікові  приладиться  до  ці- 
лої хромади.  О.  1862.  IX.   125. 

Приладнати,  ся.  Си.  Приладнову- 
вати, ся. 

Приладний,  а,  є.  Уніющій  прилас- 
каться, вкрадчивый.  Така  то  до  кожною 

нрикидчива,  приладна,  лестна.  МВ.  II.  140. 

Приладновувати,  вую,  еш,  сов.  в. 
приладнати,  наю,  еш,  гл.  Прилаживать, 
приладить. 

Приладновуватися,  вуюся,  ешся,  сов. 

в.  приладнатися,  наюся,  ешся,  и.  При- 
лаживаться,  приладиться. 

Прилазити,  лажу,  виш,  сов.  в.  при- 
лізти, ліву,  звш,  и.  Приползать,  при- 
ползти, прилізать,  прилезть.  Прилізла... 

чорна  гадина.  Чуб.  V.  734. 
Приляскувати,  кую,  еш,  гл.  Ласкать. 

Треба  вола  приласкувати  як  запрягаєш. 
Павлогр.   у. 

Прилатати.  Си.  Прилатувати. 

Прилатувати,  тую,  еш,  сов.  в.  при- 
латати, таю.  еш,  і.і.  Пришивать,  пришить 

заплату.  А  ні  пришити,  а  ні  прилатати.  Ни- 
чего нельзя  сділать.  Нои.  №  7625. 

Прилаштовувати,  вую,  еш,  сов.  в. 

прилаштувати,  тую,  еш,  гл.  Приделы- 
вать, придълать,  прилаживать,  приладить, 

пригнать. 
Прилащитися,  щуся,  шншся,  гл.  При- 

ласкаться. Нехай  вода  прилащиться  до 
його,  і  знов  воно  зелене  пустить  листя. 
К.  ..в.  ЗО. 

Прилеглий,  а,  є.  1)  Прълый.  Прилегле 
жито.  Харьк.  2)  Примыкаю  тій,  госЬдній. 
Опинилася  на  уличі  прилеглій.  МВ.  III.  32. 

Прилежатн,  жу,  жиш,  іл.  Полежать. 
Так  заболіло  в  животі,  шо  оце  трохи  й 
прилежала.  Пирят.  у. 

Прилежний,  а,  е.  Принадлежащей  къ 
чеиу.  Я  був  тоді  не  сам  касиром,  а  Семен 
був  до  мене  при.хежний.  НВолын.  у. 

Прнлеийати.  ааю,  еш,  гл.  Приплестись, 
притащиться.  Насилу  прилемзали  додому 
Полт. 

Прилену>и,  ну\  неш,  м.=Прилину- 
тн.  Ой  щтйди  або  прц.гени  ти  соколоньком 
до  мене.  Мет.   60. 

Прилепетвуватий,  а,  є.  ?  На  вго- 
роді  лепеха  при.гепеткувата.  Мил.   105. 

Прилепнстнй,  а,  е.  Обтяжной,  въ 
обтяжку,  плотво  прилегающій  къ  тілу. 

Лрилёписта  сорочка — рубашка,  плотно  обхва- 
тывающая подъ  мышками.   Павлогр.  у. 

Прилеститися.  Си.  Прилещатися. 

Прилетіти.  См.  Прилітати. 
Прилещатися,  щаюся,  ешся,  сов.  в. 

прилеститися,  щуад,  стишся,  гл.  Подоль- 
щаться, подольститься.  От  вона  <к>  його 

прилестилась  та  й  питається  раз  у  гюго: 
„  Чи  есть,  каже,  на  світі  такий  чоловік, 

щоб  тебе  подужав?"  ЗОЮР.  II.  28. 
Приливати,  ваю,  еш,  сов.  в.  прилйтз, 

ллю,  ллєш,  г.і.  1)  Поливать,  полить.  Мил. 
197.  Приливайте  доріженьку,  щоб  пилом 

не  пала.  Мет.  22.  Голосила,  викрикуючи  жа- 
лібні слова,  приливаючи  їх  ще  жалібнішими 

сльозами.  Мир.  Пов.  II.  121.  2)  Заливать, 
залить.  От  він  візьме  та  й  приллє  водою 

огонь.  Чуб.  II    149. 

Прилягати,  гаю,  еш,  м.  Привязать 
налигачем  (воловь). 

Прилива,  ви,  об.  Съ  гладко  причесан- 
ными волосами;  щеголь,  фравть. 

Прилизати,  ся.  Си.  Прилизувати,  ся. 

Прилизувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
ливати, жу\  жеш,  іл.  1)  Прилизывать, 

прилизать  языкомъ.  2)  Причесывать,  при- 
чесать. 

Прилизуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 

прилизатися,  ж^ся,  жешся,  іл.  1)  При- 
лизываться, прилизаться  языкомъ.  2)  Глад- 

ко причесываться,  причесаться.  Схопиться 
раненько,  зараз  миється,  прилизується  до 
дзеркальця.  Левиц.  І.  277. 

Прилинути,  ну,  неш,  гл.  1)  Приле- 
тіть. Коли  б  я  зозуля,  то  я  б  крилечка 

мала....  прилинула  б  до  двора.  Мет.  54. 
2)  Быстро  придти,  пргЬхать,  появиться. 
Рад  же  б  я,  милая  моя,  та  до  тебе  при- 

линути. Мет. 
Прилип,  пу,  м.  Раст.  Саііит  арагіпе. 

Вх.  Зн.  II.  32. 

Прилипати,  паю,  еш,  сов.  с.  приднп- 
(ну)тн.  ну,  неш,  гл.  1)  Прилипать,  при- 

липнуть. 2)  Приставать,  пристать.  Прилип 
до  мене,  як  шевська  смола  до  чобота.  Ном. 
№  2750. 

Прилйпчик,  ка,  лі.  Эпитетъ  чіпчика, 
очіпка  въ  свад.  пісні.  (Чуб.  IV.  432). 
Вже  мені  бинда  обридла,  а  вже  ж  мені 

чіпчик  прилйпчик — т.  є.  мов  прилип  до  го- 
лови— такь  хорошо  пришелся. 
Прилити.  См.  Приливати. 

Приличкуватп,  кую,  еш,  іл.  У  сто- 
ляровъ:  пригнать. 

Приліг,  лоту,  м.  1)  Боковая  часть 

сідла.  Шух.  І.  252.  2)  Въ  бочевкі:  при- 
биваемая сверху  клепокъ  дощечка  съ  от- 

верст1енъ,  сквозь  которое  добываютъ  жид- 
кость. Шух.  I.  307. 
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Прилити.  См.  Прилазити. 
Притінити,  ся.  См.  Приліплювати. ся. 

Приліплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  при- 
ліпити, плю,  пиш,  м.  Прилісливать,  при- 
ліпить, приклеивать,  приклеить.  Одірвав 

клаптик  бомажки  і  приліпив  її  лоєм  до 
дна  чарки.  Ком.  II.  8. 

Приліплюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в- 
приліпитися,  плюся,  пншся,  іл.  Приліп- 
ливаться,  приліпиться,  приклеиться. 

Приліс,  су,  м.  Опушка  літа?  За  лісом, 
за  пралісом  золоте  теля  ревелЧуб.  І.  315. 
См.  Проліс. 

{  Прилітати,  таю,  вш,  сов.  в.  приле- 
тіти, лечу\  тиш,  гл.  1)  Прилетать,  при- 

летіть Прилітає  зозуленька  над  ними  ку- 
вати. Шевч.  32.  Будуть  иташки  прилі- 
тати, калиноньку  їсти,  будуть  мені  при- 

носити од  родоньку  вісти.  Чуб.  V.  222. 
Прилетів  орел  з  чорної  хмари.  Мет.  167. 
2)  Быстро  приходить,  придти,  прііхать, 
прибыть. 

Прилітувати,    тую,  вш,    »л.=Прнлі- 
і.  Вх.  Лем.  456. 

Приліпити.  Си.  Прилічувати. 

Прнлічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  при- 
лічйтн,  чу\  чиш,  гл.  Присчитывать,  при- 
считать. 

Прилбгои,  нар.  Склонившись,  накло- 
нявшись. Прилоюм  напився  води.  Вх.  Зн.  55. 

Приложнтн,  жу\  жиш,  гл.  ̂ —При- 
класти. Дай  мені  смоли,  голубчику,  при- 

хожими до  боку.  Рудч.  Ск.  II.  15.  Хто  ж 
се  тобі  таке  прізвище  приложив?  Стор. 
МПр.  133.  Ні  до  чого  «  рук  приложить. 
Г..  Барв.  388.    2)  Ударить.  Вх.  Лем.  456. 

Придожйтися,  жуХЯ,  ЖИШСЯ,  ІЛ.= 
Прикластися. 

Прилокшйти,  шу\  шйш,  гл.  Прибить, 
избить.  Прилокшили  його  добре.  Чуб.  II.  117. 

Прилолбкати,  каю,  вш,  гл.  Побить, 
избить.  Так  тою  старця  прилолокали,  що  й 
іти  не  здужа, — повели.  Пврят.  у. 

Приломйтися,  ндяюя,  иишся,  гл.  При- 
норовиться, примениться,  набить  руку. 

Мнж.   190. 

Прилбиок,  нка,  м.  Восчина,  прилеп- 
ленная въ  ульв,  назначенномъ  для  посе- 

леній роя.  Конотоп,  у. 

Прилопотіти,  чу\  тйш,  и.  Прибіжать. 
Прилука,  ки,  ж.  1)  Присоединеніе. 

К.  (Желех).  2)  Полянка  среди  лвсовь. 
Норови  і  воли  пасуть  прилуками.  Шух.  І. 
211.  мн.  прилуки.  Поперемінно  то  лЬсъ, 
то  поле.  Шух.  І.  73.    3)  Назваоіе  города: 

Прилуки.    Славен  город  Біла  Церква,  слав- 
ніша  Прилука.  Грин.  Ш.  615. 

Прилучати,  чаю,  вш,  сов.  в.  прилу- 
чити, чу\  чиш,  іл.  Присоединять,  присо- 

единить. До  їх  голосів  прилучає  й  молода 
свій  жалібний  голос.  Левиц.  Пов.   175. 

Прилучитися,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 

прилучитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  При- 
соединяться, присоединиться.  Там  Маруся 

заручається,  од  батенька  одлучаеться,  до 
свекорка  прилучається.  Мет.  217.  2)  Слу- 

чаться, случиться.  Ой  не  п'ються  пива- 
меди,  не  п'ється  вода, — прилучилась  з  чу- 

маченьком у  степу  біда-  Шевч.  535. 
Прилюбйти,  ся.  См.  Прнлюбдяти,  си. 

Придюббваний,  а,  є.  Оть  любви  при- 
ключившійсяУ  Встречено  въ  заговорахъ: 
Стиски,  стистища!...  і  погадані,  і  прилю- 
бованг.  Мил.  М.  69.  Уроки,  урочища,  і  віт- 

ряні, і  водяні...  прилюбовані.  Мил.   М.  42. 

Прилюблйти,  лйю,  вш,  сов.  в.  при- 
любйти, блю,  биш,  гл.  1)  Пдінять,  пле- 

нить, приобрести  любовь  чью.  Желех. 
2)  Только  несов.  в.?  Любить.  Тоді  ж  по- 

купив він...  і  ту  шапку  чорну,  що  він  Я 
дуже  прилюбляе-  МВ.  НІ.   135. 

Прилюблйтноя,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 
прилюбйтися,  бдюся,  бншся,  гл.  1)  Схо- 

диться, сойтись  съ  кбмъ,  узнавъ,  полю- 
бить. Як  я  до  його  придивилась,  прилюби- 

ласъ,  моя  матінко,  так  він  мені  за  дитину 
рідну  став.  МВ.  П.  22.  2)  Пристращаться, 
пристраститься.  Прилюбився  до  горілки. 
Канев.  у. 

Прилюдне,  кар.=Прнлюдно.  Я  йому 
до  рук  прилюдне  віддав  гроші.  Еватери* носл.  у. 

Прилюдний,  а,  е.  1)  Публичный, 
открытый.  Коли  буде  прилюдне  сватання? 
МУЕ.  І.  115.  (Полт.  г.).  2)  Съ  нзмін. 

удар,  прилюдний.  Обь  одежді:  празднич- 
ный. Прилюдне  лудинє  (убранє).  Шух.  І.  39. 

Прилюдність,  ности,  ж.  Публичность. 
Желех. 

Прилюдно,  нар.  Открыто,  публично. 
Прилюдно,  принародно  бито-  Мир.  ХРВ. 
286.  Вона  свою  наймичку  прилюдно  все 
хвалить.  Г.  Барв.  305. 

Прнлютувати,  туи>,  вш,  гл.  Припаять. 
Прилягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  приляг- 
ти, лижу,  жеш,  гл.  1)  Прилегать,  при- 

лечь. То  приляже,  то  послуха,  як  кобзарь 
співає.  Шевч.  Приліг  на  возі  Г.  Барв.  14. 
Спочити  прилягла.  Гліб-  2)  Налегать,  на- 

лечь, придавить.  Туман,  мамцю,  туман 
прилягає.  Чуб.  V.  69.    Ой  да  сирая   земля 
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ручки  й  ніжки  прилягла.  Чуб.  V.  270. 
3)  Склоняться,  склониться  къ  кому.  Не 
приляже  моє  серце  ніколи  до  його.  Мет.  66. 

Прилипати,  паю,  вш,  гл.  Пришле- 
пать. 

Примазати,  ся.  Си.  Приказувати,  ся. 

Примазування,  ня,  с  1)  Примазы- 
вавье  чвмъ.  2)  Поправка,  подновленіе  гди- 
вяной  обмазки  на  печи,  стЪнахъ. 

Примазувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
мазати, мажу,  жеш,  1)  Примазывать,  при- 

мазать чъмъ.  Моргав  сонними  очима,  що 
злипались...  неначе  карюком  примазані.  Ле- 
виц.  І.  235.  2)  Поправлять,  подновлять 
глиняную  обмазку  печи,  ствнъ. 

Примазуватися,  ауюся,  ешся,  сов.  в. 
примазатися,  мажуся,  жешся,  гл.  1)  Быть 
примазываемымъ,  примазаннымъ.  2)  Быть 
аодновляемымъ,  подновленнымъ  (о  глиня- 

ной обмазкі  ствнъ,  иечи).  Що -суботи  в 
мас  примазується,  то  и  хота  чистенька. 
Харьк. 

Примайструвати,  рую,  єш,  гл.  При- 
мастерить, приділать. 

Приналйй,  а.  е.  Маловатый.  Вх.  Лем. 
456. 

Примальовувати,  вую,  вш,  сов.  в. 
прималювати,  люю,  вш,  и.  Пририсовы- 

вать, пририсовать. 
Примана,  ни,  ж.  Приманка.  Горох — 

людська  примана.  Ном.  №  12391. 
Примандрувати,  рую,  вш,  и.  Придти 

издалека.  Примандруєш,  молода  дівчино, 
під  лісочок  Чуб.  V.  339.  Примандрує  мій 
миленький  з  лубенського  полку.   Мил.  67. 

Приманити.  См.  Приманювати. 
Приманювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  при- 

манити, ню,  ниш,  гл.  Приманивать,  при- 
манить. Там  соловейко  гніздо  звив,  собі  га- 

лочку приманив.   Чуб.  Ш.   177. 
Примастити.  См.  Примащувати. 
Примастка,  ви,  ж.  1)  Сдабриваніе 

корма.  Херс.  г.  2)  мн.  Льсти  выя  річи, 
сладенькія  слова.  Примастками  балаха- 
НВолын.  у. 

Прнматкоббжитися,  жуся,  жишся, 
і*.  1)  Подольститься,  подмазаться,  при- 

ласкаться. Чи  ба!  як  приматкобожилась! 
Брацл.  у.  2)  Пристроиться,  поміститься. 
Де  б  мені  тут  приматкобожитись  з  осе- 

ледцем? Брацл.  у. 

Примащувати,  щую,  вш,  сов.  в.  при- 

мастити, мащу",  стиш,  гл.  Сдабривать, 
сдобрить  кормъ.  Херс^г.  Мукою  прима- 

щують січку  худобі.  тУЕ-  І.  99. 
Примедикуватн   (=примвтикувати), 

ку"ю,  вш,  гл.  Придумать,  приспособить. 
Треба  примедикувати  так  клямку  до  две- 
рець,  щоб  свині  не  одчинили.  Рк.  Левиц. 

Примежовувати,  вую,  вш,  сов.  в. 

примежувати,  жую,  вш,  гл.  Примежевы- 
вать, примежевать,  прирізать  (земли). 

Стор.  II.  117. 
Прииенбванив,  а,  є.  ?  Встречено  въ 

заговорахъ:  Уроки,  урочища,  і  вітряні,  і 
водяні...  применовані.  Мил.  М.  42. 

Применчатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  при- 
менчйти,  чу\  чйш,  м.=Применшати, 

применшити. 
Применшити,  шаю,  вш,  сов.  в.  при- 

меншити, шу\  шйш,  гл.  Уменьшать,  умень- 
шить. 

Применшувати,  шую,  вш,  гл.—  При- 
ми ншати.  Ніяково  і  заходити,  думає  Хрис- 

тя,  применшуючи  ходи.  Мир.  Нов.  II.  94. 
Примережити.  См.  Примережувати. 

"    Примережувати,    жую,    вш,    сов.    в. 
примережити,  жу,  жиш,    гл.  Пришивать, 
пришить  рукавъ,    соединивъ    его  съ  руба- 

хою мерёжною.  Волч.  у. 

Примерзати,  заю,  вш,  сов.  в.  при- 
мёрз;ну)ти,  8ну,  неш,  гл.  1)  Примерзать, 
примерзиуть.  Примерзла  кладка  до  криги, 
треба  вирубувати.  Харьк.  2)  Зябнуть,  озяб- 

нуть. Стали  мог  білі  ніжки  примерзати. 
Чуб.  V.  339.  Трошки  снігом  притрясає, 
бурлак  в  полі  примерзає-  Чуб.  V,  1015. 

Примеркання,  ня,  с  Сумерки.  Це 
було  так  на  примерканні, — сонце  сіло. 
Новомоск.  у. 

Примеркати,  кав,  сов.  в.  прнмёрк- 
(ну)*и,  кие,  гл.  безл.  Темніть,  стемніть, 
смеркаться,  смеркнуться.  Грин.  П.  161. 
Вже  примерка,  над  вечір.  Грин    II-  113. 

Принеркатися,  кається,  сов.  в.  при- 
мерк(ну)тися,  неться,  гл.  &ш.=Пример- 
кати,  примеркнути.  Вх.  Леи.  456.  Вже 
ся  добре  примеркло,  як  ми  рушили  з  міста. 
Каменец,  у. 

Прймерки,  рок,  ж.  мн.  Сумерки. 
Примёрдий,  а,  є.  Обмершій. 
Принести.  См.  Примітати. 
Примидйтися,  люся,  лишся,  о.  1)  См. 

Прииилятися.  2)  Немного  ошибиться.  Вх. 
Лем.  456. 

Примилувати,  л^ю,  вш,  гл.  При- 
ласкать Не  тупай,  не  тупай,  ляшку,  но- 

гою: не  ляжу,  не  ляжу  спати  з  тобою; 
а  хоть  і  ляжу, — не  поиілчю,  до  свого  сер- 

денька не  примилую.  КС  1882.  II.  302. 

Прихилитися,  ляюся.  вшся,  сов.  а. 
примидйтися,  люся,  лишся,  гл.  Поддаб- 
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риваться,  поддобриться  къ  кому,  выражать, 
выразить  кому  любовь,  подольститься. 

Приминати,  наю,  еш,  сов.  в.  прим'я- 
ти, мну,    мнбш,  гл.   Приминать,  примять. 
Пример,  ру,  м.~- Примирок. 
Примирити,  ся.  См.  Примиряти,  ся. 

Примирок,  рка,  м.  примири,  р'я, 
с.  Перемиріе,  примиреніе.  АД.  II.  103. 

Посли  пославши,  просить  примир'я.  6в. 
Л.  XIV,.  32.  Із  бусурменським  салтаном 

примир'є  мали.  Макс. 
Примирити,  раю,  еш,  сов.  в.  прими- 

рити, рю,  рйш,  гл.  Ладить,  поладить,  ми- 
риться, помириться. 

Примиритися,  ряюся.  ешея,  сов.  в. 
примиритися,  рюся,  ригоея,  гл.—  Прими- 

ряти, примирити.  В  чорному  ходи,  до 
скажуть:  ледащиця;  а  в  білому  ходи,  до 
скажуть:  чепуриться!  Сама  не  знаю,  як 
із  ними  примириться.  Чуб.  V.  859. 

Примйслити,  лю,  лиш,  и.  Придумать. 
Примітка,  ки,  ж.  Поговорка,  посло- 

вица, приговорка.  Страхи  на  ляхи, — ся 
примівка  од  нас  перейшла  і  до  .іяхів.  Ном. 
Л*  871.  Пиймо  горілку,  маймо  ..^^..твку, 
маймо  примовля:  дай,  Боже,  здоровля.  Чуб. 
У.    1Ю0.; 

Прнмівник.  ка,  м.  Знахарь,  лічащіі 
заговоромъ.  ЕЗ.  V.  57. 

Примінйтися.  См.  Зримінятнся. 
Примінйтися,  ияюся,  ешея,  сов.  в. 

примінйтися,  нюся,  нигаси,  и.  Пр  спо- 
собляться,  приспособиться.  Желех. 

Примір,  ру,  м.  1)  Наміреніе.  Я  маю 
примір  поїхати  у  ліс.  Черк.  у.  2)  Примірь. 
О.  1861.  V.  72. 

Приміряти,    ся.  См.  Приміряти,  си. 
Примірник,  ка,  .ч.  Экземпляра.  Желех. 

Приміряти,  ряю,  еш,  сов-  в.  примі- 
ряти, ряю,  еш,  м.  Примірять,  приме- 

рить. Приміряють  той  золотий  черевичок. 
Рудч.  Ск.  II.  47. 

Примірятися,  ряюся,  ешея,  сов.  в  при- 
маритися, рюся,  ришея,  гл.  1)  Примі- 

ряться, приміриться.  2)  Прицеливаться, 
прицілиться.  Без  міри  пороху  підсипає, 
татарину  гостинця  в  груди  посилає.  Ой 
гце  козак  не  примірився,  а  татарин  гк 
лихім  матері  з  коня  покотився.  АД  І.  170. 
3)  Прилагаться,  приложиться  какъ  разъ 
какъ  слідуеть.  Так  уже  воно  приміряється, 
як  горбатий  до  стіни.  Ном.  №  13079. 

Примісити,    шу\  сиш,   іл.  Примісить. 
Прймістка,  ки,  ж.  1)  Ступенька  кх 

запічну  для  восхожденія  на  печь.  Вас.  194. 
2)    Подмостки;   временный  столъ,  скамья. 

Я  старцям  сім  кіп  самими  копійкам*  роз- 
дав, бо  й  вони,  пообідавши  на  дворі  на  при- 

мітках, рахувались  росходиться.  ЗОЮР. 
П.  287.  3)^Прииостка. 

Прнміта,  ти,  лс.=Прикмета.  Мен- 
шому брату  приміту  покидає.  Дума. 

Примітати,  таю,  еш,  сов.  в.  примести, 

мету",  теш,  гл.  1)  Приметать,  примести, 
подмести  (соръ)  къ  какому  либо  місту. 
Примела  сміття  до  порога  та  й  покинула, 
а  винести?  Харьк.  2)  Наметать,  намести 
на  что  либо  сверху.  її  (торбину)  і  в  руки 
не  беруть,  а  иноді  і  сміттям  приметуть- 
Гліб.  Да  й  примітало  сніжком  білесеньким. 

Чуб.  V.  800. 
Примітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

приместися,  метуся,  тешся,  гл.  1)  Быть 
приметаемымъ,  приметеннымъ.  Тут  при- 

местись би  їм  хоть  сміттячком  до  брами. 
К.  Дз.  157.  2)  Быть  наметеннымъ. 

Приміти,  мію,  еш,  гл.  Быть  въ  силахъ, 
мочь.  Примів  би,— всіх  із  шю  порозганяв, 
щоб  не  щебетали.  Г.  Барв.  62. 

Примітити.  См-  Примічати. 
Примітка,  ки.  ж.  1)=Приміта  У  нас 

примітка  така:  вгадуєш,  як  сонце  захо- 
дить,— коли  червоно — буде  вітер.  2)  У  при- 
мітку бути,  а)  Быть  замътаымъ.  Устане 

ясне  сонце  і  зайде,  і  знову  устане,  а  Прісці 
і  не  в  примітку.  Мир.  Пов.  II.  III.  б)  Быть 
знакомымъ.  Знайома  хода,  одежа  трохи 
в  примітку,  а  парубок  наче  незнайомий. 

Мир.  Пов;  П.  92.  3)=Намітка.  Вх.  Зн.  55. 
Примітливий,  а,  е.  Внимательный, 

все  перенимающій  и  усваиваюшдй.  Приміт- 
лива дівчина,— усе  в  хазяйстві  перейма- Лохв.  у. 

Примітний,  а,  є.  Замітннй.  Ярочок, 
ледві  примітний  серед  широкого  степу.  Ле- 
виц.  Пов.  191. 

Примічати,  чаю,  еш,  сов.  в.  примі- 
тити, мічу,  тиш,  гл.  Примічать,  примі- 

тить. По  чім  мене,  мила,  примічаєш? — По 
тім,  милий,  тебе  примічаю:  рано  встаєш, 
коня  наповаєш    Мет    282. 

Примішати,  ся.  См.  Примішувати,  ся. 

Примішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  при- 
мішати, шаю,  еш,  гл.  Примішивать,  при- 

мішать. 
Примішуватися,  шуюси,  ешся,  сов.  в. 

примішатися,  шиюся,  ешся,  гл.  Вмеши- 
ваться, вмішаться,  быть  причастнымъ.  Цей 

не  причетний  до  нас,  не  примішується  до 
нас,  ходить  особе-  Верхнедніпр.  у. 

Примкнути,  н^,  неш,  гл.  Притворить. 
Примножати   жаю,  еш,    сов.  в.   при- 
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і,  жу,  жяш,  и.  Умножать,  умно- 
жать, увеличить.  Гріхи  свої  примножив 

він.  К.  Іов.  77.  Нехай  вам  доля  спріяе  і 
веселости  примножає. 

Примножитися,  жаюся,  ешся,  гов.  в. 

примножитися,  жуся,  жяшся,  и  Умно- 
жаться, умножиться,   увеличиться. 

Прииножувати,  жую,  вш,  «д.=При- 
ншожати. 

Примножуватися,  жуюся,  ешся,  и.= 
Прииножатися.  Людей  все  примножуеть- 
ся,  а  землі  мало.  Кіев.  у. 

Прнибва,  ви,  ж.  Заговоръ  (знахар- 
сіій). 

Приибвнти.  См.  Примовляти. 

Примовка,  ки.  ж\=Прниівка.  Ном. 
№  259.  Г.  Барв.  366. 

Прннбвля.  ля,  с.=Примівка.  Пиймо 
юрілку,  маймо  примівку;  маймо  примовля: 
дай,  Боже,  здоровля!  Чуб.  V.  1100. 

Примовляння,  ни,  с.  1)  — Приказувен- 
м.  2)=При*ова.  Гол.  IV.  539.  Грин.  II. 
317. 

Приновлятн,  ляю,  вш,  сов.  в.  прн- 
иёвитн,  влю,  виш,  :.і.  1 1  —  Приказувати, 
■вивідати  1 .  Старий  грає,  примовляє.  Шевч. 
243.  Десь  ти  мене,  моя  мати,  в  барвінку 
купала,  купаючи,  примовляла,  щоб  долі  не 

мала.  Мет.  275.  2)=Прмиовлятися,  примо- 
витися. Тут  і  я  примовила.  Г.  Барв.  219. 

Люде  іоворять, — кожне  примовляло-  МВ. 
(О.  1862.  І.  96).  3)  Говорить,  сказать  зна- 
харскій  заговоръ  Баба  пристріти  змовляє 
і  до  матки  примовляє.  КС.   1893.  VII.  76. 

Примовлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

ириибвитися,  влюся,  вншся,  «.і.  Гово- 
рить, сказать,  вмішаться  въ  разговоръ. 

В  вік  не  дасть  куска  хліба  ззісти:  так, 
щоб  примовився,  що  ось  образи  малює  добре 

отой,  а  ні-  я  малюю  та  й  тілько.  Лебед. 
у.  В  військо  наряжався,  до  козачки  при- 

мовлявся: „Козачко,  прошу  тебе,  як  Бою. 

іляди  моєї  худоби".  Чуб.  V.  1171.  Тут 
уже  й  другі  примовились.   Мир.  ХРВ.   195. 

Приибвчати,  чу,  чиш,  її.  Смолчать. 

Прниогорйчнтн,  чу,  чнш,  ід.  Привлечь 
могорычемъ  на  свою  сторону. 

Приногтй,  жу\  жеш,  іл.  Быть  въ  си- 
лахъ.  мочь.  Примії  би,- — очима  ззів.  Ном. 
ЛЁ  3400  Примі*  би, — крізь  землю  пішов. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  62).  Як  би  примії  ма- 

лювати, то  намалював  би.  (КС  1902. 
X.   142). 

Прниогтйся,  ж^ся,  жешся,  м.=При- 
иогти.  Не  знаю,  коли  вже  я  примажуся 
тобі  вернути.  МВ.  (О.   1862.  III.  76). 

Примокати,  вію,  вш,  сов.  в.  примой- 
(ну)тИ;  кну,  неш,  іл.  Примокать,  примок- 

нуть. Прнмолотйтн.  Си.  Прннолочуватн. 

Прнмолбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  ири- 
иолотйти.  лочу\  тиш,  и.  Трогать,  тро- 

нуть только  слегка  молотьбой. 

Прнморгн^ти.  См.  Приморгува*и. 

Приморгувати,  гую,  аю,  сов  в.  прь- 
моргну>н,  ну\  нет,  гл.  Подмигивать,  под- 
мигнуть. 

Прииорнтн.  рю,  риш,    гл.  Приморить. 

Приморожувати,  жую,  вш,  сов.  в.  при- 
норбвитн,  жу,  ваш,  и.  Примораживать, 
приморозить.  Л  Юхим  вухо  приморозив. 
Харьк.  Безл.  Приморозило.  Сталь  морозь. 
Ой  звечора  дрібний  дощ  ішов,  а  к  півночі 
притуманило,  а  к  світові  приморозило. 

Грин.  III.   164. 
Приморозок.  8ку,  м.  Утренній  морозь. 

НВолын.  у.  Почалися  на  дворі  приморозки. 

Левиц  І.  385.  Приморозком  підемо  у  Жва- 
неиь  зраня.  Каменец,  у. 

Приибрщитн,  гду,  щиш,  гл.  Несколько 

сиорщить. 
Примостити,  ся.  Си.  Примощувати,  си. 
Прймостка,  ки,  ж.  Прилаженная  кь 

чему  либо  скамья,  прилаженные  къ  чему 
либо  подмостки.  Харьк.  См.  Примістка. 

Примотатися,  таюся,  ешся,  гл.  При- 

брести, придти.  Ходив,  блудив  молодий  ко- 
зак по  річці  по  Дону,  пришатався,  примо- 

тався ік  самому  Дунаю.  КС.  1883.  IV.  735. 
Прииочйти.  См.  Примочувати. 

Прнмбчувати.  чую,  вш,  сов.  в.  при- 
мочити, чу,  чиш,  гл.  Примачивать,  при- 
мочить- Красні  русі  коси  його  дочки  при- 

мочили. Федьк. 

Примотати,  щйю,  вш,  и.=Прммо- 
щувати.  Прийди,  прийди,  мій  миленький, 

сю  ніч  ночувати:  хоч  лавочки  узесенькі, — 
буду  примотати.  Мил.  66. 

Примбщувати,  щую,  вш,  сов.  в.  при- 
мостити, мощу\  стиш,  и.  Прилаживать, 

приладить;  приставить — напр.  доску,  чтобы 
увеличить  ширину. 

Примощуватися,  щуюся,  ешся,  сов. 
в.  примоститися,  мощуся,  стишся,  м. 
Прилаживаться,  приладиться,  присість, 
усъчггыя.  Примостивсь,  як  сорока  на  колу. 
Ном  •>£  13785.  Вибрався  на  середину  су- 

хою гілля,  при.ностгівся  як  раз  над  Кобзою- 
Стор.  МПр.  107.  Я  до  дітей  примостюсь, 
та  усе  таки  наїмся.  Мнии  7. 

Поирітися,  мріється,  гл.  безл.  Пред- 
ставиться, пригрезиться. 
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Примружити.  См.  Примружувати. 
Примружувати,  жую,  вш,  сов.  в. 

примружити,  жу,  жиш,  м.  Прищуривать, 
прищурить. 

Примудрувати,  рУю,  вш,  гл.  Приду- 
мать, ухитриться. 

ПримУдькатися,   кагэся,  ешся,    гл. — 
до  кбго.  Собственно:  прикоснуться  къ  шу- 

с  лятамъ  (см.  мудо);  употребляется   въ  зна- 
ченій:   дать    себя    оплодотворить   кому  (о 

-   женщипі).  Вх.  Зн.  55. 

к        Принулвна,  ни,   ж.    Нанесенный  во- 
дою илъ.  Вх.  Уг.  263. 

Примулити,  лю,  лиш,  гл.  Занести 
иломъ.  Зверху  листом  припадена,  з  споду 
мулом  примулена.  Гол.  1.  235. 

Прииу\лятя,  ляю,  вш,  гл.  Нажать,  на- 
давить. 

Примурок,  рка,  м.  1)  Карнизъ  у  печки. 

НВолын.  у.  2)  Каменная  пристройка.  3)  Бо- 
ковая ствна  гончарной  печи.  Шух.  I.  263. 

Примуровувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
мурувати, рУю,  вш,  гл.  Пристроить  ка- 

менную пристройку. 
Примус,  су,  м.  1)  Принужденіе.  Ном. 

№  11341.  3  примусу.  По  принужденію.  2)= 
Лринуна  2.  Ном.  №  1 1889.  Доволі  й  при- 

мусу було, — не  так,  як  ув  инших,  що  все, 
мовляв,  було,  усе  було,  тільки  примусу  не 
було.  Якось,  бачте,  ніяково  гостеві  їсти  й 
пити  без  примусу.  Г.  Барв.  425. 

Примусити.  См.  Примушувати. 
Прим^сія,  сії.  ж.  \)  Принадлежности. 

Ткача  не  приймають  у  пекло,  бо  в  його 

такою  багато  примі/сії,  що  як  почне  вно- 
ситься в  пекло, — ніяк  не  забере  за  один 

раз.  Лохв.  у.  2)  Возня,  хлопоты.  З  дишлем 
такого  багато  примусії:  треба  добірати 
рівні  коні,  щоб  рівно  тягли.  Кременчуг,  у. 
Така  була  мені  примусія  з  оцим  чоловіком: 
не  розшолопає,  шо  йому  кажеш,  та  й  годі. 
Волч.  у. 

Примусний,  а,  е.  Изобретательный, 
способный,  находчивый.  Мнж.  190. 

Примочити.  См.  Примучувати. 

Примочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  при- 
мочити, чу,  чиш,  гл.  Измучивать,  изму- 

чить. Податками  тебе  примучено,  важкою 

працею  прикручено.  Мир.  Пов.  II.  41.  При- 
мушено його  на  тілі.  К.  ХП.  130. 

Примушати,  шаю,  вш,  примушувати, 
шую,  вш,  сов.  в.  примусити,  мушу,  сиш, 

м.  Принуждать,  принудить,  заставлять,  за- 
ставить. Чуб.  V.  305.  Піхто  тебе  не  при- 

мушав.  НВолын.  у.  Примусив  учеників 
своїх  увійти  в  човен.  6в.  Мр.  VI.  45. 

Примуш'-нчй.  в,  е.  Принудительный, 
насильственный,  вынужденный.  Ой  шлюбе, 

мій  шлюбе,  примушений  шлюбе.  Гол.  І.  285. 

Примушування,  ня,    с  Принужденіе. 

Примушувати.  См.  Примушати. 
Примха,  хи,  ж.  1)  Прихоть,  капризъ, 

выдумка.  Жінко,  каже,  се  вже,  бачу,  твої 

примхи.  МВ.  І.  11.  2)  мн.  Суеверная  при- 
мета, предразсудокъ.  Лубен,  у.  Знахарство. 

Грин.  І.  280.  * 
Прймхати,  -хаю.  6Ш,  /.<.  Прихотничать, 

капризничать.  Почне  він  прймхати.  МВ. 

II.   108. 

Примхливий,  а,  е.  Прихотливый,  ка- 

призный. 
Примхуватнй,  а,  е.  Прихотливый,  ка- 

призный. Вх.  Зн.  55. 

Примчати,  мчу,  чйш,  іл.  Примчать. 

Примчали  з  казанок  сивухи.  Котл.  Ен. 

Дідько  і  попа  примчав.    КС.  1882.  X.  33. 

Примчатися,  мчУся,  чешся,  м.  Прим- чаться. 

Прим'йти.  См.  Приминати 

Принавіть,  нар.  Даже.  См.  Навіть.  Вх. 
Зн.  55. 

Принада,  ди,  ж.  Приманка.  В  мене 

принада — сама  молода.  Мет.  84.  Дід  і  зро- 
бив сільце,  насипав  принади,  поставив  те 

сільце.  Рудч.  Ск.  II:  37.  Ум.  Принадонька, 

принадочка.  Чуб.  V.  68. 

Принаджувати,  джуго,  вш,  сов.  в. 

принадити,  джу,  диш,  гл.  1)  Примани- 
вать, приманить.  Принаджує  моїг.  голубів. 

Харьк.  Л  дівчина  громадила,  козаченька 

принадила.  Лукаш.  143.  Коли  б  літала 

пташкою, — був  би  золотим  просом  прина- 
див. МВ.  І.  86. 

Принаджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 

с  принадитися,  джуся,  дишся,  м.  По- 
важиваться, повадиться.  Принадився  вовк 

до  овець.  НВолын.  у. 

Принадний,  а,  е.  Заманчивый,  при- 
влекательный. Принадна  шрна  молодиця. 

К.  ПС.  121.  Усміх  принадний.  Г.  Барв.  223. 

Принадність,  ностн,  ж.  Привлека- 
тельность; красота.  Уроди,  грації,  принад- 

ности  царице.  К.  Дз.  87. 

Принадно,  нар.  Заманчиво,  привлека- тельно. Левиц.  І.  265. 

Принадонька,  принадочка,  ки,  ж. 
Ум.  оть  принада. 

Принаймні,  нар.  По  крайней  мір*. 
Принаймні  вкупі  сумували,  згадавши  той 
веселий  рай.  Шевч.  562. 

Приналежати,  жу,  жиш,  гл.  Принад- 
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Прнналежатися,  жуся,  жпшся,  гл. 
1)=Принален<ати.  2)  Надлежать.  Поюсти- 
лися  там,  як  ся  приналежить.  Драг.  275. 

Прнналежннй,  а,  в.    Принадлежащій. 

Принанний,  а,  е.  Пригодный?  спо- 
собный ?  Він  у  мене  геть  то  прийомний 

до  писання.  Гаразд  пише:  од  йою  аби  хто 
промита.  Лебед.  у. 

Првнанні  к/ф— Принаймні. 
Принародно,  нар. =Прн людно.  Алек- 

сандров у.  Прилюдно,  принародно  бито. 
Мир.  ХВВ.  286. 

Прннатурити,  ся.  Си.  Принатурю- 
аатн,  ся. 

Принатурюватн.  рюю,  еш,  сов.  в. 

нрннат^рнтн.  рю,  риш,  гл.  Пріучать,  прі- 
учить.  Батько  принатурив  йою  до  чу- 

мацтва. Харьк.  г. 
Принат^рюватиея,  рююся,  вшся,  сов. 

в.  прннат^рнтися,  рюся,  ришся.  гл.  При- 
выкать, привыкнуть,  пріучиться.  Віддала  б 

йою  до  людей  у  науку,  от  би  воно  й  при- 
натурилось.  Лебед.  у.  А  ось  сусіди:  чи 
вони  уміли  робити  землю?  все  було  чужі 
роблять,  а  далі  потроху  принатурились, 
то  й  сами  почали  робити.  Лебед.  у. 

Принда,  ди,  ж.  1)  Спесь,  чванство. 

2)  об.  Спесивый,  чванный  челов-Ькъ.  Лохв. 
у.  3)  Капризы.  4)  об.  Капризный  чело- 

в-Ькъ. Лохв.  у. 
Приндитися,  джуся,  дишся,  і.і.  1)  Спе- 

сивиться, важничать.  Буває  инший  чоловік 
все  приндиться.  Гліб.  2)  Капризничать. 

Приневільнвй  а,  е.  Подневольный, 

рабскій. 
Приневолити.  Си.  Приневолювати. 

Приневолювання,  ня,  с.=Примушу- 
вання.  Харьк. 

Приневолювати,  люю,  еш,  сов.  в. 
приневолити,  лю,  лиш,  м.  Принуждать, 
принудить.  Почала  жінка  приневолювать 
чоловіка,  щоб  і  він  робив.  Грин.  II.  175. 

Мати  приневолила  подавать  рушники. 
Стор.  МПр.  33. 

Принести.  Си.  Приносити. 
Принижатяся,  ж&юся,  вшся,  сов.  в. 

прннйийтися,  жуся,  8ИШСЯ,  гл.  1)  Опус- 
каться, опуститься  ниже,  понизиться.  Вся- 

ка гора  і  юрб  принизиться.  6в.  Л.  Ш.  5. 

2)  Унижаться,  унизиться.  Принизивсь  пан- 
ський рід  великий.  К.  ПС  41. 

Принйжити.  Си.  Принижувати. 

Принижувати,  жую,  еш,  сов.  в.  при- 
няжити. жу,  жиш,  принизити,  жу,  8ИШ, 

гл.  1)  Опускать,  опустить  ниже,  понизить. 
І  принизив    Господь  небо,    окрите  димами. 

К.  Псал.  36.  2)  Унижать,  унизить.  Низьке 

принижує  й  хвалою.  К  Бай.  158.  3)  Оби- 
жать, обидвть.  Бої  очима  принижив.  (Очі 

болять).  Грин.  II.  302.  Так  Господь  при- 
низив: опала  сей  рік  вся  скотина.  Кіев.  у. 

Приниватя,  каю,  еш,  сов.  в.  привик- 
нути, *ну,  неш,  гл.  Прибывать,  прибыть. 

А  меныий  син,  піша  пішаниия  за  гостя 

(додому)  приникав    АД.  І.   113. 
Првновйти,  влю,  виш,    гл.  Обновить. 

Принос,  су,  м.  Приношеніе,  пожертво- 
ваніе,  жертва.  Ном.  №  960.  К.  Псал.  45. 

До  небес  драбину  приставляють  із  моли- 
тов та  приносів  нечистих.  К.  ХП.  90. 

Приносини,  снн,  ж.  ми.— Принос. 
Рк.  Левиц. 

Приносити,  шу,  сяш,  сов.  в.  при- 
нести, несу\  сёш,  гл.  Приносить;  при- 

несть.  А  я  меду  принесу  на  закуску.  Руд ч. 
Ск.  І.  24.  Принеси  мій  юлосочок  милої  до 
хати.  Мет.  11.  Відкіля  се  тебе  принеслб? 
Откуда  ты  явился?  І  принеслб  його!  И 
нужно  было  явиться!  Дівчинонько,  приніс 
тебе  дідько.  Мет.  28. 

Приношати,  шаю,  еш,  и  =Прнносн- 
тн.  Асаули  по  улицях  пробігали,  червонії 

прапорки  у  руках  приноииїли.  Мет.  414. 

Принудйти,  джу\  диш,  м.  Истомить, 
истонить  тоской.  Уже  мене  упиним  чу- 

жая дитина:  і  рученьки  зв'язала,  гулять 
не  пустила  і  серденько  принудила.  Чуб. 
V.  542. 

Принуждатяся,  даюся,  вшся,  гл.  Одол- 
жаться у  кого,  обращаться  въ  нужді.  Хто 

їх  зна,  як  вони  жили;  вони  до  мене  нічим 

не  принуждались,  а  я  їх  не  богарадин;  не 
було  так,  щоб  вони  запрошували  про  що, 
і  не  знаю  я  про  них.  Екатериносл.  у. 

Принука,  ки,  ж.  1)  Принужденіе.  Як 
не  даси  з  прозьби,  то  даси  з  принуки.  Ном. 

№  1059.  2)  Усиленныя  упрашиванія  и  по- 

нужденія  при  угощеній  гостей,  считаю- 
щіяся  у  крестьянъ  обязательнымъ  актомъ 
угощенія,  а  отсутствіе  ихъ  скупостью  и 
невежливостью.  Було  що  їети  й  пити, 
тільки  принуки  не  було.  Ном.  №  11889. 

Принувуватн,  кую,  еш,  гл.  Принуж- 
дать, понуждать.  Тут  треба  все  принуку- 

вати  палицею,  нашем,  та  й  тим  нічого 
не  вдієш.  Левиц.  І.  476. 

Принц,  та,  м.  Принцъ.  Драг.  264.  На 
тім  весілю  принци  з  енних  землев  били. 

Драг.  265. Принцйвна,  ни  ж.  Принцесса.  Драг. 
259.  Хиба  принцизнн  ждеш?   Федьк.    Бив 
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еден  царь,  а  ніхто  не  міг  до  його  прин- 
цизни  доступити-  Драг.  274. 

Принята,  ся.  Сн.  Приймати,  ся. 
Прнобіцятн.  цйю,  еш,  гл.  Пообещать. 

Що  ти  мені  ппиобіцяєш  за  твої  діти? 
Гн.  І.  22.  г  г 

Прнобріти,  рію,  еш,  и  =Придбатн. 
Вх.  Зн.  55. 

Приодіва,  ви,  ж.  Одежда,  платье.  Вх. 
Лем.  456., 

Прнодіти,  діну,  неш,  гл.  Одіть.  АД. 
І.  246.  Був  ем  не»  і  не  приоділисте  мене. 
Гн.  II.  81. 

Приожеледитнся,  диться,  гл.  безл. 
Наступить  гололедиці.  Міусск.  окр. 

Приоколоток.  тку,  ..і^Приколоток  2. 

Прионацити,  джу,  диш,  и.=Прина- 
днтн.  Вх.  Зн.  55. 

Приорати,  ся.  См.  Приорювати,  ся. 
Приоружити.  См.  Приоружувати. 
Приор^жувати,  жую.  еш,  сов.  в.  при- 

оружити, жу,  жиш,  і.і.  Вооружать,  во- 
оружить. Іван  зовсім  приору жений.  О- 

1861.  XI.  Кух.  7. 

Приорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  при- 
орати, рю,  реш,  гл.  Пря  паханьі  захва- 
тывать, захватить  часть  сосЬдней  земли. 

Прибрюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 
приоратися,  рюся,  рёшся,  и.  Допахивать, 
допахать  до  какого  либо  міста.  Приорався 
Семен  до  межі,  до  бору.  Чуб.  V.  404. 

Прноставатв,  таю,  ёш,  сов.  в.  прио- 
стати,  стану,  неш,  гл.  Переставать,  пе- 

рестать. Янко  ходив,  а  далі  і  приоетав 
ходити.  Федьк. 

Приостанок,  нку,  м.  Конецъ,  окон- 
чаніе.  Що  це  він  на  приостанку  роска- 
зував?  Борз.  у. 

Приостати.  См.  Приоставатн. 
Приощадйти.  См.  Приощажати. 
Приощажати,  жаю,  еш,  сов  в.  прио- 

щадйти, джу\  дйш,  гл.  Сберегать,  сбе- 
речь, приберегать,  приберечь.  Я  приоща- 

жала  на  зіму  капусту.  НВолын.  у. 
Припадати,  даю,  еш,  сов.  в.  припас- 
ти, паду,  деш,  гл.  1)  Припадать,  припасть. 

Ой  скинув  чумак  свиту  і  кожух,  припа- 
дає к  сирій  землі,  теплий  зводить  дух. 

Нп.  Василь  аж  до  землі  припадає, — про- 
сить. МВ.  І.  122.  Тепер  тута,  тепер 

тута,  а  завтра  поїду, — хтось  то  буде 
припадати  до  мойого  сліду.  Грив.  НІ-  222. 
Все  дам  тобі,  коли,  припавши,  пок.юнишся 
мені.  Єв.  Мт.  IV.  У.  Припадать,  пропасть 
къ  кому,  прильнуть.  ПригЬиов  козак  до 
світлоньки,— -дівчина  хорує,   припав   до  ли- 

ченька,— дівчину  цілує.  Чуб.  V.  344.  А 
дітки  як  очепилиа,  за  шию  мені...  як  при- 

пали вони,  то  не  можна  й  одхилити  од 
себе.  МВ.  І.  20,  21.  2)  Прилипать,  при- 

липнуть. Гончар  мачае  праву  руку  у  воду, 
аби  глина  не  припала  до  руки.  Шух.  І. 
260.  3)  Покрываться,  покрыться  сверху 
какимъ  либо  сыпучимъ  тъчломъ  (пылью, 
свътомъ).  Не  жаль  мені  доріженьки,  що 
пилом  припала.  Мет.  22.  4)  Доставаться, 
достаться.  Як  ми  поділились,  то  мені  при- 

пала клуня.  Харьк.  у.  5)  Случаться,  слу- 
читься, приходиться,  прійтись.  Припало 

на  Різдвяних  святках  саме  їхати  до  кума. 
Наоколо  містились,  де  припало,  вовхурян- 
ці.  Стор.  МПр.  128.  Голово  моя  козацькая! 
Бувала  ти  у  землях  турецьких,  у  вірах 

бусурменських,  а  тепер  припало  на  без- 
відді,   на    безхліб'ї    погибати.  АД.  I.  118. 

6)  Приходиться,  прійтись  къ  чему.  Девиц. 
Пов.  264.  Припасти  до  впедбби.  до  натури. 
Понравиться.  Левиц.  Пов.  23.  Чуб.  V.  820. 
Робота  пе  важка,  саме  припала  ному  до 
вподоби.  Мир.  ХРВ.  46.— до  смаку.  Прій- 

тись по  вкусу.  Ном.  №  5020.  Обід  іще 
більше    припав    до    смаку.    Г.  Барв.    309. 
7)  Усердно  дълать  какое  либо  діло.  Чіпка 
так  і  припадає  до  хазяйства.  Мир.  ХРВ. 
60.  8>  Прибывать,  прибыть  къ  чему.  К  по- 

лудній юдині  до  города  Січави  припав.  АД. 
П.   101. 

Припадатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
припастися.  дУся,  дешея,  гл.  1)  Доста- 

ваться, достаться,  приходиться,  прійтись. 
Турки  село  зрабували,  громадами  людей 
гнали....  припалася  зятю  теща.  АД.  I.  290. 
Ходім,  браттє,  у  ліс  темний,  вирубаєм 
три  жереби  та  положим  в  три  городи: 
кому,  браттє,  пргіпадеться.  Чуб.  V.  984. 
2)  Случаться,  случиться,  прійтись.  Щось 
ся  псові  припало,  що  бреше.  Ном.  №  6833. 

Припадистий,  а,  є.  1)  Пологій.  Мнж. 
190.  Добру  хату  збудував,  та  припадиста 
стріха,  так  як  пастка.  2)  Тъсный,  низ- 
кій  въ  подъем*  (о  сапогв).  Припадисті 
чоботи.  Мнж.   190. 

Припадком,  нар.  Случайно-  Вх.  Лем. 457. 

Припадливий,  а,  е.  Низменный.  При- 
падлива  земля  у  долинах  родить  у  посуху, 
а  в  мочливе  літо  ні. 

Припадок,  дву,  м.  Случай.  Чуб.  V. 
476.  Приходили  у  всяких  припадках  до 
нею,  а  він  кождому  раду  давав.  Гн.  І.  38. 
Як  совітуєш  в  таковом  моїм  припадці? 
Котл.  НП.  352. 
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Прйпадь.  ді,  ж.  1)  Низменное  місто. 
2)  Черноземъ  съ  вязкой  глиной.  3)  Часть 
рыболовнаго  снаряда.  См.  Вершка.  Штх. 
I  227. 

Припай,  паю.  м.  При  обрывистомъ 
морскомъ  берегь  полоса  земли,  обыкновенно 

песчаная  или  песчаво- ракушечная,  внизу 
между  этимъ  берегомъ  в  водой.  Черное 
я  Азовск    м. 

Припалий,  а,  е.  Припавшій,  покрытый. 
Скло,  приполе  порохом.  Левиц.  I.  234. 

Припалити    См.  Припалювати. 

Припалювання,  ни,  с.  Опаливавіе, 
обжиганіе,  прижнганіе. 

Припалювати,  люго.  вш,  сов.  в.  при- 
палити, лю.  лиш,  и.  Олалять,  опалить, 

обжигать,  обжечь,  прижигать,  прижечь, 
припаливать,  припалить.  Приходить  на 

свое  поле,  Омиться, — аж...  сонце  припа- 
лило йою.  Рудч.  Ск.  I.  54.  Полетів  би  та 

не  мушу,  припалила  дівчина  мою  душу, 
ой  чи  оінем,  чи  водою,  чи  своею  хорошою 

вродою-  Чуб.  V*.  С 13. 
Припанйтнся,  нюся,  нйшся,  и.=3а- 

паніти?   Бач,  як  припинивсь. 

Припарка,  ви.  ж.  1)  Припарка.  2)  Силь- 
ное сьченіе,  порка.  Березової  дам  припарки. 

Котл.  Ен.    VI.  в. 

При  парувати,  рую,  вш,  і».  Спрячь 
въ  пару.  Ни  шідою  коня  не  всяде  злодій, 
то  він  припаруе  та  й  поведе.  НВолыв.   у. 

Припас,  су,  .к.  Запасъ.  Підпалюють 
хамазини  з  хлібом  і  припасами.  Стор. 

МПр.  80. 
Припасати,  саю.  вш,  сов.  в  припасти, 

су\  сеш,  и.  1)  Припасать,  припасти,  запа- 
сать, запагти.  Для  щитів  ночви  припасали, 

і  дна  із  діжок  вибивали.  Котл.  Ен.  2)  Под- 
кармливать,  подкормить  Стали  чумаки 
воли  припасати.  Я  припас  вівці  та  й  іду. 
Черк     у. 

Приписний,  а,  е.  Запасной.  Припасла 
копійка  є  у  йою.  Каменец.  У- 

Припасти,  ся.  См.  Припадати,  ся. 
Припасти.  См.  Припасати. 

Припасувати.  с£ю.  вш,  і.і.  У  Столя- 
ровы пригнать.  Припасував  луыку.  Ком. 

Пр.  -V  749. 

Прйпек,  ка.  .«.=Прнпічов.  НВолын.  у. 

Припекти.  См.  Припікати. 

Приперезати.  См.  Прнперізуватн 

Приперізунати,  вую,  вш,  сов.  в.  прн- 
переаатн,  жу.  жеш,  и.  Прихватывать, 

прихватить  поясомъ,  подсунувъ  подъ  по- 
ясі, прихватить  имъ.  Виросла  коса  до  по- 

яса, ні  росплести,  ні  росчесати;  прийде 

ми  ся  приперезати.  МУЕ.  III.  38. 

Приперти.  пру\  преш,  гл.  1)  Прита- 
щить, принести.  Цілий  улік  меду  припер. 

Рудч.  Ск.  II.  15.  2)  См.  Припірати. 

Припертися,  пруся,  прешси,  гл.  При- 
тащиться. 'Тебе  не  кликано,  так  чого  ж 

приперся?  Харьк.  г. 
Припивати,  ваю,  вш,  м. — до  кого. 

При  потчпвавіи  напиткомъ  -гощающій  под- 
носить чарку  угощаемому,  но,  по  просьбі 

послідняго,  долженъ  сперва  выпить  самъ 
(часто  въ  этомъ  случаі  отпивается  только 

немного  нзъ  рюмки), — это  и  называется 
припивати.  Дружки  співають,  —  я  частую 
і  від  усякою  припю.  Алв.  23.  До  ляха  ме- 

дом і  оковитою  юрілкою  припивае.  АД.  II. 
114. 

Прчпйлка,  ви,  ж.  Птица  тирвута, 
Оіагеоіа  теїапоргега.  Драг.  6. 

Припильнувати,  ную,  вш.  и.  1)  При- 
смотріть.  2)  Постараться  (въ  работі),  по- 

усердствовать. Нумо,  діти,  нумо,  нумо 
припильнуймо.  Як  не  будем  пильнувати, 
то  тут  будем  ночувати.  Нп. 

Припйн,  ну,  м.  1)  Остановка,  задержка. 
2)  Прмпйн  дати  кому.  Усмирить.   Черк.  у. 

Припинати,  наю.  вш,  сов.  в.  прип'яс- 
ти, пну\  неш,  и.  Привязывать,  привязать, 

приколоть.  Чуб.  І.  74.  Приколень,  иіо  коня 
припинають.  Чуб.  І.  74.  Ой  припну  коня 
коло  калиночки,  а  сам  ляжу  спати  на 
край  могилочки.  Макс.  Припну  фартух 

дорогий,  зоютії  береги.  Макс.  Припни 
шаблю  в  мвім  боці.  Драг.  66. 

Припинатися,  иаюся,  вшся.  сов.  в. 

прнп  ястнся,  пнуся,  нешся.  іл  Привязы- 

ваться, быть  привязанным*!.,  првкріплен- 
выиъ.  Перше  була  куна  в  притворі  церков- 

нім, до  котороі  припинались  покритки. 

Чуб.  VI.  20. 
Прнпиначка,  ви,  ж.  Веревка,  кото- 
рою привязываютъ  сквгъ  для  пастьбы.  Рк. 

Левиц. 

Припинити,  ся.  См.  Припиняти,  ся. 

Припиняв,  ви,  аг.=Прнпин.  Дгдача 
шкапа  скрізь  припинки  мае.  Ном   \:  10848. 

Припинити,  нйю,  вш,  сов.  в.  припи- 
нити, ню,  ниш,  и.  Останавливать,  оста- 

новить, удержать.  Що  то  воно?  батька 
битй?  Треба  припинити.  НВолын. 

Припинитися,  нйюся,  вшся,  сов.  в. 
припинитися,  нюся,  нншся,  и.  Останав- 

ливаться, остановиться,  удержаться.  Мар- 
та, дивлюсь,  припинилась  ...  г  слухає.  МВ. 

I.   109. 
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Прнпнсанець,  нця,  м.  Бновь  припи- 
савшійся къ  обществу;  натурализованный. 

Потім  стали  ходить  до  нас  оті  припи- 
саній, що  приписались  з  чуоких  сел,  то 

вже  не  те  пішло.  Ііавлогр.  у. 
Приписати,  ся.  Си.  Приписувати,  ся. 
Приписувати,  сую,  еш,  сов.  в.  припи- 

сати, шу\  шеш,  м.  1)  Приписывать,  при- 
писать. 2)  Писать,  написать  (въ  письмі). 

Грин.  II.  290,  100.  Батько  приписав  з  дому 
до  сина,  щоб  той  приїхав.  Грин.  II.  271. 
Наш  москаль  приписав,  щоб  йому  хоч  кар- 

бованців два  подали.  Кіев.  у.  Л  ще  од  сво- 
їх рук  листи  писав,  до  Василя  Молдав- 

ською посилав,  а  в  листах  приписував.. 
АД.  II.  100. 

Приписуватися,  суюся,  вшся,  сов.  в. 
приписатися,  ш^ся,  шешся,  іл.  Приписы- 

ваться, приписаться.  Приписався  до  Мар'я- 
нівської  іромади.  Мир.  Пов.  П.  42. 

Припіваяти,  жу,  виш,  іл.  Укріпить 
соломенную  крышу  півзинаии.  Чуб.  ПІ.  390. 

Припізнитися    См.  Припізнятися. 

Припізнюватися,  нююся,  вшся,  іл.= 
Припізнятися. 

Припізнитися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 
припізнитися,  нюся,  ийшся,  гл.  Опазды- 

вать, опоздать.  Сим.  222.  Забарився,  на 
вечерю  припізнився.  Чуб.  V.  1014. 

Припікання,  ня,  с  Прижиганіе. 
Припікати,  кію,  еш,  сов.  в.  припекти, 

печу\  чёш,  іл.  1)  Припекать,  припечь, 
прижигать,  прижечь.  Сонце  в  віконце  пече, 
припікає.  Ном.  Л;  8742.  2)  О  сильномъ 
холоді:  донимать,  донять.  Да  й  припікає! 
учора    руки    померзли,     а    съоюдня    ноги. 
0.  1861.  V.  76. 

Припіл,  ноду,  м.  Пола,  свернутая 
такъ,  чтобы  положить  ігь  нее  что  нибудь. 
Чуб-  V.  752.  Тоїді  козаки  шаблями  сухо- 

діл копали,  шапками,  приполами  персть 
виймали,    Хведора   Безрідною    ховали.  АД. 
1.  249. 

Приплинути,  ну\  неш,  гл.  Вспомнить. 
Припімнув  собі  сердешних  батька,  рідну 
неньку.  Млав.  92. 

Припін,  пбну,  м.  Привязь.  К.  Іов.  88. 
Грин.  Ш.  253.  Гей  мої  коні  в  хана  на 
припоні.  Ни. 

Припір,  пбру.  м.  Часть  шеи  у  вола, 
о  которую  упирается  ярмо.  Волч.  у.  Мнж. 
181. 

Прнпірати,  раю,  еш,  сов.  в.  приперти, 
прУ,  реш,  іл.  Упираться,  упереться.  (Бу- 

динок) до  друюю  стріха  в  стріху  припірав. 
ЕЗ.  V.  77. 

Припічок,  чка,  м.  1)  Шестокъ  (въ 
кухонной  печи).  Чуб.  УП.  381.  Вас.  193. 
На  припічку  жар.  Мет.  16.  Піч  наша  ре- 
юче,  коровая  хоче;  а  припічок  усміхається, 
коровая  сподівається.  Мет.  164.  2)  Лежанка. 
Мати  сидить  на  припічку.  Рудч.  Ск.  І. 
182.  А  дитина  на  припічку  росквакалася. 

Чуб.  V.  635. 
Припиняти,  шаю,  еш.  м.  Первона- 

чально: еділаться  пішимь,  утратнвъ  ло- 
шадей, воловъ,  а  затбмъ  и  вообще  обід- 

ніть. Був  колись  багатирі,  а  теперь  при- 
пішав.  Черк.  у. 

Приплакати,  плачу,  чеш,  гл.  Оросить 
слезами.  Приплакала  бабка  увесь  ліс,  а  по 
їй  ні  -біс.  Ном.  №  2386.  Мати  усі  думки 
приплакали:  „Що  йою  робити  і  що  його 
чинити?"  МВ.  Ц.   122. 

Приплата,  ти,  ж.  Приплата,  доплата. 
Приплатити,  ся.  См.  Приплачува- 

ти, ся. Приплачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  при- 
платити, чу\  тиш,  гл.  Приплачивать,  при- 

платить, доплатить. 
Приплачуватися,  чуюся,  вшся,  сов. 

в.  приплатитися,  ч^ся,  тншся,  гл.  Пла- 
титься, поплатиться.  От  як  страшенно 

поплатились  наші  вельможні  предки  за  те, 
що  не  вхопили  своєї  національної  тропи. 

К.  ХП.   116. 
Приплентати,  таю,  еш,  приплента- 

тися, таюся,  вшся,  г.і.  Прибрести,  прита- 
щиться. Відкіля  ти  у  біса  приплентав 

сюди?  Стор.  МПр.  162.  Приплентавсь  до 
нас  та  й  живе.  Волоцюга  припленталась. 

Рудч.  Ск.  II.   10. 
Приплентач,  ча,  м.  Пришлецъ,  бро- 

дяга. /  хто?  Троянеиь,  голяк,  втікач,  при- 
плентач, ланець.  Котл.  Ен.  1У.  40. 

Приплескати.  См.*  Припліскувати. 
Приплести,  ся.  См.  Приплітати,  оя 
Припливати,  ваю,  еш,  сов.  в.  при- 

пливти и  приплисти,  ву\  веш,  гл.  При- 
плывать*, приплыть.  Рудч.  Ск.  II.  19.  При- 

пливла до  берега. 

Приплинути,  ну,  неш,  іл.  =  При- плисти. 

Приплисти.  См.  Припливати, 

Приплід,  плоду,  м.  Приплодъ.  Норови 
їх  приплодом  звеселяють.  К.  Іов.  46. 

Приплідок,  дку,'  .«.—Приплід.  Драг. 118.  Приплідок  од  скотинки.  Сим.  196. 
У  Г.  Барвінок  слово  прилагается  и  къ. 
людям!..  Добре,  що  в  тебе  приплідку  (=ді- 
тей)  нема,  дак  ти  таке  й  верзеш.  Г.  Барв. 324. 
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Припліскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  при- 
плескати, плещу,  щеш,  п.  1)  Прибивать, 

прибить  сверху  преннущ.  ч±мъ  либо  плос- 
квмъ  (ладонью,  лопатой)  съ  цілью  срав- 

нять и  придавить  поверхность.  Взяв  важку 
лопату  и  почав  припліскувати  боки  новою 
стіжка.  Левиц.  Пов.  194.  Ноженьками 
придоптала,  рученьками  приплескала.  Чуб. 
III.  78.  2)  Хлопать,  прихлопывать,  похло- 

пать (въ  ладони).  Левиц.  I.  286.  Почав 
кричати  та  в  долоні  припліскує.  Св.  Л.  106. 

Приплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  при- 
плести, пле»у\  тёш,  <л.  Приплетать,  при- 

шесть. Ой  там  моя  хатонька  край  води 
з  високою  дерева  лободи. — Л  я  ж  к  тому 
сінечки  приплету  з  високою  дерева  черетуЖй. 

Прнплітатися,  таюся,  ешея,  сов.  в. 

приплестися,  т^ся,  тёшея,  гл.  1)  При- 
плетаться, приплестись.  2)  Присоединять- 

ся, присоединиться.  Черк.  у. 
Прнплітка,  кн.  ж.  Доплетенное. 

Приплітуватн,  тую,  вш,  м.=Прн- 
п літати.  Да  п.гетуть  сітки  да  на  твої 

дітки  і  на  тебе,  сіра  утонько. — Да  нехай 
же  плетуть  і  приплітують,  я  ж  тою  не 
боюся.  Маркев.  118. 

Приплатити,  шу\  шнш,  и.=3аплі- 
шити. 

Прнплбші-стий,  а,  е.  Плоховатый. 
Жито  приплошисте.  Вх-  Лей.  456. 

Прнплуганитнся,  нюся,  иишся,  гл. 
Медленно  дотащиться.  Так  нагулялися,  що 
на  велику  силу  додому  приплу ганилися.  О. 
1862.  IX.   111. 

При  пл  ужитися,  ягу  ся,  жишся,  и.= 
Щнпл  уганятися. 

Приплутати,  ся.  См.  Приплутува- 
ти, ся. 

Приплутувати,  тую,  вш,  соп.  в.  при- 
плутати, таю,  вш,  гл.  Припутывать,  при- 

путать. 
Приплутуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 

приплутатися,  таюся,  ешся,  и.  Привязы- 
ваться, привязаться,  припутываться,  при- 

путаться, вмішаться.  Не  приплутуйтеся 
ви  до  нас,  а  ми  до  вас.  Драг.   171. 

Приплюскнути,  ну,  неш,  гл.  Зачах- 
нуть, недоразвиться  (о  зернЬ). 

Приплющити.  Си.  Приплющувати. 
Приплющувати,  щую,  вш,  сов.  в. 

приплющити,  щу,  щиш,  м.  1)  Сплющи- 
вать, сплюснуть,  сдавить.  2)  Прижмури- 
вать, прижмурить  глаза. 

Припнути,  пну,  нёш,  и.=Прил'ясти. 
Припну  фартух  дорогий.  Чуб.   V.   10. 

Прийняти,  пну.  нёш,  и.=Прнп'яста. 
А  я  скажу  коника  припняти.  Чуб.  V"  259. 

Приповзати,  заю,  вш,  сов.  в.  при- 
повзти, эу\  аёш,  иг.  Приползать,  приползти. 

Г  Барв.  354. 
Прнповедінка,  кн,  ж.  =Прндовідка. 

У  нас  така  приповедінка:  де  парубок,  там 
і  дівка.  Ном.  '.V  8736. 

Приповіданка,  кн,  >=  Приповідка. 
Вх.  Лем.   456. 

Приповідати,  даю,  вш.  сов.  в.  припо- 
вісти, він,  вісй,  гл.  1)  Приговаривать, 

присказывать,  присказать.  Ой  як  і  став 
дяк  псалтиру  читати,  стала,  стала  бон- 

дарочка    та  й    приповідати.' Гол.    І.  229. 2)  Рассказывать,  разеказать.  Нема,  нема 
Іваночка  цілих  неділь  шість,  нігде  нікто 
за  Йваночка  нічого  не  приповість.  Гол. 
І.  58.  Приповідають  люде,  що  де  наше  те- 
перки  село,  то  колись  ліс  був.  Каменец,  у. 
3)  Говорить,  сказать  пословицами.  Старі 
люде  приповідають:  на  їднім  місці  і  камінь 
обростає.  Каменец,  у. 

Приповідка,  кн,  ж.  Пословица,  пого- 

ворка. 
Приповідувати,  дую,  вш,  м.=Припо- 

відати  Ой  видавав  батенько  дочку  у  чу- 
жую стороночку,  да  заказує,  приповідуе, 

щоб  сім  рік  не  бувала.  Чуб.   V.  750. 
Приповістн.  См.  Приповідати. 

Приповістися,  ВІЖСЯ,  ВІСЙСЯ,  !.».= 
Приповістн  2.  Сестра  плаче,  а  припові- 

стися і  мені  навіть  не  хотіла.  Федьк. 

Приповістка,  кн,  ас.=Приповість. 
Приповістка  батькова  за  татарський  на- 

біг. Мир.  ХРВ.  85. 
Приповість,  ти,  ж.  1)=Приповідка. 

Приповість  в  школярів:  не  вкрав,  але  до- 
став. Ном.  №  6095.  2)  Разсказъ.  Чуючи 

од  батька  страшні  приповісти  про  війни 
та  походи...  Мир.  ХРВ.  82.  Од  старих 
людей  приповісти  такої  не  чувала,  щоб 

о  Нетрі  бистрії  ріки-озера  замерзали. 
ЗОЮР.  І.  27.  3)  Притча.  Говорив  до  них 
приповістями.  Єв.  Мр.  Ш.  23. 

ПрНПОВНЯТН,  ИЯЮ,  вШ,  !.».  Дополнять. 
Хай  вам  Бог  приповня.  Ном.  №  4553. 

Приподббитися.  См.  Прнподоблятнся. 
Приподоблйтися,  ляюся,  ешся  сов.  в. 

приподббитися,  бдюся,  бишся,  гл.  1)  Сде- 
латься угоднымъ.  Чим  той  Лазарь  Богу 

приподобився?  Ном.  X  172.  2)  Угодничать 
передъ  квмъ,  подольщаться,  подольститься. 
Приподоб-іяючись  (русини)  до  приятелів 
ляхів,  робились  римськими  католиками.  К. 
ХП.  1І4. 
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Припозвати.  Си.  Припозивати. 

Припозивати.  ваю.  еш.  сов.  в.  при- 
поаватн,  эву\  веш,  гл. — лозовом.  Привле- 

кать, привлечь  къ  суду.  Котл.   НП.  399. 
Припокоїти,  кою,  їш,  гл.  Позаботиться 

о  спокойствіи.  Одіне,  змии,  припокогть. 
Мкр.  Г.   19. 

Прнпблок.  лка,  м.  Доска  возлі  печки, 
на  которой  лежать  доски  пола. 

Припои  януЧи.  ну,  нёш.  гл.  Припом- 
нить. Об  моєї пригоді  козацької  припом'яни. 

АД.  І.  94. 
Припористнй,  а,  в.  1)  О  волі»:  съ  хо- 

рошо выдающеюся  частью  шеи,  о  которую 
упирается  ярмо.  2)  О  саняхъ:  съ  полозь- 

ями, загнутыми  подъ  прямымъ  угломъ. 
Каменец,  у. 

Припорошити,  шу,  шиш,  гл.  Присы- 
пать. /  мій  волос  сивина  геть  припорогиила. 

Млак.  10. 
Прнпорука,  кн.  ж.  и  ручеиіе. 

Прнпоручати,  чаю,  еш,  сои.  в.  прн- 
поручйти,  чу,  чиш,  гл.  Поручать,  пору- 

чить. Припорушю  тобі  твою  брата. 
Г.  Бари.  406. 

Прнпорядйтн,  джу,  дйш,  гл.  Прина- 
рядить; украсить;  привести  въ  порядокъ. 

Припорядйтися,  джуся.  дйшся,  и. 
Принарядиться;  украситься;  привести  себя 
въ  порядокъ. 

Припосилатя.  лаю,  еш,  сов.  в.  при- 
послати,  шлю,  шлеш,  гл.  Ниспосылать, 
ниспослать  Нехай  тобі  Бог  з  вищою  неба 
припошле.  О.  1861.  VI.  75.       . 

Прялосдідоз,  дку,  м.  Конедъ.  Пре- 
имущ.  въ  вираженій:  на  припослідку.  Въ 
самомъ  конці,  послі  всего.  На  припослідку 
виходе  биться  той  Іван.  Грин.  I.   182. 

Припостйтн.  См.  Припощувати. 
Припочивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  при- 

почйти.  чину,  неш,  г.».  Отдыхать,  отдох- 
нуть. Неня  собі .. лягли  на  постіль  припочи- 
вати. Федьк.  їм  коні  припочили.  АД.  І. 

135.  Люде  ідут,  припочивают.  Шух.  І.  221. 

Припощувати,  щую,  еш.  сов.  в.  при- 
постйтн, пощу,  стиш,  гл.  Налагать,  на- 

ложить пость,  изнурять,  изнурить  иостомъ. 
Ой  як  би  я  знав,  ой  як  би  я  відав  своїй 

жизні  край,  то  я  б  свою  душу  грішну  пос- 
тами припостив.  Грин.  III.  148. 

Приправа,  ви,  ж.  Приправа.  Чуб.  У. 
666.  Шух.  І.  143.  Яка  приправа,  така  й 
потрава.  Ном.  .V  7117.  Ум.  Приправка. 
Грин.  III.  653. 

Приправити.  См.  Приправляти. 
Приправка,  ки,  ж.  Ум.  оть  приправа. 

Приправляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  при- 
правити, влю.  виш,  іл.  1)  Приделывать, 

придълать.  Бач,  як  шрно  засув  приправив. 
Харьк.  V.  2)  Приправлять,  приправить. 
МВ.  (О.   1862.  III.  60). 

Припроваджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
припровадити,  джу,  диш,  м.  Приводить, 
привести.  Узяв  її  старий  жовнір  за  білую 
руки,  щшпровадив  Каньовському  на  велику 
муку.  Нп.  Живого  медведя  припровадит 
пану.  Гн.  II.   170. 

Припросити,  ся.  См.  Припрошува- 

ти, ся. Припроха,  хи,  ж-  Нрипрашиванье.  В 
гостях  усьою  було,  а  припрохи  ні  трохи. 

Чуб    І.  254. Припрохати.  См.  Припрохувати. 
Припрохувати,  хую,  еш,  сов.  в.  при- 

прохати, хаю,  еш,  гл.=Припрошувати, 
припросити.  Та  виходьте,  не  бійтесь!... 
припрохував  їх   Сухобрус.  Левиц.  Пов.  28. 

Припрошати,  шаю,  еш,  ̂ —Припро- 
шувати Почав  припрошати:  „Пийте, 

браття!"  Св.  Л.    181. 
Припрошувати,  шую,  еш,  сов.  к.  при- 

просити, шу,  сиш,  гл.  Припрашиваті,  при- 
просить. Усякі  наїдки  та  напитки  розно- 

шує, кожною  сам  припрошує.  Рудч.  Ск. 
II.  163.  Ом  ми  б  закусили,  як  би  нас  кри- 
просилгі.  Грин.  III.  504.  Се  він  знарошне 
їх  налякав,  щоб  вони  припросили  мою  про- 

водити їх.  Кв.  І.  52. 
Припрошуватися,  шуюся,  ешся,  юь. 

в.  припроситися,  шуся.  еншся,  м.  Испра- 
шивать, испросить  разрішеніе  войти.  Прий- 

шов до  свою  села  і  припросився  на  ніч-  їй. 
І.  213.  См.  Упроситися. 

Припрягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  при- 
прягти, пряжу,  жеш,  гл.  Припрягать, 

припречь. 
Припудити,  джу,  диш,  гл.  1)  Прита- щить Припудив  такий  мішок  вівса,  що 

здається  треба  добрих  двох.  2)  Напугать. 

Хлоп'я  кра.ю  яблука,  а  я  як  припудив 

йою,  то  воно  аж  п'ятамгі  накивало. 
Припуск,  ку,  м.  1)  Допущеніе.  2)= 

Припуст.  У  припуск  теля  пускаємо  їсти. 
Константи  ногр.  у. 

Припускати,  ваю,  еш,  сов.  в  при- 
пустити, пущу,  стиш,  гл.  1)  Допускать, 

допустить.  Кобилу  припустив  до  нових 
стіжків.  Сим.  228.  Припустила  теля  до 

корови.  2)  Прилаживать,  приладить.  А  при- 
пускай но  люшні,  а  я  тим  часом  ю.юблі 

опоряжу.  3)  Припускать,  припустить,  по- 
біжать быстро.    Як  припустив   коня  воро- 
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ною, — міст  мені  вломився.  АД.  П.  168. 

Як  припустив  бігти, — утік.  МВ.  (0.  1862. 
І.  104).  Дощ  припустив.  Пошелъ  сильный 
дождь.  Наче  був  переставав  дощ,  а  тепер 
ба  який  припустив.  Харьк. 

Припускатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 
припуститися,  щ^ся,  стишся,  и-  1)  Сь 

жадностью  что  ість,  пить.  Не  припускай- 
тесь дуже  до  горілки.  Каменец,  у.  2)  Ссы 

даться,  сослаться.  Припускаюсь  на  людей, 
то  й  ті  скажуть,  лцо  я  дітей  своїх  до 
пуття  довела.  Харьк.  у. 

Прйпуст,  ту,  м.  См.  Уприпуст. 
Син.  182. 

Припустити,  ся.  Си.  Припускати,  ся. 

Припустниця,  ці,  ж.  Короткія  стро- 
пила на  обоихъ  причинах  крыши.  (Е  Че- 

ка лен  ко). 

Прйпутень,  тня,  м.  Пт.:  а)  Дикій  го- 
лубь; 6)  подорожнвігь,  ЕтЬегіга  Аттег. 

Вх.  Пч.  II.  10.  Ном.  .V  10945.  Сивий  прй- 
путень. Левиц  І.  204.  Припутень  ходе 

над  шляхом.  Мнж.   172. 

Припутина,  ні,  ж.  Временная  под- 
порка къ  стропиламъ  для  удержанія  ихъ 

иъ  нертикальномъ  положеній.  Харьк. 

Припущальник,  ка,  м.  То-жз,  что  и 
триб  въ  ткацкомъ  станкі.  См.  Верстат. 
МУЕ.  III.  24. 

Припхати,  хаю,  еш,  гл.  Притащить, 
принести. 

Припхатися,  хаюся,  ешся.  и.  Прита- 
щиться. Грииько  з  Прицьком  припхалися 

в  меткі.  КС   1882.  X.   П. 

Прип'ясти,  ся.  См.  Припинати,  ся. 
П рип  яти.  пну,  неш,    и.=Припняти. 

Прирадити,  джу,  днш,  и.  Присовіто- 
вяті 

Прираженнй.  а,  е.  Опаленный  солн- 
цем!.. Вх.  Лем.  456. 

Прирамки,  мн.  Двойныя  плечи  въ 
мужской  рубашкі.  Гол.  Од.   13. 

Прирахувати,  х^ю.  еш,  и.  Присчи- 
тать. 

Прираяти,  раю,  еш,  м.  —  Прирадити. 
Драг.  170.  Прираяли  люде:  пойди  заміж, — 
добре  тобі  буік.  Чуб.  V.  592.  Люде  пргіра- 
яли,  июб  кою  за  дитину  (взяти).  Сим.  234. 

Прирвати,'  рву,  рвеш,  гл.  Дорвать, 
првать  еще. 
Приректи,  речу,  чеш,  и.  Сказать. 

Зона  прирекла  до  дітей:  я  Чекайте,  діти!" 
Гн    I.  92. 

Прнржавітн,  вію,  еш,  и.  Покрыться 
слегка  ржавчиной. 

Пририхтовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  при- 

рихтувати, тую,  еш,  гл.  Прилаживать, 

приладить,  устроить.  Свої  органи  пририх- 
тували до  граня.  Ги.  І.  181.  Крісло  при- 

рихтував Люципер  так,  що  коли  Ісус  мав 
сісти,  то  мав  сі  в  ланцухи  злапати.  Гн. 
І.   119. 

Прирівнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  при- 
рівняти, нЯю,  еш,  м.  Сравнивать,  срав- 

нять. Ном.  №  1300.  Не  хочу  я  ні  кою 

прирівняти,  звиняйте,  до  свині.  Гліб.  При- 
рівняв кішку  до  собаки.  Ном.  Аг  7929. 

Прирівнюватися,  нююся,  ешся,  сов.  в. 

прирівнятися,  няюся,  ешся,  и  Сравни- 
вать, сравнить  себя.  Прирівнялась  свиня 

до  коня.  Ном.  №  7931. 

Прирідок,  дку,  м.  Прирожденное 
свойство.  У  йою  такий  прирідок,  що  він 

ростом  малий,  а  дужий.  Волч.  у. 

Приріст,  росту,  м.  Наростъ.  Зміев.  у. 
Приробити.  См.  Приробляти. 

Прироблювати,  люю,  еш,  г.і.=Прн- 

робляти Приробляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  приро- 
бити, блю,  биш,  її.  1)  Приделывать,  при- 

делать. Чортинята  миттю  приробили, 

йому  довгенькі  кри.м.  Стор.  МПр.  47.  2)  За- 
рабатывать, заработать.  Г.  Барв.  371.  Два 

годи  ходив  по  Дону,  приробив  трохи  гро- 
шей. Г.  Барв.  175.  Позичив  грошей  та  й 

приробив  собі,  як  той,  що  талант  дано 
йому,  що  у  євангелії  читають.  Каменец,  у. 

Прирбда,  ди,  ж.  1)  Природа.  2)  При- 
рожденный '■пособности.  Природу  тяжко 

одмінити.  Ном.  Л?  3208.  У  .мене  до  цьою 

діла  природи  нема.  Хорол.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

3)=Природжіиня.  Драг.  101. 
Прнроджіьня,  ня,  с.  Половые  органы. 

Желех.  Колись  то  було  ще  з  предвіка,  як 
створив  Бог  чоловіка,  —  чи  забув,  чи  ся 
встидав:  пр*роджіння  йому  не  дав.  По- 

дольск   г. 

Приро,  'ги,  джу,  диш,  ».».  Уродить. 
Нащо  и/  ли  цілу  картоплю,  а  не  поло- 
винкн  садиш? — Шоб  Бог  більшу  прирадив. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Природний  а,  є.  1)  Естественный.  К. 
Іов.  90.  2)  Прирожденный.  Він  такий 

уже  природний,  зроду  такий.  Константн- 
ногр.  у. — до  чого.  Способный  къ  чему. 
Не  природнгш  він  до  цього.  Констаитиногр.  у. 

Природність,  ности,  лс.Естественность. 
Желех. 

Природно,  нар.  Естественно. 
Прирожденний,  а.  є.  1)  Природный, 

врожденный.  Луччий  розум  прирожденний, 
як  научений.    Ном.  А*  6039.  Прирожденна 
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відьма  не  така  злюща,  як  учена.  ЗОЮР. 
II.  39.  2)  Рожденный,  родной  (о  сын*, 
дочери).  Виходь,  мати,  з  віком  стрічать 
своїх  діток:  одно  дитя  прирожденнеє,  друге 
дитя  суженее.  МУЕ.  III.  173. 

Прирозуміти,  цію,  вш,  гл.  Сообразить, 
придумать,  ухитриться.  Мкр.  Г.  57.  Г.  Барв. 
507.  Воно  дурне,  а  прирозуміло  вкрасти. 
Лебед.  V.  Якось  ловлять  (лева)...  прирозу- 
міли.  Мир.  ХРВ.   69. 

Приросити,  шу\  сйш,  гл.  Слегка  по- 
брызгать. Дощ  приросив  землю.  Черк.  у. 

Приростати,  таю,  вш,  сов.  в.  приро- 
сти, сту,  тбш,  гл.  Приростать,  прирасти. 

А  думка  проклята  марою  до  серия  так 
і  приросла.  Шевч.  496. 

Прнрбсток,  тку,  и.=Приплід.  Рк. 
Левиц. 

Прирбщепий,  а,  в.  Приросшій.  Черк.  у. 
Прирубати,  баю,  вш,  и.  1)  См.  При- 

рубувати. 2)=Присікати  2.  Изъ  заговора: 
Шепчу  і  виливаю,  і  присікаю,  і  прирубаю... 
Мил.  М.  48. 

Прирубйтися,  блюся,  бйшся,  гл. 
О  ра;іЄ:  зажить,  зарости.  Вх.  Лем.  456. 

Прирубувати,  бую,  вш,  сов.  в.  при- 
рубати, баю,  вш.  іл.  Рубить,  нарубить  въ 

добавленіе.  Прирубай  ще  трохи  дровець. 
Приручати,  чаю,  вш,  сов.  в.  приру- 

чити, чу\  чиш,  гл.  Поручать,  поручить. 
Кому  ж  ти  мене,  мій  батечку,  приру- 

чати? Мил.  180.  Покидаєш  мене,  серде- 
нятко моє!  Ой  кому  ж  ти  приручаєш? 

Мет.  25. 

Присада,  ди,  ж.  1)  Усадьба.  У  Ли- 
мона присада  добра.  НВолын.  у.  2)  При- 

витая витка  плодоваго  дерева.  Присаду 
класти.  Прививать  деревья.  Шух.  І.  ПО. 

Присаджувати,  джую,  вш,  сов.  ». 
присадити,  джу\  диш,  м.  1)  Садить,  по- 

садить еще  въ  добавленіе  къ  раньше  по- 
саженному. 2)  Засаживать,  засадить  (за 

работу).  Звикла  бігати  та  гуляти,  так 
хто  тебе  присадить  за  роботу.  Кв.  То  це 
вона  в  вас  і  досі  в  ляльки  гуляється?  Со- 

ром, велика  вже:  пора  за  гребінь  приса- 
дити, нехай  пряде.  Харьк.  3)  Осаживать, 

осадить  внизъ;  опускать,  опустить  внизъ. 
Мик.  481. 

Присадистий,  а,  є.  Низкій  и  толстый, 
коротконогій.  Присадистий  кінь.  НВолын.  у. 

Присадити.  См.  Присаджувати. 

Присадкуватий,  а,  е-=Присадистий. 
Левиц. 

Присалаббнитися,  нюся,  нишся,  гл. 
Притащиться.  Ти,  бабо,   знов  присалабони- 

лась  із  тим  листом?  Мирг.  у.  Слов.  Д. 

Эварн. 
Присанаббжитися,  жуся,  жишся,  гл. 

Присоседиться.  Мнж.   190. 
Присапати.  См.  Присапувати. 

Присапувати,  пую,  вш,  сов.  в.  при- 
сапати, паю,  вш,  гл.  Прикрывать,  при- 

крыть мотыгой  сімена.  Хотин,  у. 
Прйсваха,  хи,  ж.  Въ  сідлец.  губ.: 

женщина,  сопровождающая,  вмъсгв  со 
старшей  дружкой,  невесту  въ  то  время, 
когда  последняя  ходитъ  сзывать  сосЄдєй 
на  сватанье.  Чуб.  IV.  64. 

Присвідувати,  д^ю,  вш,  гл.  Делать 
показанія,  свидетельствовать.  Присвідує  на 
мене,  що  я,  каже,  вкрав.  НВолын.  у. 

Присвідчити,  чу,  чиш,  и.  Засвиде- 
тельствовать, удостоверить.  Чуб.  V.  137. 

Присвідчитися,  чуся,  чишся,  и.  Убе- 
диться, удостовериться.  Присвідчилися,  що 

земля  круглобока.  Ком.  I.  52. 
Присвітити.  См.  Присвічувати. 
Прйсвітва,  ви,  ж.  ОсвЄщєніє  какого 

либо  предмета  или  кому  либо  при  его 
дЄйствіях^  Не  було  мені  присвітки,  я  й 
упав  на  сходах. 

Присвічати,  чаю,  вш,  м.=Присвічу- 
вати.  Там  Тодорко  коня  сідлає,  батько 
йому  присвічає.  Чуб.  III.  464. 

Присвічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  при- 
світити, свічу\  тиш,  гл.  ОсвЄщать,  освЄ- 

тить  какой  либо  предметъ,  кому  либо  при 

действ1яхъ  его.  Св.  Л.  119.  Присвіти  ли- 
шень мені, — голку  впустила.  Харьк.  При- 

свічуй, Боже,  мені  з  неба!  К.  Псал.  8. 
Присвоїти,  вою,  Іш,  гл.  1)  Присвоить. 

ЕЗ.  У.  61.  Присвоїв  мою  сокиру.  Черк.  у. 
2)  Принять  въ  свое  общество,  признать 
своимъ.  Ото  ви  присвоїли  собі  цишна,  а 
він  у  вашому  селі  і  краде  коні.  Волч.  у. 

Присвоїтися,  своюся.  їшся,  и.  Срод- 
ниться. Із  чужим,  як  проживеш  днів  з 

двадцять,  та  й  то  присвоїшся,  а  то  ж 
таки  брат  рідний.  Волч.  у. 

Присвят,  ту,  м.  Посвященіе.  Присвят 
усіх  моїх  творів  землякам.  К.  Дз.  ПО. 

Присвятити,  ся.  См.  Присвячува- 
ти, ся. 
Прйсвятов,  тка,  м.  Небольшой  празд- 

ника Чуб.  НІ.  253. 
Присвячувати,  чую,  вш,  сов.  в.  при- 

святити, свячу",  тиш,  гл.  Посвящать,  по- 
святить. Чернець  про  те,  щоб  Господеві 

тіло  і  душу  в  жертву  чисту  присвятив. 
К.  ПС  85.  Посвящать,  посвятить  кому 
свое  произведете.  К.  Кр.  5. 
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Присвячуватися,  чуюся,  ешся,  сов. 

в.  присвятитися,  ч^ся,  .йшся,  гл.  1)  По- 
свяшаться,  посвятиться,  быть  посвящен- 
нымъ  кому,  чему.  2)  Ділаться,  сделаться 
святымъ.  Пійду  в  черниці,  вморю  себе  хо- 

лодом, присвячусь  молитвами.  Г.  Барв.  24!  >. 
Црисвящуватися,  щуюся,  ешся,  и.= 

Присвячуватися.  Тоді  люде  присвящува- 
лись,  а  тепер  хай  присвятиться.  Лебед.  у. 

Прнсербнтися,  блюся,  бишся,  г.и  При- 
сосЬдиться,  пристать,  привязаться.  Так 
вона  до  його  прикину.гась,  тик  приссрби- 
лась.  МВ.  II.   141. 

Присйл,  лу,  м.  Присылка.  Кв.  (Желех). 

Присилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  присла- 
ти, шлю,  шлеш,  і.і.  Присылать,  прислать. 

Ктняеться,  каже,  пан  Запічанськиіі,  при- 
еме подарунок.  Рудч.  Ск.  II.  12. 

Присилатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в 
прислатися,  шлюся,  шлешся,  г.і.  При- 

сылать сватовъ.  Ой  хоч  сватай,  хоч  не 
сватай,  та  хоч  присилайся,  а  щоб  слава 
не  пропала,  що  рік  ти  кохався.  Лукаш.  77. 

Приснлитв.  См.  Присилятя. 

Присйлля,  ля,  с  Пристанище?  Пче- 
линая мати  ройочка  веде.  Ой  веде,  веде 

да  й  попитуе:  „Ой  де  б  нам,  діетка,  хо- 
роше присйлля  найти?  Грин.  НІ.  8. 

Присилування,  ня,  с.  Принуждение. 
Правда,  1868,  стр.  437. 

Присилувати,  лую.  еш,  гл.  Прину- 
дить, заставить.  Шш)а  мене  вмовляти,  а 

силувати — тож  не  знаю,  хто  мене  при- 
силує. МВ.  І.   19. 

Присйл  йти.  лею,  еш,  'сов.  в  приси- 
лати, лю,  лиш,  и.  Привязывать,  привя- 

зать. Взяв  він  Маріеньку  за  білу  рученьку, 
присилив  до  сосни,  до  сосни  пленили  і.  Гол. 
І.  1(53.  Я  присилив  кониченька  до  дубонька 
зеленою.  Гол.  І.  22. 

Присипаний,  ка,  м.  Родъ  лепешки, 
присыпанной  творогомъ.  Вх.  У  г.  263. 

Присипати,  паю,  еш,  сов.  в.  приси- 
пати, плю,  плеш,  и.  Присыпать,  присы- 
пать. Хорошенько  коровай  бгають,  сирцем 

присипають.  Мет.  163. 

Присипатися,  паюся,  ешся,  'сов.  в. 
присипатися,  плюся,  плешся,  м.  При- 

сыпаться, быть  присыпаннымъ.  Левиц. 
(Правда,  1868,  ст.  423).  А  сам  почав  уже 
сивим  волосом,  як  сніжком,  присипатись. 
МВ.  (О.  1862.  III.  72).  Ти,  ляше,  зляк- 
неш,  із  коня  спаднеш,  сам  присиплешся 
землею.  АД.  II.  42. 

Присипка,  ви,  ж.  Порошокъ,  которымъ 

присыпаютъ  что-либо,  —  присипна,  напр., 
для  выдълываемыхъ  кожъ.   МУЕ.  I.  70. 

Присипляти,  даю,  еш,  сов.  в.  при- 
спати, сплю,  епнш,  гл.  1)  Убаюкивать, 

убаюкать.  КС.  1893.  ГЦ.  81.  Ходи,  сонку, 
в  колисочку,  приспи  нашу  дитиночку.  Макс 
(1849).  102.  2)  Задушивать,  задушить  ре- 

бенка, приданивъ  его  (о  спящей  женщипі). 
Присихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  прнсбх- 

(ну)ти,  хну,  неш,  гл.  Присыхать,  при- 
сохнуть. 

Присівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  присіяти, 
сію,  еш,  гл.  Сіять,  посіять.  Посіяти  ко- 

нопельки обіщався.  Як  сіяв,  присівав,  при- 
сіваючи, казав...  Чуб.  V.  1159.  Усього  дві 

десятинки  присіваємо,  а  сем'я  ветка,  є 
кому  їсти-  Чорниг.  у. 

Присівов,  вву,  м.  1)  Прибавка  ра- 
ботнику къ  денежной  платі  въ  виді  куска 

полевой  земли,  засіваемой  хозяиномъ,  уро- 
жай съ  котораго  собираетъ  работникъ. 

Чуб.  VI.  76,  405.  На  присівок  дав  му  пів- 
десятини.  Каменец,  у.  2)  Посівь,  засіян- 
ное  поле.  Ой  пила  я  в  понеділок,  та  й 
пропила  ввесь  присівок.  Грин.  III.  324.  Як 
зраня  (на  Дмитра)  дує  вітер,  то  ранний 
присівок  буде  добрий;  як  в  полуднє,  то  се- 
редний;  а  як  вечером,  то  пізний.  МУЕ. 
III.  50. 

Присід,  ду,  .и.  Присість.  За  їдким 
присідом  вечера  з  обідом.  Ком.  №  11972. 

Присідати, .  даю,  еш,  сов.  в.  присісти, 
сяду,  деш,  и.  1)  Присідать,  присість. 
Рудч.  Ск.  І.  4,  134.  Дурного  по  ногах,  щоб 
присів.  Кролев.  у.  2)  Придавливать,  при- 

давить, садясь.  Як  саджають  молодих  на 
посад,  то  тоді  молода  кілько  пальців  пра- 

вої руки  присяде,  тілько  літ  не  буде  мати 
дітей.  ЕЗ.  V.  179.  3)  Одолівать,  одоліть. 
А  дівчину  думи  лютії  присіїи.  Млак.  5. 
А  ще  як  вороги  присіду т — Господи!  то 
так  уже  доскулят  до  живою.  ЕЗ.  V.  215. 
Його  присіла  сідина.  Онь  посіділь.  Шух. 
І.    32. 

Присіди,  дів,  м.  мн  Въ  вираженій: 
на-в-присіди-  См.  Навприсідки. 

Прнсідва,  ки,  яг.— Поверхниця  2. 
Вх.  Зн.  61.  Шух.  І.  79. 

Присіддатн.  См.  Присідлувати 

Присідлувати,  дую,  еш,  сов.  в.  при- 
сід лати,  лаю,  еш,  и.  Притягивать,  при- 

тянуть сідло  подпругой.  Шух.  І.  78. 
Присівати,  вію,  еш,  сов.  в.  присікти, 

січу,  чеш,  м.  1)  Пресікать,  пресічь. 
2) — переполох.  Симпатически  лічить  ис- 
пурь  отсіченіемь    на  порогі   концевъ  во- 
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лосъ  больного  и  віника  въ  соединеніи  съ 
известными  пріемами.  Черк.  у.  Мил.  М.  48. 
Грин.  П.,  318. 

Присікатися,  каюся,  ешся,  гл.  При- 
вязаться, придраться,  пристать.  Присікався 

до  чоловіка, —  як  не  б'є.  Рудч.  Ск.  II.  168- 
Присікався  як  оса.  Ном.  №  2758. 

Присілок,  лка,  м.  Приселокъ.  Любився 
парубок  з  дівкою  і  ходив  до  неї  з  другою 
присілка.  Грин.  II.  177.  Я  вчора  їздив  на 
присілок.  Могил,  у. 

Прьсінечки,  ми.  Ум.  оть  присінки. 
Присінешния,  а,  є.  Относящійся  къ 

присінкам.,  Стор.  МПр.  99. 
Присінки.  См.  Присінок 
Присінок,  нка,  м.  Пристройка.  Вх. 

Зн.  55.  Чаще  во  мн.  присінки.  Крыльцо, 
крыльцо  съ  навъсомъ  на  двухъ  столбикахъ. 
Поп.  52.  В  присінках  всі  пани  сиділи,  на 
дворі  ж  вкруг  стояв  народ.  Котл.  Ен.  II.  15. 
Наймити  й  наймички  на  присінках.  Сим. 
205.  Ум.  Приспечии.  Чуб.  V.  1076.  Ой 
у  сінечки,  у  присінечки  ясне  сонечко  схо- 

дить. Мил.  Св.  18. 

Присіння,  ня,  с.=Прнсінки. 

Присіпатися,  паюся,  вшся,  м.= При- 
сікатися. Дівчата  так  і  присіпались: 

„Скажи,  Мотре!и  МВ.  І.  87.  Чого  се  иін 
до  мене  пристався?  О.  1862.  VII.  35. 

Присісти.  См.  Присідати. 

Присішок,  шка,  м.  1)  Подпорка.  Ле- 
бед.  у.  2)  Столбикъ  съ.  развилиной  на 
конці,  въ  которую  помещается  горизон- 

тальное бревно  (при  постройке  сарая). 

Чуб.  VII.  393.  3)  мн.  присішки.  Въ  думі — 
стремена.  1о  теє  (козак  Голота)  промов- 

ляв, на  присішках  став,  без  міри  пороху 
підсипає,  татарину  гостинця  в  груди  по- 

силає. АД.  І.  170.  Это  же  місто  съ  пере- 
водом!.: ЗОЮР.  І.  18. 

Присіяти.  См.  Присівати. 
Прискакати,  чу\  чеш,  гл.  Прискакать. 
Прйскаком,  кар.  Урывками.  Прискаком 

шила,  бо    ніколи  добре    сісти.    Черниг.    у. 

Прискакувати,  кую,  еш,  сов.  в.  при- 
скочити, чу,  чиш,  гл.  Подскакивать,  под- 

скочить къ  кому,  чему,  подбігать.  Рудч. 
Ск.  II.  30.  Прискочив  до  лави.  Драг.  63. 
Внучіа  качається  по  садку  білим  клубоч 
ком:  і  до  нас  прискочить,  і  зное  у  гуща- 

вині зеленій  зникне.  МВ.  І.  18.  Скаче  го- 
робейко  по  двору,  то  прискакує  гк  вікну. 
Грин.  НІ.  539. 

Прйскалка,  кн,  ж.  Выступъ  скалы, 
боковая  скала.  Я  урвався  з  скали  та  упав 
на  прискалку,    а  звідти    знов  ударивсь    об 

прискалку.  Каменец,  у.  Антосьо....  роздив- 
лявся на  юри  та  жахався,  .як  люде  лазили 

по  них,  ступаючи  з  прйскалка  на  приска- 
.юк.  Св.  Л.  217. 

Прйсканець,  идя,  м.  Родъ  ададьи  къ 
сладкаго  тіста. 

Прискаржити.  См.  Прнскаржуватж. 
Прискаржувати,  жую,  еш,  сов.  в. 

прискаржити,  жу,  жнш,  г.%. — когб.  Жа- 
ловаться, пожаловаться  на  кого.  Могилев,  у. 

Не  забули  ми  тобі,  як  ти  нас  прискар- 
жував  (перед  паном).  Св.  Л.  68. 

Прискати,  каю,  еш,  іл.  1)  Брызгать. 
Грин.  II.  37.  2)  Фыркать.  Росердила  невір- 

ною, що  аж  прискає.  Грин.  III.  308. 

Прискіпатися,  паюся,  ешся,  і.і.=Нри- 
сікатися.  Біда  до  мене  прискіпалась. 

Прискбчяти.  См.  Прискакувати. 
Прискрйгнути,  ну,  неш,  її.  Прикру- 

ти .ь,  поставить  въ  стеснительное  положе- 
ніе.  Як  прискригне,  що  ради  не  мож- 

но дати,  то  йдем  помочі  шукати. 
Прискринок,  нка,  м.  Лщичекъ  въ 

сундукі,  вверху,  вдоль  боковой  стінки, 
для  храненія  мелкихъ  вещей    Вас.  150. 

Прискрйпати,  паю,  еш,іл.— Приокркг- 
нутн.  Прискрипала  .мене  нещасна  година: 
вмерла  жінка,  зосталась  дитина.  Грин. 
ПІ.  381. 

Прислати,  ся.  См.  Присилати,  ся, 
Прислини,  .«н.=Паслін.  Вх.  Пч.  І.  13. 

Прислівник,  ка,  .ч.=Прислів'я.  Вх. Лем.  456. 

Прислів'я,  в'я,  с  Пословица,  пого- 
ворка. Українські  приказки,  прислів'я  і таке  инше.  Збірники  О.  В.  Марковича  і  др. 

Спорудив.  Ж.  Номис.  Спб.  1864. 
Присліджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

присдідйти,  джу\  дйщ,  гл.  Просліжн- 
вать,  прослідить.  Дивлюсь, — піиіов  він  у 
двір;  я  й  пристояв,  гцоб  побачити,  що  він 

робитиме,  прислідив  за  ним;  а  він  до  две- 
рей: зламав  замок  та  в  хату.  Новомоск.  у. 

Присліпуватий,  а.  є.  Сліпой  на  одинъ 
глазъ.   (Залюбовск.). 

Прислбн,  ну,  м.  1)  Місто,  гді  лежить 
покойникъ  въ  домі.  Угор.  2)  Горный 
обрывъ.  Угор. 

Прислуга,  ги,  ж.  Услуга. 
Прислуговувати,    вую,    еш 

гувати,  гую,  еш,    гл.    Прислуживать.  Ле- 
виц.  I.  476. 

Прислужити,  си.  См.  Прислужува- 
ти, ся. 
Прислужувати,  жую,  еш,  сов.  в.  при- 
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служити,  жу\  жш,  м.  Прислуживать, 
прислужить,  услужить. 

Прислужуватися,  жуюся,  ешся,  сов. 
в.  прислужитися,  ж^ся,  жншся,  гл.  При- 

служиваться, прислужиться.  Левиц.  Пов.  52. 

Прислуг,  ху,  м.  Прислушиванье,  под- 
слушиванье.  МВ.  П.  111. 

Прислухання,  ня,  с.   Прислушиваніе. 

Прислухати,  хаю,  еш,  гд.=Прнслу- 
хатнся.  1ш.ш  дівчина  та  гукаючи,  аж 
два  дворы  та  минаючи,  до  третьою  при- 
слухаючи.  Мил.  141.  Дивиться,  як  ходять, 
прислухае,  як  гомонять.  МВ.  (О.  1862. 
I.   105). 

Прислухатися,  хаюся,  вшся,  сов.  в. 
прислухатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Прислу- 

шиваться, прислушаться.  А  к  славі  не  при- 
слухаюсь, то  й  гадки  не  маю.  Мет.  87. 

Вони  будуть  прислухаться — з  ким  буду 
стояти.  Чуб.  V.  262. 

Прнслухбвуватися,  вуюся,  ешся,  при- 
слухуватися, хуюся,  ешся,  м.=Прнслу- 

хатися.  Прислухувалась,  ніби  боялась,  щоб 
не  піймали  тою,  хто  її  скривдив.  Стор- 
МПр.  83. 

Присмагати,  гаю,  еш,  '. ».  —Присма- 
жуватися. Желех. 

Присмагнути,  ну,  неш,  гл.  1)  При- 
горіть, сильно  прижаритьоя.  Печене  по- 

рося аж  присмагло-  Греб.  404.  2)  Подер- 
нуться пленкой,  покрыться  налетомъ.  У 

йою  губи  присмагли.  На  озері  вода  при- 
смагла. 

"^аъмагнутнся,  нуся,  нешся,  и.= 
Присмагнути  1.  Вх.  Леи.  456. 

Присмажити,  ся.  Си.  Присмажува- 
ти, ся. 
Прйсмажка,  ки,  лс.=Прнсмака.  Да 

все  коли  б  смашненьке,  да  коли  б  сальця 
більше,  присмажку  добру  зробили-  Г.  Барв. 
•503.  От  ніщимня  страва  смашна  без  при- 
смажки.  Т.  Барв.  441. 

Присмажуватися,  жуюся,  ешся,  сов. 
в.  присмажитися,  жуся,  жишся,  гл.  Под- 

жариваться, поджариться. 
Присмака,  ки,  ж.  Чаще  во  мн.  ч. 

присмаки.  1)  Приправа.  НВольш.  у.  2)  Ла- 
комство. Кухарі  зварили  вечерю  з  доброї 

страви  і  напекли  усякі  присмаки  і  витре- 
беньки. Стор.  МПр.   146. 

Присмалити,  ся.  См.  Присмалюва- 
ти, ся. 
Присмалювання,  ня,  с  Опаливаніе, 

припаливаніе. 
Присмалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  при- 

смалити, лю,    лиш,  гл.    Прижигать,  при- 

жечь, опалить.  Присмалиш  ту  волосину. 

Рудч.  Ск.  І.  105.  Пустили  пожар  по  до- 
лині, соловйових  діток  попалили,  соловейка 

старою  присмалили.  Чуб.  V.  851.  Присма- 
лювати халявки,  литки.  Ухаживать  за  жен- 

щиной. Ном.  №  8974.- 
Присмалюватися,  лилося,  ешся,  сов.  в. 

присмалитися,  люся,  лишся,  гл.  Прижи- 
гаться, прижечься,  опалиться.  Така  гаряча 

лежанка,  що  аж  подушка  присмалилась. 

Харьк. 
Присмачити.  Си.  Присмачувати. 

Присмачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  при- 
смачити, чу\  чйш,  гл.  Сдабривать,  сдоб- 

рить. Сядуть  за  обід,— не  присмачений 
обід  їх  веселою  річчу  Грицьковою.  Г.  Барв. 
160. 

Присмёрджувати,  джую,  еш,  гл.  При- 
пахивать, немного  вонять.  Риба  вже  при- 

смерджуе.  Рк.  Левиц. 
Присмерк,  ку,  м.  Сумерки.  У  при- 

смерку ледві-не.гедві  по  степу  росяному 

шлях  мрівся.  МВ.  (О.  1862'.  І.  77).— Присмерком.  Въ  сумеркахъ.  Присмерком  до- 
чапали до  хутора.  МВ.  (О.   1862.  III.  52). 

Присиертний,  а,  є.  Умирающій. 
О.  1862.  IX.  27.  На  панщину  не  пішов: 

„в  мене  жінка  присмертна" , — одпрохався 
тим.  МВ.  (О.   1862.  І.  84). 

Прйсмиком,  нар.  Порывисто.  Віє  ві- 
тер присмиком.  Волч.  у. 

Присмирити.  См.  Присмиряти. 

Присмирити,  ряю,  еш,  сов.  в.  при- 
смирити, рю,  рйш,  гл.  Усмирять,  усми- 

рить. Гайдамак  як  присмирили  були,  пани 
вже  верх  взяли-  Драг.  210. 

Присміти,  смію,  еш,  м.  Осмілиться, 
рішиться.  Як  би  присмів,  то  б  убив.  НВо- лын.  у. 

Присмоктати.  См.  Присмоктувати. 

Присмоктувати,  тую,  еш,  сов.  в.  при- 
смоктати. кчу\  чеш,  гл.  Присасывать, 

присосать.  Читає  він  сю  книгу,  а  Іван — 
не  кажи  що  присмоктало  його — й  одірватись 
ніяк  не  може.  Грин.  І.  289.  Напивсь  того 
чаю,  иржмоктуючи  люльку.  Кв. 

Присмолити.  См.  Присмолювати. 
Присмолювати,  люю,  еш,  сов.  в.  при- 

смолити, лю,  лиш.  гл.  Осмоливать, 

Осмолить.  Діжечка  тече  в  дні,— присмо- 
лити трохи  треба.  Черниг.  у. 

Приснитися,  нюся,  нйшся,  гл.  При- 
сниться. Приснився  дворяченькщві  предив- 

ненькпй  сон.  Чуб.  V.  365. 
Приснідати,  даю,  еш,  м.  Упустить, 

утратить    завтракая,  изъ-за    завтрака.   Да 
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ти,  дівко,  свою  долю  у  гіятінку  приспі- 
вам, в  суботоньку  приснідала,  в  неділеньку 

согрішила,  що  до  церкви  не  сходила.  Чуб. 
V.  602. 

Прнснопйти,  плю,  пйш,  гл.  Прибить, 
пришибить.  Г.  Барв.  131.  Коли  не  кула- 

ком, то  словом  приснопить.  Г.  Барв.  273. 
Приснути,  ну,  неш,  гл.  1)  Брызнуть. 

Повновида,  краска  з  .шия  як  не  присне. 
Г.  Барв.  102.  Треба  набрати  у  рот  води 
та  й  приснути  нею  проти  сония.  Ком.  І. 
2)  Фыркнуть.  Захлинувся,  чхнув-  і  приснув. 
Г.-Арт.  (О.  1861.  НІ.  106).  3)  Прыснуть, 
вырваться,  выскочить,  вилетіть.  Як  схоче 
скочить,  то  аж  в  землю  присідає,  та  и 
присне  разом  відтіля.  Греб.  395.  Стрепет 
приснув  над  кущами.  Щог.  В.  53.  Присне 
снії  із  під  копит.  Щог.  Сл.  7.  Приснули 
на  тнім  морі  скалки-  Г.  Арт.  СО.  1861. 
III.  109).  З  печі,  з  горючою  дерева,  пучсне 
вуюль  і  вискочить  аж  насеред  хати  ЕЗ. 
У.   191. 

Прнсогласйтя.  См.   Присоглашати. 
Дриеоглашатн,  шаю,  вш,  сов.  в  при- 

согласйтн,  шу\  сйш,  гл.  Привлекать,  при- 
влечь къ  участію,  склонять,  склонить.  Він 

салаЛі  первии,  та  и{Є  двох  присогласив. 

Присоглаша  шинкарь  нашою,  щоб  той  пе- 
рейшов у  їхню  віру.  Мнж.    122. 

Присок,  ску,  м.  Горячая  зола  съ 
огяемъ.  Прогріб  присок  в  огнищі.  Грон. 
II.  183.  Присок  зсипати  на  нбго.  Задіть, 

разсердить  кого.  Це  на  його  як  приску  зси- 
пав. НВолын.  у. 

Присолити.  Си.  Присолювати. 
Присолоджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

присолодити,  джу^  дйш,  м.  1)  Подсла- 
щивать, подсластить.  2)  Привлекать,  при- 

влечь на  свою  сторону.  Чимсь  присолодила 
вона  його.  НВолын.  у.  3)  -  язика.  Ябедни- 

чать, наябедничать.  Св.  Л.  223.  Чи  не 
ти  язика  присолодив?  Та  він  і  руками  й 
ногами  відхристюеться.  Не  дух  же  святий 
навіває  інспектора!  От  ми  і  зговорились 
докопатись  до  донощика.  Св.  Л.  221. 

Присблювати,  люю,  вш,  сов.  в.  при- 
солити, лю,  лиш,  гл.  Присаливать,  присо- 

лять. Не  присолювала  й  не  затовкуваіа 
страви.  Г.  Барв.  92. 

Присотатнся,  таюся,  ешся,  гл.  1)  При- 
вязаться, пристать.  Ом  присоталась  до  сер- 

денька туга,  та  й  не  може  відчіпиться. 
Шейк.  Быть  Подолянъ.  І.  59.  2)  Придти, 
прибрести.  Прошу  не  остаться  на  мою 
лрозьбу  до  мене  присопшться.  Грин.  II.  197. 

Присох,  ха,    м.  Столбъ    въ  клуні  для 

поддержаны  крыши;  столбъ  для  укріпле- 
ній плетня.  Козел,  у. 

Прясох(ну)ти.  См.  Присихати. 
Прнсочйтн,  чу\  чйш,  гл.  Подкараулить. 

ЗОЮР.  І.  160.  Я  таки  присочила,  хто 
в  нас  капусту  краде.  Черниг.  у.  Треба 
присочити  качку,  де  вона  несеться 

Прйспа,  пи,  ж—  Призьба  і  дід,  і 
баба  у  неділю  на  приспі  вдвох  собі  сиділи. 
Шевч.  100. 

Прйспанка,  ви,  ж.  Наложница,  лю- 
бовница. Вх.  Зн.  56. 

Приспати.  См.  Присипляти. 
Приспатися,  плюся,  пйшся,-  м.  По- 

спать съ  мужчиной.  Вх.  Лем.  456. 
Приспів,  ву,  м.  Прнпт.пъ.  Г.  Барв.  366. 
I.  Приспівати.  См.  Приспівувати. 
II.  Приспівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  при- 

спіти, спію,  вш,  гл.  1)  Иодпспівать,  не- 
доспіть, приспіть.  Жито  поспіло,  приспіло 

діло.  Лукаш.  85.  Отцевська  -  матчина  мо- 
лотва  у  купецтві,  і  в  реместві,  і  на  полі, 
і  на  морі  на  поміч  приспівае.  АД.  І.  181. 
2)  Поспівать,  поспіть,  созріть.  Вже  вдо- 
вонці    пшениця    приспіла.     Чуб.    V     856. 
3)  Застигнуть.  Смерть  старих  приспім 
швидко.  Рудч.  Ск.  І.  131. 

Приспівка,  КИ;  ж.=Приспів,  то  что 
кому  либо  о  немь  поють.  Чуб.  III.  395. 
Згадала  чогось  до  неї  мою  приспівг.у,  бо 
приспівками  змалку  звикли  розмовляти  з 
Настусею.  Г.  Барв.  466.  І  я  тепер  на 
приспівки  їм  здався.  К.  Іов.  63. 

Приспівок,  вку,  л«.=Приспів  Гарна 
пісенька  та  ще  й  з  приспівком.  Констав- тияогр.  у. 

Приспівнутя,  ну,  неш,  їх  Пропіть, 
прнпіть.  Да  ще  притупне  ногою  і  при- 

спіте сі  слова, — так  її  і  вразить.  Г.  Барв. 340. 

Приспівувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 
співати, ваго,  вш,  гл.  1)  Припівать,  и  ри- 

піть. Котл.  НП.  391.  Теща  дитя  коли- 
хала і  дитині  приспівала:  .люлю,  люлю, 

татарчатко!"  АД.  І.  288.  Нехай  лишень 
сядуть  за  стіл,  уже  не  я  буду,  щоб  не 
приспівала  йому:  .Старший  боярин  як 
болван.'1  Кв.  А  вона  сама  грає  і  приспівує. 
Рудч.  Ск.  І.  160.  Приспівувати  парубка  дів- 

чині. Называть  ихъ  имена  вмісті  въ 
пісні.  МУЕ.  III.  11,  12.  2)  Упустить, 
утратить  изъ  за  пінія.  Да  ти,  дівко,  свою 
долю  у  гіятінку  приспівала  и  т.  д.  (Чуб. 
V.  602),— см-  Приснідати. 

Прнспільниця,  ці,  ж.  Маслясица. Утор. 
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Приспіти.  Сн.  Прнспівати 
Прнспорйти.  Си.  Прнспоряти. 

Приспорятн,  раю,  еш,  сов.  в.  прн- 
спорйти, рн>,  рйш,  м.  Умноялть,  умно- 

жить. Грин.  III.  158,  Бої  гриспоряє  і 
ранньою  і  пізньою  росою.  Ном.  №  584. 
Став  їм  Господь  видимо  помошти,  айв 
полі  і  в  домі  всю  худобу  приспоряти.  КС 
1884.  І.  33. 

Приспособйтися.  См.  Приспособля- 
лся 

Приспособлятися,  лягося,  шлея,  сов. 
в.  приспособйтися,  блюся,  бйшся,  М. 
Двлаться,  сделаться  угоднымъ.  Може  хоть 
сим  Боюві  приспособлюсь.  Сим.  236. 

Приссати,  ссу\  ссеш,  гл.  Присосать. 
Став  виходить  із  води, — так  ні:  так  його 
й  приссало,  і  нот  ие  витягне  з  болота. 

Чхб.  П.  138.  ^ 
Пристава,  ви,  .ч^Наблюдающій  за 

работами.  Святі  молотять  жито,  а  свя- 
тий Петро  стоїть  над  гми  за  приставу. 

Чуб    II.  337. 
Приставити,  таю,  еш.  сов.  в.  приста- 
ти, тину,  неш,  гл.  1)  Приставать,  при- 

стать, причалить.  АД.  І.  209.  ІиВ.  І.  138. 
2)  Присоединяться,  присоединиться;  при- 

стать. Та  й  ні  до  кою  не  пристає,  і  до 
себе  не  приймає.  Стор.  МПр.  114.  Ой  ти, 
тую,  ой  ти,  журбо,  не  пристань  до  мене. 
Мет.  59.  З  яким  пристаєш,  сам  таким 
стаєиі.  Ном.  №  5988.  Чернець  остався  у 
тій  церкві  Боїу  молиться.  Почали  люде 
туди  ходить,  приставать  у  віру,  він  їх 
навчає.  Грин.  П.  12.  Пристати  у  прийми. 
См.  Прийми.  3)  Приставать,  пристать,  при- 

липнуть. Баїатий  брат  вимазав  у  середині 
кружку  медом,  июб  пристале  те,  шо  мі- 
ритимуть.  Грин.  І.  180.  4)  Быть  къ  лицу, 
идти;  подходить.  Пристало,  як  свині  на- 
ритники.  Ном.  Л«  11207.  Це  ж  тобі,  Ма- 

русю, не  сподоба, — не  пристав  чепець  до 
лоба.  Мет.  209.  Ні  до  кою  не  пристає 
так  ота  приповість...,  як  до  подолян.  Св. 
Л.  201.  5)  Быть  пригоднымъ.  Пісна  страва 
не  пристає  так  до  живота,  як  скоромна. 
Лебед.  у.  6)  Уставать,  устать  до  невоз- 

можности работать,  идти;  выбиваться,  вы- 
биться изъ  силъ.  Моєму  миленькому  во- 

лики пристали.  Чуб.  V.  403.  Ой  став  ко- 
ник приставати.  Мет.  74.  7)  Соглашать- 
ся, согласиться.  Чи  пристаєш,  Бондарівно, 

з  нашим  паном  жити?  Гран.  III.  614. 
Ні,  я  на  такий  суд  не  пристану!  Довю 
пані-матка  не  приставала  віддати  Моею 
«  науку.  Св.  Л.  53.    8)   Пристає,   пристало 

серце  до...  Любить,  полюбить  кого.  При- 
стало серденько  моє  до  твою-  Мет.  6.  Ой 

до  стидкою,  ой  до  бридкою  серденько  не 
пристане.  Мет.  67.  9)  Останавливаться, 
остановиться.  Пристав  трохи  на  тому 
слові,  а  далі  знову  повідає.  Гн.  II.  28. 

Приставити.  См.  Приставляти. 
Приставитися,  влюся,  вишся.  іл. 

Умереть.  Вже  ж  і  моя  сестра  м'ятий 
рік  як  до  Бога  приставилась.  Г.  Барв.  184. 

Приставка,  ки,  ж.  Доставка.  Херс.  г. 

Приставляти,  ляю.  еш,  сов.  в.  при- 
ставити, влю,  виш,  гл.  1)  Приставлять, 

приставить,  поставить.  Пристав  драбину 
до  стіни.  Затопила  піч,  приставила  окропи. 
Рудч.  Ск.  II.  59.  2)  Доставлять,  доставить. 
ЗОЮР.  П.  56.  Приставив  Остап  хліб  від 
свою  пана.  Г.  Барв.  24.  3)  Приставлять, 
приставить  къ  ділу.  Хто  ж  нас  тепер 
буде  ізражать  і  порядок  давать,  і  на  діло 
приставлять.  Мил.  188. 

Приставщйна,  ни,  об.  та  ж.  1)  Пристан- 
шій,  присоединившаяся  къ  кому  либо  чело- 
вікь  ръвид"б  пріемьіша  или  участника  діла, 
дающаго  только  свой  трудъ,  безъ  капитала. 
Він  і  той  юд  приставав  на  шинок  (тор- 

гувати)^ копійки  грошей,  на  чужі  гроші 
а  не  на  свої, — він  приставщйна.  Павлогр. 
у.  2)  Невенчанная  женщина,  вступившая 
въ  сожительство  на  правахъ  хозяйки.  Алек- 

сандров, у.  3)  Привидвніе.  Став  білий  як 
приставщйна.  Харьк.  у. 

Прйстай,  тая,  м  Тотъ,  который  къ 
чему  либо  пристаетъ,  присоединяется - 
Желех. 

Прнстамоцкувати,  в^ю,  во,  гл.  Ни 
во  что  ставить,  презирать.  Угор. 

Пристави,  нів,  м.  1)— Пристановище. 
2)  Присоединеніе  въ  компанію. 

Пристаняя,  ня,  с.=Пристановище. 
Ходить,  ходить, — нігде  йому  нема  при- 
стання.  Рудч.  Ск.  I.  70. 

Прнстановйти.  См.  Пристановлятн. 
Пристановйтяся,  влюся,  вишен,  и. — 

до  чого.  1)  Избрать  занятіе.  Пристане  - 
вився  до  гандлю.  2)  Найти  убіжище.  Вх. 
Зн.  56. 

Прнстанбвнсьво,  на,  с.=Прнстано- 
внще.  Гн.  I.  201. 

Пристановище,  ща,  с.  Пристанище. 
Був  собі  безщасний  Іван,  да  такий  без- 

щасний, що  нема...  ніякою  пристановища 
йому  ніде.  Рудч.  Ск.  І.  89.  Нема  йому 
пристановища,  ніхто  не  приймає-  Грин. 
І.  290. 

Пристановлятн,  лйю,  еш,  сов.  в.  прн- 
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становити,  влю,  виш,  гл.  =  Пристав- 
ляти, приставити.  Л  ми  ж  їх,  прескур- 

вих  синів,  та  у  город  пристановили.  Чуб. 
V.  1052.  Зоставила  мене  хазяйка  зовсім 

у  себе,  пристановила  до  дитини.  Г.  Барв. 
363. 

Пристань,  ні,  ж.  Пристань.  Чуб.  V. 
1170.  АД.  І.  218.  В  тій  галері  од  при- 

стані далеко  одпускали,  Чорним  морем  да- 
леко гуляли.  АД.  І.  209. 

Пристарий,  а,  е.  Пожилой.  Пристара 

жінка.  НВолын.  у.  Устим  пристарий  чо- 
ловік. НВольш.  у. 

Пристаріти,  рно,  вш,  м.=Пристарі- 
тнся.  Як  я  пристарів,  зуби  з  рота  пови- 
падали.  Чуб    II.  270. 

Пристарітися,  ріюся,  вшся,  гл.  Соста- 
риться. Тепер,  як  пристарівся,  моргне  си- 

вим усоМі — громада  й  примічав-  МВ.  І.  108. 
Сделаться  старымъ  (о  вещахъ).  Заново 

ситце  на  колонку,  а  як  пристаріеться, — 
садять  квочку.  Ном.  №  5310. 

Пристаркуватий,  а,  е.  1)  Пожилой. 
Якась  пристаркувата  пані.  МВ.  І.  24. 
2)  Старообразный. 

Пристача,  чі,  ж.  Поставка,  доставка. 

Ми  на  роботу  прийдемо  без  лопат,  а  ло- 
пати— ие  еже  ваша  пристача.  Зміев.  у. 

Лати  на  хату, — ие  еже  ваша  пристача. 
Харьк.  у. 

Прйсташ,  ша,  м.  Мужчина,  который 
не  беретъ  жену  на  свое  хозяйство,  но 
самъ  идетъ  вь  женинъ  домъ  и  на  женино 
хозяйство.  Вх.  Уг.  263. 

Пристав,  таї,  1)  .«.=Пристай.  Желех. 
2)  м.= Прйсташ.  Желех.  3)  ж.  Вступленіе 
вь  бракъ  вь  качестве  присташа.  Волію 

йти  у  жовніри,  ніже  на  'пристаю.  Гол. 
II.  96. 

Пристерігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  при- 
стерегти, режу\  жеш,  гл.  1)  Подкараули- 

вать, подкараулить.  Я  таки  пристережу, 
хто  мої  дині  переводить.  Рудч.  Ск.  II.  10. 

Я  тебе  давненько  пристерігаю, — аж  от 
коли  піймалась.  МВ.  (О-  1862.  III.  70). 
2)  Подмечать,  подметить.  Я  пристерігаю 

по  йому  главно.  Черк.  у. 

Пристигати,  гаю,  вш,  сов.  в.  при- 
стигти, гну,  неш,  гл.  1)  Созрівать,  со- 

зреть. Дині  стали  пристигать.  Рудч.  Ск. 

II.  9.  2)  Застигать,  застичь,  постичь.  При- 
стігші  його  нічка.  Чуб.  V.  734.  Як  при- 

стигла козака  нетягу  нещасливая  юдина, 

злая  хуртовггна,  то  відцур<ілася  і  прита- 

манная родина".  Мет.  435.  3)  Подоспевать, 
подосп-бть,    приспівать,    приспіть.     Баба- 

яга  уже  скоро  сюди  пристигне.  Рудч.  Ск. 
І.  136.  Пристигла  година.  Єв.  Мр.  XIV.  41. 

Пристиг  у  саму  пору  до  старою.  К.  ПС 

135. 
Прнстін,  ну,  м.  Отвесный  берегъ  ріки. 

Харьк. 
Пристойний,  а,  є.  1)  Приличный,  при- 

стойный. Нема,  кажу,  пари  мені  пристой^ 
ної.  Г.  Барв.  11.  2)  Пригожій,  красивый. 
Г.  Барв.  426.  Парубок  молодгш,  здоровий, 
пристойний,  хоч  до  шлюбу  ставляй.  Чуб. 
І.   155. 

Пристойно,  нар.  Прилично.  Пане  геть- 
мане, старого  пса  не  пристойно  мішати 

в  нашу  компанію.  К.  ЧР.  28. 

Пристосовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  при- 

стосувати, оу^ю,  вш,  гл.  Примішать,  при- манить. 

Пристосовуватися,  вуюся,  вшся,  сов. 

в.  пристосуватися,  с^гося.  вшся,  гл.  При- 
меняться, приманиться.  Треба  вміти  при- 

стосуватись до  дітей,  щоб  вони  зрозуміли 
тебе.  Кіев.  у. 

Пристояти,  тою,  їш,  гл.  Постоять, 
ожидая.  Я  пристояв,  а  він  минув  мене. 

НВолын.  у.  Трохи  пристояв,  поки  він  вий- 
шов. Харьк.   г. 

Пристрахати,  хаю,  вш,  гл.  Припуг- 

нуть. Пристрашка,  кн,   ж.  Острастка. 

Пристрибом,  нар.  Въ  припрыжку. 
Лохв.  у. 

Пристригатя,  гаю,  вш,  сов.  в.  при- 

стрйгти,  стрижу",  жеш,  гл.  Нристригать, 
пристричь.  Пузирці  ножичкамгі  пристри- 
шють. 

Пристрій,  рбю.  м.  Приборъ,  снарядь. 
Ком.  II.  85. 

Пристріт,  ту,  м.  Бол-взнь,  происходя- 
щая, по  понятіямь  народа,  отъ  дурной 

встрічи,  сглазь:  лихорадочное  и  горячеч- 
ное состояніе  съ  тошпотой,  ломотой,  коли- 

ками. Чуб.  I.  43,  134.  Мил.  М.  36.  КС. 
1889.  XI.  309.  Грин.  II.  33.  У  в.  Пристрі- 
тище.  Грин.  II.  33. 

Пристрітельний,  а,  є— Прнстрітннй. 

Єф.  26. 
Пристріти,  стріну,  неш,  гл.  Сглазить. 

Чи  не  пристрів  тебе,  сестро,  Костомара? 
У  його,  кажуть,  ледачі  очі:  г.%яне  на  коня, 
завидуючи,  то  й  коневі  не  минеться.  К. 
ЧР.  324. 

Пристрітище,  ща,  м.  Ув.  отъ  пристріт. 

Прнстрітннй,  а,  е.  Происходящий  отъ 
сглаза,  дурной    встрічи.    Чуб.  І.  116.    Ти 
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іризь  і  трудова,  і  пристрітна.  Мил.  М.  55. 
У  небоги  пристрітні  уроки-  Мкр.    Н.  4. 

Прнстрітник,  ка,  м.  1)  Человікт., 

иміющій  способность  сглазить  при  вс'трічі 
съ  кімь.  Чуб.  І.  126.  2)  Раот.  Ьузіша- 
сплкшшшшіагіа.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Прнстрічений,  а,  є.  Замічепвьій  вь 
чемъ  либо,  заподозрінннй.  Та  чом  же  на 
йоло  напались  за  ту  крадіжку? — Тим,  що 
він  був  уже  прнстрічений  наперідь.  Ново- 
моск.  у. 

Пристрбїти.  рбю,  Іш,  і.і.  Приготовить; 
приділать.  Вх.  Лем.  457. 

Пристромйтж.    Сн.   Прястромлювати. 
Пристрбмлювати.  люю,  вш,  сов.  в. 

прястіомйтн,  илю,  мит,  гл.  Прикалы- 
вать, приколоть,  пробивъ  чімь  либо  ост- 

рымъ  (воломъ,  копьемъ  и  пр.).  Чуб.  V. 
1003.  Закопай  і  осичиною  з  клечанъни  при- 
строми.  Мнж.  156.  Опівночі  сина  породила... 
шипшиною  взяла   пристромила.  Мил.   119. 

Приструнник,  ка,  м.  Въ  струвноыъ 
інструменті:  місто,  гді  прикреплены 
щ  начинаются  струны.  КС.  1882.  VIII.  282. 

Приструнок,  нка,  м.  Въ  бандурі, 
кобз'Ь  или  торбані:  каждая  изъ  шести  ко- 
роткихъ  стртнъ.  КС.  1892.  III.  383;  1882. 
VIII.  282. 

Прнстрявати,  ряю,  еш,  сов.  в.  при- 
стряти,  ряну,  наш,  м.=Устряватн,  уст- 

ряти. Пристряв  ти  туди  чого?  Харьк. 
Прнстудений,  а,  е.  Холодноватый.  Вх. 

Леи.  457. 

Приступ,  пу,  м.  1)  Доступъ;  приступі. 
Мав  приступ  .до  двору.  Левиц.  Нов.  117. 
I  приступу  до  тебе  нема.  Г.  Барв.  497. 
2)  Првступъ  (военный).  Враг  мене  візьми, 
коли  б  я  засурмив  вам  хоч  на  один  при- 

ступ. К.  ЧР.  66. 
Приступати,  паю,  еш,  сов.  н.  при- 

ступити, плю,  пиш,  гл.  Приступать,  при- 
ступить, подходить,  подойти.  1  приступив- 

ши, приторкнувся  до  мар.  Єв.  До  не- 
вістки страшно  й  приступити.  Чуб.  V.  732. 

Приступатися,  паюся,  ешея,  сов.  в. 
приступится,  плюся,  пишея,  гд. ^При- 

ступити. Ой  лежить  тіло  як  папер  біле, 
ой  ніхто  к  тілу  не  приступиться.  Мет. 
307. 

Приступки,  пок,  ж.  Ступеньки  лест- 
ницы, крыльца. 

Приступний,  а,  є.  1)  Доступный.  При- 
ступит,, добра,  не  спесива.  Котл.  Ен.  Пі- 

шла про  мене  слава  яко  про  приступну  й 
балакучу  панію.  Г.  Барв.  372.  2)  Привіт- 

ливий. У  мене  хлопці  вовкуваті,  а  дівчатко 

так  до  всякого  приступне,  дарма,  що  неве- 
лике. Волч.  у.  3)  Близкій,  доступный. 

/  всі  віри  тій  людині  приступні  здаються. 
К.  МБ.  XII.  259. 

Пристьобати,  баю,  еш,  и.  Пристегать, 
пришить  крупными  стежками.  Г.  Барв.  62. 

Пристяжання,  ня,  є.  Притісненіе. 
Пристяжання — от  що  не  дає  глянути  лю- 
дім  на  світ:  драчі  та  неправди  усякі.  Ле- бед.  у. 

Пристяжнти.  Си.  Пристяаати. 
Пристяаати,  ваю,  вш,  сов.  в.  пристя- 

жнти, жу,  жиш,  іл.  Нрвтіснять,  притіс- 
нить.  Ном.  №  5276.  Тут  діти  маленькі, 
а  тут  ще  й  тим  пристязають:  хлопець 
був  юд  чотирнадцяти, — тою  взяли,  наняли 
за  подушне.    ЗОЮР.  І.    12. 

Присувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  прису- 
нути, ну,  неш,  м.  Придвигать,  придви- 

нуть. Не  присувай  соломи  до  вогню.  Ном. 
№  5887. 

Присуватися,  ваюся,  єшся,  сов.  в. 
присунутися,  нуся,  нешся,  ід.  Придви- 

гаться, придвинуться.  Зелененький  барві- 
ночку, стелися  низенько,  а  тгі,  милий  чор- 

нобривий, присунься  близенько!  Нп. 
Присуд,  ду,  м.  1)  Приговоръ.  К.  МХ. 

33.  2)  Юрисдикція.  К.  Бай.  39.  /  пова- 
жати присуд  наш  козацький  над  королів- 

ський всі  поприсяшли.  К    ЦН.  179. 
Присуджувати,  джую,  вш,_сов.  в. 

присудити,  джу\  диш,  ід.  Приговаривать, 
приговорить,  присуживать,  присудить;  на- 

значать, назначить,  предназначить.  При- 
суджено його  покарати.  Кою  ж  яче  любила, 

та  й  присудив  мені  Господь.  Грин.  III.  248. 
Ой  любилося  двоє  дітей  сердешне,  прису- 

див Господі,  розійтися  конешне.  Чуб.  V.  372. 
ПрисУдник,  ка,  м.  Состояний  подъ 

чьей  властью,  подвластный.  А  він  каже 
(бачте,  присудникам  вже  своїм):  „Іди  по 
водуГ  Рудч.  Ск.  І.  47. 

Присукати,  ся.  Си.  Присукувати,  ся. 
Присукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  при- 

сукати, каю,  вш,  ід.  При  тканьі:  при- 
кріплять, прикріпить  къ  кромкі  нити 

основы.  Вас.  171.  При  шитьі:  присучи- 
вать, присучить.  Як  шиєш  мережку,  так 

нитку  до  нитки  треба  присукувати,  щоб 
вузлика  не  було.  Богодух.  у. 

Присукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
присукатися,  каюся,  ешся,  м.  Прикрі- 

пляться, прикріпиться  нитлмъ  основы  къ 
кромкі.  Мнж-  193.  Быть  присукиваемымъ, 
присуканнымъ.  Чогось  ніяк  нитка  не  при- 

сукується. Богодух.  у. 
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Присунути,  ся.  См.  Присувати,  ся. 
Прнсурганнтися,    нюся,    нншся,    м. 

Притащиться.   Палажка  приеурганилась  до 
криниці-  Левиц.  ПЙО-  І.  369. 

Присусіджуватися,  джуюся,  єщся. 
сов.  в.  присусідитися,  джуся,  дишся, 
гл.  Присосіживаться,  присосідиться.  При- 

сусідивсь до  мене  один  пройдисвіт.  Г.  Барв. 
317.  До  однії  такої  купки  присусідився  і 
наш  Круглий.  Ком.  II.  56. 

Присутяжитн,  жу,  жиш,  гл.  Прижать, 
притіснить.  Дуже  присутяжив.  людей. 

Присохни,  а,  е.  Суховатый.  Вх.  Уг.  263. 
Присхнути,  н^,  неш,  ід.  Присохнуть. 

Присхне,  як  на  собаці.  Ноы.  №4117. 
Присцяти,  цю,  цйш,  гл.  О  теленкі: 

пососать  корову,  такъ  что  она  послі  этого 
даетъ  себя  доить.  Відьма...  доїла,  доїла,  аж 
поки  та  не  ста.ш  давати  молока;  тоді 
вона  зробилась  телям,  присцяла  корову  і 
«п'ять  стала  доїти.  ХС.  VII.  452. 

Прись!  меж.  Выражаетъ  внезапное  по- 
яиленіе,  вьіскакиваніе.  Коли  це  він  прись 
із  хати,  плиі  через  ліску  в  город!  Ново- 
моск.  у. 

Прйсюди— Присядки.  Всі  сусіди  йдуть 
в  прйсюди,  додають  йому  охоти.  Чуб.  V. 
20.  См.  Присіди,  присядки. 

Присяга,  ги,  ж.  Клятва,  присяга. 
Шевч.  199.  Чуб.  V.  45. 

Присягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  присяг- 
ти, гну\  неш,  іл.  Присягать,  присягнуть, 

клясться,  поклясться.  Свідки  присягали  в 
суді.  Я  итиу  не  люблю,  Боюм  присягаю. 
Чуб.  V.  295.  Ой  матінко  моя,  вже  ж  бо 
я  не  твоя:  ой  вже  ж  бо  я  тою  пана,  що 
я  з  ним  присягала.  О.   1862.  IV.  29. 

Присягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 

присягн^тися,  нуся,  нёшся,  гл.  Клясть- 
ся, поклясться.  Ти  божився,  присягався  — 

не  покину  я  тебе.  Мет.  15,  Присягались 
сліпці,  що  своїми  очима  бачили.  Ном. 
№  6849. 

Присядки,  док,  ж.  мн.  Въ  выраж.: 
у  присядки.  Въ  присядку.  А  я  в  скоки  та 
у  боки,  у  присядки  та  у  долоні.  Чуб.  V. 1143. 

Присяжний,  а,  е.  Присяжный. 
Прнсяй-Вогу,  присяето-Воже,  при- 

сясто-Вогу!  Ей  Богу!  Ей-ей!  Каменец,  у. 
Фр.  Пр.  85.  Присяй-Боїу  буду  бити.  Гол. 
Ш.  162.  Присясто-Боже,  я  не  брав.  Ка- 

менец, у. 
Притаганка,  ки,  ж.  Веревка,  которой 

привязывается  къ  берегу  дуб  (большая 
лодка).  Мвж.  180. 

Првтаенний,  а,  е.  Скрытный.  При- 
таенный  чоловік.  Черк.  у. 

Притаїти,  таю,  ї'ш,  иг.  Притаить.  Ні- 
чичирк, і  дух  притаїв.  Ном.  №  12942. 

Притаїтися,  таюся,  їшся,  гл.  При- 
таиться. Грин.  II.  117.  Притаилась,  ніби  б 

то  нежива.  Рудч.  Ск.  I.  173.  Притаїлись 
біля  ганку.  Стор.  МПр.   80. 

Притаковйти,  влю,  вйш,  г.і.  Прію- 
тить,  помістить. 

Притаковйтися,  влюся,  вишен-,  и- 
І)  Пріютиться,  поміститься,  присоеди- 

ниться.   2)  Случиться,  произойти.  Желех. 
Притакувати,  кую,  вш,  гл.  Подда- 

кивать. 
Притакнути,  ну\  неш,  и.  1)  Поддак- 

нуть, согласиться  съ  кімь.  Желех.  2)  При- 
сість. Нема  де  притакнути  на  лавці.  Вх. 

Зн.  56. Притаманний,  а,  е.  Настоя щій,  соб- 
ственный, подлинный.  Г.  Барв.  (О.  1861. 

III.  99).  Моя  притаманна  сестра.  НВо- 
лын.  у.  Моя  притаманна  земля.  НВолын. 
у.  За  що  я  дам  кому  притаманною  ого- 

рода. НВолын.  у.  Притаманне  мое  ягня. 
НВолын.  у.  Одцуралася  і  притаманная 

родина.   Мет.   435. 
Притаманно,  нар.  Какъ  слідуегь,  на- 

стоящим!, образомъ.  Не  дала  себе  прита- 
манно роагитати.  Полт.  у. 

Прнтамний,  а,  е=Прнтаманннй  Тут 
досить  знаю,  що  се  йою  притомний  баран, 
а  він  ні  та  й  ні.  Уман.  у. 

Притакувати,  мую.  вш,  гл.  Задержать, 

придержать. Пританцьовувати,  вую,  вш,  гл.  При- 
танцовывать. Він  приспівував  і  пританцьо- 

вував, узявшись  в  боки.  Левиц.  І.  478. 
Притарабанити,  ню,  ниш,  гл.  Прита- 

щить. Притарабанили  скриню. 
Притарабанитися,  нюся,  нншся,  гл. 

Притащиться.  Ще  вигадай  що! — крикнув 
Ясь:  та  нас  люде  обсміють,  як  ми  прита- 

рабанимось з  качками  та  з  индиками.  Ле- 

виц. І.  215. 
Притарасбвуватн,  вую,  вш,  сов.  в. 

притарасувати,  с^ю,  вш,  гл.  Укріплять, 
укріпить  фашинникомъ,  засыпавъ  сверху 
землею.  Лубен,  у. 

Притаскати,  каю,  вш,  ід.  Притащить. 
Мнж.  131.  Піймали  щуку  молодці  та  в 
шаплиці  гуртом  до  суду  притаскали.  Гліб. 
Притаскали  вони  йою  і  додому.  Драг.  70. 

Притвбр,  ру,  м.  Притворъ  въ  церкви. 
Левиц.  І.  13.  Шух.  І.  115.  Обізвалось  два 
ангела  у  притворі.  Мил.  Св.  20. 
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Прнтектйся,  ч^ся,  чешся,  гл.  Пріітн. 

На  городі  бараболя, — ой  десь  Моя  гиха  доля; 
бараболя  розцвітеся,  лиха  доля  тгритечеся. 
Грин.   III.  657. 

Прнтелёпкуватий,  а,  е.  Придуркова- 
тый, глуповатый.  7м  ти  ж  мене  не  піз- 
нав, прителепкуватий?  Чуб.  V.   176. 

Прнтеліпатися,  паюся,  ешся.  и.  При- 
плестись, притащиться.  Ну  мою  ти  сюди 

прителг/галасъ?  Харьк.-  у. 

Прнтелішнтнся.  См.  Прнтелішува- 
тяся. 

Прнтелішуватися,  шуюся,  ешся.  сов. 

в.  прштелішитися,  шуся,  шншся.  гл.  При- 
сосЬживаться,  присоседиться.  Я,  каже, 

тебе,  сякий  такшіі  сині/,  покину! — да  й  по- 
кине ледаїциия.  А  тепер  знов  прите.гішу- 

етъся  до  мене.  ЗОЮР.  I.  10. 

Прителющити,  щу,  щнш,  гл.  Прита- 
щить, принести.  У  приполі  и  її  саму 

з  поля,  на  панщині  знайшовши,  прителю- 
щила   Г.  Барв.   121. 

Прителющитися,  щуся,  щишся,  1.1. 

Пристать,  присоседиться.  /  він  туди  при- 
телющився, наче  його  хто  просив.   Кіев.  у. 

Прйтемком,  нар.  Во  время  темноти. 

Напав  на  йою  притемком  та  добре  попо- 
бив,— так  не  виїдав,  хто  й  бив.  Черниг.  у. 
Притемніти,  ній,  и.  безл.  Стемніть. 

Тільки  що  зайде  сонце  і  трохи  притемніє- 
О.   1861.  VIII.  31. 

Притика,  кн.  ж.  1)  Кодышекъ,  палка, 
прикрепляющая  ярмо  къ  дышлу.  Рудч. 
Чи.  34.  Чуб.  VII.  402.  Рудч.  Чп.  250. 
Як  вихватить  дід  із  воза  велику  притику. 
Мет.  472.  2)  Притики  давати.  ЗадЄвать 
кого.  О.  1862.  VIII.  11.  Ум.  Припічка. 

I.  Притикати,  каю,  еш,  сов.  в.  прит- 
кати.  тчу\  тчеш,  гл.  Притыкать,  приткать, 
выткать  еще  некоторое  количество. 

II.  Притикати,  каю,  еш,  сов.  в.  прит- 
кнути, кну,  нёш,  и.  1  )=Прнстромлго- 

ватн.  прнстромитн.  Драг.  207.  2)  Только 
сов.  в.  Поймать  на  слові.  Почалась  ізнов 

балачка  з  дівкою;  старостам,  бачте,  хоті- 
лось, щоб  і  її  на  чім  приткнути.  Грин. 

II.  274.  3)  Приставлять,  приставить,  поста- 
вить. Куди  мені  оцю  діжку  приткнути, 

що  їй  тут  і  місця  нема?  Харьк.  3)  Вме- 
шивать, впутывать,  впутать.  Не  притикай 

мене  до  том,  бо  я  не  чув  і  не  бачив.  НВо- 
лын.  у.  5)  Приткне  нбса  і  до  нас.  Не  обой- 

дется и  безъ  насъ.  Ном.  -V  4476. 

Притикатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

приткнутися,  кнуся,  нешся,  и.  Нахо- 
дить, найти  себе  мЄсто,  поместиться,  при- 

.  слониться,  прижаться  къ  чему.  Шукайте 

самі  соби  місця, — хай  притикається  кожен, 
де  знайде.  Полт.  у.  Молода  не  сідає  за 

стіл,  а  де-небудь  приткнеться.  МУЕ.  І.  115. 
(Полт.).  Серед  степу  на  ріжечку,  як  на  при- 

пічку хатиночка  приткнулась.  Г-  Барв.  14. 

Прнтнкіч,  ча,  .ч  =Прнтнка  1.  Шух. 
І.   165. 

Прнтйн,  ну,  м.  УбЄжище,  пристанище. 
Рветься  душа,  бо  нема  для  неї  притину 
на  землі.  Стор.  МПр.  2. 

Притйна,  нн,  ж.  ?  Закопать  на  при- 
тиш два  стовпи....  Біля  притини  стоїть 

два  стовпи.  Рудч.  Ск.  II.   146. 

Прнтинати,  наю,  еш,  сон.  в.  притятн, 

тну\  нёш,  і.і.  1)  Прикреплять,  прикре- 
пить, привязать,  прибить.  Притинали  Сер- 

пяіу  до  сухою  дуба.  2)  НадрЄ.швать,  над- 
резать, срЄзать.  3)  Притяв  йому  носа  дббре. 

СрЄзалг  его  хорошо.  4і  Притяти  слівв. 
РЄзко  отвЄтить.  Палажка  аж  сплакнула, 
бо  се  вперше  він  їй  таке  притяв  с.юво. 

Г.  Барв.   159. 
Притйрити,  ся.  См.  Притнрювати,  ся. 

Притирок,  рка,  .н.=ПерерЇ8.  Чуб.  VII. 
576. 

Прнтйрюватн,  рюю,  еш,  сов.  в.  при- 
тйрити, рю,  рвш,  іл.  Притаскивать,  при- 
тащить. Онисько  кашовар  іцербу  притирив 

вашнпми.  Мкр.  Г.  4.  Притирив  оберемок 

дров.  Драг.   163. 
Притйрюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

притйритися,  рюся,  рншся,  і.і.  Притаски- 
ваться, притащиться,  прійти.  Чою  прити- 

рився?  Хто  тебе  кликав  сюди?  Харьк. 

Притиск,  ку,  м.  1)  Прижиманіе?  на- 
тискъ?  Бери  мене,  бо  я  подорожня;  а  з  при- 

тиском, бо  я  сирота;  а  скоро,  бо  додому 

йду..  (Загадка:  душа).  Ном  Л?  242,  стр. 

297.  У  нас  як  б'ють,  то  з  притиска  та 
з  відваїи.  КС.  1882.  X.  ЗО.  2)  Удареиіе. 
Це  слово  він  сказав  з  притиском.  Волын.  г. 
Говорить  було  Тарас  Яровий  з  притиском. 

О.  1861^  XI.  32. 

Притискати,  каю,  еш,  сов.  в.  прн- 
тнсіну)тн,  ну,  неш,  і.і.  1)  Притискивать, 

притиснуть,  прижимать,  прижать,  прида- 
вить. Драг.  88.  Ой  рад  би  я  встати,  тобі 

правду  сказати,  ой  сирая  земля  а  все  тіло 

приняла,  дубовії  дощечки  притиснули  ру- 
ченьки. Чуб.  V.  324.  Як  притиснуть  було 

чоловіка,  то  він  зараз  через  Дністер,  та  й 

шукай,  пане,  вітра  в  полі.  Каменец,  у. 
Чи  то  старому  довго  вмерти?  притисне 
трохи    та    й...  Каменец,    у.  Який    мороз 

16 
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притиснув!  Литив.  у.  2)  Только  сов.  в. 
Притащить.  Притис  барило  горілки.  Полт. 

Притихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  притйх- 
(ну)ти,  ну,  неш,  гл.  Притихать,  притих- 

нуть, утихать,  утихнуть.  Маруся  притихла 
і  стала  б  то  засипати.  Кв. 

Прнтихонйритн,  рю,  рвш,  гл.  Усми- 

рить. Дритихомйритися,  рюся,  рвшся,  гл. 
Утихнуть. 

Првтйхтв.  См.  Првтнхатв. 

Прнтйхшати,  шаю,  еш,  і.*.=Првтвх- 
вути.  Делі  так  би  то  й  притихшие. 
О.   1862.  І.  32. 

Притичина,  ни,  ж.  1)  Препятствіе, 
задержка.  Йому  ніби  не  перепиняла  дороги 
жадна  притичина.  Левиц.  Пов.  176.  2)  При- 

ключение. Левиц.  Пов.  28.  Коли  б  не  було 
нам  якої  притичини.  Кіев.  у. 

Притичка,  кв,  ж.  1)  Ум.  отъ  притика. 
Пішов  по  вії,  вихватив  притичку.  Грин.  II. 
288.  2)  Колышекъ,  которымъ  прикріпля- 
ются  въ  задней  части  воза  підтоки  и  під- 
герсть.  Рудч.  Чи.  249,  250.  3)  Кусокъ 
холста,  вставляемый  вмісто  боліє  дорогой 
матерій,  въ  юбку,  въ  то  місто,  которое 
закрывается  фартукомъ.  Гол.  Од.  21.  4)  Пт. 
Оіагеоіа  теїапоріега,  тиркуша  степная. 
Мнж.   172,  190. 

Првтвшйтв,  шу,  шйш.  ід.  Усмирить. 
Треба  притишити  себе.  НВолын.  у. 

Приткати.  См.  I.  Притвкатв. 
Приткнути,  св.  См.  II.  Притвкатв,  св. 

Прнтовкмачити,  чу,  чиш,  и.— При- товкти. 
Притовкти,  вчу\  чёш,  гл.  Придавить, 

вдавить,  притиснуть. 
ЛрВТбвВВТВСЯ,      ПИМОСЯ,     ПИТЄСН,      1.1. 

Подойти  толпой,  столпиться.  Та  ти  не  ди- 
вись, що  люде  притовпилисъ:  дорожче  ні- 

хто не  дасть,  як  я.  Волч.  у. 
Притока,  кн,  ж.  1)  Тупикъ,  глухой 

переулокъ.  У  притоиі  хата  стоїть.  НВо- 
лын. у.  2)  Удобное  для  какой  нибудь  спе- 

ціальвой  цълв  місто.  Мнж.  190.  3)  Каса- 
тельство, отношеніе.  Що  нам  за  притока 

до  їх?  вони  сами  повезуть  свое  подушне. 
НВолын.  у.  Обертайтеся  каміня,  хоцъ 
сухі  лотоки, — заспівайте,  дівчаточка,  щоби 
до  притоки.  Гол.  II.  373. 

Притокинти,  млю.  наш,  и.  Пристро- 
ить, присоединить,  опреділить  къ  місту. 

ви  притокмив  ти  їх  у  те  „училище?" 
Шевч.  (О.  1962.  VI.  6).  /  він  туди  при- 
токманий.  НВолын.  у. 

Притолбчити,  чу,  чвш,  м.  Притоп- 
тать (траву,  посівьі). 

Притэмен.  мва,  не=Прнтомннй.  Сам 
був  притомен,  як  принесли  до  Шрама  ко- 

заки сина,  сім  раз  наскрізь  пробитого  ку- 
лями. К.  ЧР.   105. 

Првтомйти,  ся.  См.  Притомляти,  ся. 

Прнтомлйти.  лйю,  еш,  сов.  в.  прито- 
мити, млю,  миш,  гл.  Утомлять,  утомить. 

Ой  узяли  вражі  ляхи  джуру  притомляти. 

АД.  II.  86. 
Притомлйтвся,  лйюси,  ешся,  сов.  в. 

притомитися,  млюся.  мишся,  іл.  Утом- 
ляться, утомиться.  Циган  пігиов  на  заклад, 

що  буде  косит*  до  захід  сонця,  але,  при- 
томивіиись  добре,  і  почав  його  благати  і 
репетувати,  щоб  мерщій  заходило.  Ном. 
№  10057.  Притомився  він  і  сів  собі  спочи- 

вати. Рудч.  Ск.  І.   118. 
Притомний,  а,  є  1)  Находя іційся  въ 

созпаніи.  О.  1862.  II.  Ь6.  Притомна  була, 
поки  і  вмерла.  Сим.  236.  2)  Присутству- 

ющей. Притомним  при  тій  пригоді  Петро- 
вого Михайла  був  ще  Ясько.  ЕЗ.   V.  31. 
Притопити,  плю.  пиш.  гл.  Утопить. 

Було,  мати,  не  вповити,  що  я  в  тебе  оди- 
ниця, було  мене  притопить,  де  глибша  кри- 
ниця. Грин    III.  312. 

Притоптати    См.  Притоптувати. 

Првтбптуватв,  тую,  еш,  сов.  в.  при- 
топтати, пчу\  чвш,  гл.  1)  Притаптывать, 

притоптать  Барвінок  хрещатий  притоп- 
таний ко.ю  тину  засихає-в'яне.  Шевч. 

507.  Поховала,  загребам,  ще  й  ногою  при- 
топтала. Чуб.  V.  1154.  2)  Придавливать, 

придавить,  нажимать,  надавливать,  нада- 
вить. Чоловікам  на  лопату  Бог  сили  на- 

клав та  ще  й  притоптав,  а  жінкам  на 
вила  та  й  то  струсив-  Ном.  Лі  9165. 
Притоптувать  тим  ножем  огник  і  при- 

мовлять тричі.  Ком.   П.    111. 

Приторговувати,  вую,  еш,  сов.  в.  прв- 
торгуватв,  гую,  еш,  «.і. Приторговывать, при- 

торговать, сторговать.  Де  хліба  приторгує, 

де  підводи  найме,  та  все  недорого.  Кв.  При-  т 
торгували  ми  собі  стареньку  хату.  Г.  Барв. 
414. 

Приторжйтн,  жу,  жйш,  м.=Притор- 
гуватв.  Новомоск.  у. 

Приторкатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 
приторкнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  Дотра- 

гиваться, дотронуться.  Простягти  руки, 
приторкнувсь  до  його.  €в.  Л.  V.  13.  Як 
задзвонять  у  дзвін,  приторкнись  до  його 
рукою,    зараз  почуєш,    що  дзвін    дргжить. 
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Ком.  1і.  34.  Та  хоч  покуштуй,  та  хоч 

іубою  приторкнись.  МВ.  II.  239. 
Прятбрвуватн,  ся,  кую,  ся.  вш,  ся, 

м  =Прнторватя,  ся.  Та  обливай  водою, 
та  приторкуй  ноюю.  Грин.  III.  329. 

Приторочити,  ч%  чнш,  іл.  Привязать 
ремнями  (тороками).  Приторочити  сакви 
колр  сід.ш.  Черк    у. 

Приточити.  Ся.  Приточувати 

Приточувати,  чуя>,  вш,  сов.  в  при- 
точити, чу\  чиш,  гл.  1)  Прибавлять,  при- 

бавить. Варвара  ночі  увірвала,  а  дня  при- 
точила. Ном.  №  504.  Приточу  і  я  своє 

ім'я  —  нехай    буде   разом    і   твое,  і    мов. 
0.  1861.  VI..  59.  2)  Пришивать,  пришить 

для  удливенія.  Ой  гуиь-гуиі!  сорочечки 
куці, — будем  робити,  щоб  приточити.  Ном. 
&  9259.  3)  Приводить,  привести  (примеры, 
цитаты).    Приточимо   приклади.    О.    1862. 
1.  81. 

Притошний,  а,  е.  Удобный,  подходя- 
шій,  імущій  къ  лицу.   Мнж.  190. 

Притрапитнсн,  питься,  гл.  безл.—£р&- 
питися. 

Прнтрапка,  ки,  ж.  Случай.  Така  мені 
прнтріїпка  трапилась. 

Прнтрапунок,  нку,  .н.—  Прнтрапка 
Оттнкий  иритрапунок  скоївся!  Переясл.  у. 
Слон.  Д.  Эварн. 

Притриматися.  См.  Притримуватися. 

Притримуватися,  жуюся,  елся,  сов. 

в.  притриматися,  миюся,  ешся,  гл.  При- 
держиваться, придержаться.   Гн.  І.  171. 

ПрнтрУд,  ду,  м.—  Підбій  3.  Вх.  Пч. 
І.  5    См.  Набій. 

Притрусити.  Ом.  Притрушувати 

Притрут,  ту,  м.  Родъ  болізни.  При- 
трут також  на  нозі  робиться,  вся  шкура 

на  п'яті  затвердне,  пожовкне,  а  під  нею 
н'ібірае  часом  так,  що  аж  до  кости  ви- 

гниє   ЕЗ.  V.   179. 

Притряхлий,  а,  е.  Слегка  подгннвшій. 
Притрухле  дерево. 

Прнтрух(ну)*и,  хну,  неш,  гл.  Слегка 
подгнить. 

Притрушувати,  шую,  вш,  сов.  в  при- 
трусити, шу,  сиш,  гл.  Посыпать,  посы- 

пать, присыпать  сверху.  Онасъко  закопав 

його  в  землю,  ще  й  зверху  притрусив  су- 
хим бадиллям.  Левиц.  Пов.  228. 

Притрястяся,  суся,  сешея,  гл.  Прійте. 
Мил.  Св.  11.  Коровка  напасеться  і  додому 
притрясеться.  Мил.  41. 

Притуга,  гн,  ж.  Затрудьвтельаое,  тя- 
желое поіоженіе,  горе,  біда.  У  прітузі 

і  знать  усячину  і  дороги    щоб  не  пи- 

таться. Ном.  .№  5839.  Да  не  дай,  Боже, 

притуги,  —  на  мою  дитину  недуги.  Чуб.  V. 
461.  Такі  легкодухи,  гцо  в  радощах  та 
роскошах  нема  над  їх,  а  в  притузі  вони 
як  трава  полягають.  МЬ.  (О.  1862. 1.  90). 

Прнтужина,  нн,  ж.  Жердь  по  краю 

соломенной  крыши,  придавливающая  со- 
лому. Міусск.  окр. 

Притужйтн,  ягу,  жнш,  гл.  Народное 
иірованіе:  чрезмерной  печалью  вызвать 

появленіе  покойника.  А  чи  я  ж  не  ту- 
жив за  нею  мовчки,  хоч  не  плакав  слізьми? 

адже  ж  не  притужив!  Левиц   I.  116. 
Притужйтн,  жу,  жнш,  гл.  Укріпить 

жердями  соломенную  крышу  ИЛИ  возъ  со 
снопами. 

Прнтужннй,  а,  е.  Очень  тяжелый, 
обременительный.   Кіев.  у. 

Притул,  лу,  м  —Притулок   Желех. 
Притула,  ли,  ас.  1)  Сарай  для  скота 

или  для  иныхъ  хозяйственныхъ  надоб- 
ностей подъ  одной  крышей  съ  хатой. 

Шух.  I.  31,  106.  Ко1Ь.  I.  60.  2)  ?  Въ 
шттлйвой  пісні  какъ  эпитетъ  любимой 

женщииы.  Де  ж  ее  ми  си  забарила,  ма 
мила  приту.го?  Коли  ж  бн  ті  иілювати, 
тогди  ті  не  було.  ЕЗ.  V.   146. 

Притулити,  си.   См.  Притуляти,  ся. 

Притулок,  лву,  м.  1)  Пристанище, 

убіжище,  пріють.  Нема  йому  бідоласі  без- 
хатньому ніде  притулку.  Харьк.  Самі  бур- 

лаки да  юльтяпаки,  що,  не  маючи  жадною 

притулку,  служили  тілько  по  броварах, 
по  винницях.  К.  ЧР.  258.  2)  Укромное 
місто.  Не  дає  ся  видіти...  сидит  собі  в 

притулках.  Драг.  279.  Ум.  Притулочон.  Г. 

Барв.  21. 
Притулювати,  люю,  вш,  м.— При- 

туляти. Притулюють  сю  побрехеньку  иноді 
до  нигана.  Ном.  №  2980. 

Притуляти,  ляю,  вш,  сой.  в.  приту- 
лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Приставлять,  при- 

ставить. Одрізана  скиба  од  хліба, — вже  її 
не  притулиш.  Ном.  №  8890.  2)  Давать 
пріють,  пріютить.  Одна  дитина  тільки  з 

шістьох  зосталася, — /  того  нігде  приту- 
лити і  прогодувати.  V.  Барв.  265.  2)  Ста- 
вить, поставить,  ііоніщать,  помістить; 

пристраивать,  пристроить.  Я  не  знаю,  де 
оию  макітру  притулити.  4)  Прижимать, 
прижать  Кобза  первий  кинувся  до  неї  і, 
притуливши  до  грудей,  чуло  промовив.  . 
Стор.  МПр  58.  5)  Прилагать,  приложить, 
применить  къ  кому.  Притулили  до  його  сю 
вигадку,  а  воно  зовсім  оо  його  й  не  пасує- 

Притулятися,    ляюся,   ешся,    сов.  в. 

15» 
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притулитися,  люся,  лишся,  и.  1)  При- 
жиматься, прижаться.  Дитинка  притули- 

лась до  матері.  Харьк.  Также  о  душев- 
номъ  состояніи:  Нема  в  мене  родиноньки, — 
мі    до    кою    притулитися.    Чуб.    V.    146. 
2)  Находить,  найти  пріють,  пріютиться. 
Сам  зостався  серед  хати,  не  знав  куди 
притулитись.  Левиц.  Пов.  55.  Аж  ось  дав 

мені  Бої  притулитись  до  'дног  вдови  убо- 
гой Г.  Барв.  368.  Де  сирота  безрідний 

приту-литься?    Де    захисток    собі    знайде? 
3)  Прислоняться,  прислониться;  приста- 

вать, пристать.  Притулюся  плечима  й  до 

груби.  Чуб.  V.  406.  Так  уже  воно  приту- 
ляється, як  горбатий  до  стіни.  Ном. 

.V  13079. 

Притуманити   См.  Притуманювати. 

Притуманювати,  нюе,  сов.  в.  приту- 
манити, нить,  ід.  безл.  Затуманивать,  за- 

туманить, покрыть  туманомь.  Ой  звечора 

дрібний  дощ  ішов,  а  к  півночі  притума- 
нило. Грин.  III.   164. 

Притупати,  паю,  вш,  гл.  і)  Прійти. 
Прийшло,  притупало:  позичте  нам...  Ном. 

стр.  298,  Лі  258.  2)  Утомить,  ходя.  Одпо- 
чинь же,  пане,  трохи:  ти  уже  притупав 

ноги, —  тупає  другий  нехай.   Котл.  Од.  492. 
Притупити,  плю,  пйш,  гл.  Притупить. 

До  обіда  покосили,  гострі  коси  притупили. 
Мет.  314. 

Притупувати,  пуго,  вш,  гл.  Притопы- 
вать. Узявшись  у  боки,  почала  примовлять 

та  притупувать.  Стор.  МПр.   158. 

Притупцьовувати,  вую,  вш,  гл.  При- 
топывать. 

Прнтур,  ра,  м.  Насік.  Егиса  еирЬог- 
Ьіае.  Вх.  ІІч.  II.  26. 

Притухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  прн- 
т^х(ну)тн,  хну,  неш,  »л.=Пригасати, 
пригаснути.  Левиц.  І.  74. 

Прйтхля,  лі,  ж.  Затхлость.  Одганя 
вода  притхлею. 

Притхнутися,  нуся,  нешся,  їх  За- 
воняться.  Рудч.  Ск.  І.  185.  Притхлась 
вода.   Черк.  у.  Рмба  притхлась. 

Притьма,  кар.=Притьмом.  Притьма 
забив  чопа  в  бочку.  Борз.  у.  Мак  притьма 
червоний.  Борз.  у.  Щось  притьма  убігло  в 
сіни.  Стор.  МПр    58. 

Притьмб,  на,  с  Клеймо  на  ухі  овцы: 
прямая  горизонтальная  черта.  Мнж.  191. 

Прнтьмбм,  нар.  1)  Безотлагательно, 

какъ  можно  скорве.  Притьмом  треба  гро- 
шей. Кв.  Щоб  притьмом  було  зроблено. 

Черк.  у.  Злякалась  миша  та  притьмом 

поміж  травою,  лопушком   з  переполоху  по- 

чухрала. Гліб.  2)  Очень,  сильно,  настой- 
чиво. А  їсти  притьмом  хочеться.  Котл. 

МЧ.  458.  Ледві  ноги  волочить,  піт  із  неї 
так  і  тече,  притьмом  просить  музику: 

„Та  годі  бо,  дядьку!"  Кв.  Тепер  ти  бачиш 
сам,  що  мокрим  він  рядном  напався  на 

тебе  і  знай  верзе  притьмом,  що...  Г.-Арт. 
(О.  1861.  ПІ.  83).  3)  Совершенно,  окон- 

чательно, решительно,  какъ  разъ,  непре- 
менно. Хоч  притьмом  винен, — каже:  ні! 

Притьмом  лежить,  каже — стоїть.  НВо- 
лын.  у.  Притьмом  прибрав  у  свої  руки- 
Стор.  МПр.  146.  Притьмом  у  сій  порі 
прийшов,  ні,  каже,  опізнився.  НВолын.  у. 
Чи  гавкає  Рябко,  чи  мовчки  ніччу  спить, 
все  випада  таки  Рябка  притьмом  побить. 

Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  85).  Коли  люде  ко- 
сять, заробляють, — йому  притьмом  у  ши- 

нок треба  йти-  Г.  Барв.  286.  4)  Окон- 
чательно, решительно;  наверное.  Нехай 

скаже  притьмом.  НВолын.  у.  А  тут  я 
притьмом  знаю,  шо  не  він  тут  був. Уман.  у. 

Притьопати,  ся,  паю,  ся,  вш,  ся,  гл. 

Притащиться,  притащиться  по  грязи.  При- 
тьопалась за  ним  аж  сюди.  О.  1861.  XI. 

Кух.  ЗО. Притюжина,  нн,  лс.=Притужяна. 
Міусск.  окр. 

Прнтюжитн,  жу,  жяш,  гл.  1)  Укрі- 
пить соломенную  крышу  притишмнаии. 

Міусск.  окр. 

Притювиути,  ну,  неш,  и.  Крикнуть 
вь  догонку,  вь  добавленіе:  тю. 

Притюпати,  ся,  паю,  ся,  вш,  ся,  гл.= 
Притупати.  Притюпали  пішки.  Морд. 
Пл.   173. 

Прйтяг,  гу,  м.  Часть  ловушки  для 
звьрей.  См.  Понолодва.  Шух.  І.  236,  237. 

Притягати,  гаю,  вш,  сов  в.  притягти, 
гну,  неш,  гл.  1)  Притягивать,  притянуть. 
Земля  притягає  до  себе  усе,  як  магніт. 
Ком.  І.  56.  2)  Притаскивать,  притащить. 
І  знов  собака  прйтяг  кістку  в  хату.  Харьк. 

Я  й  сама  (дров)  притягну.  Рудч.  Ск.  П. 
51.  3)  Притягивать,  притянуть,  привязы- 

вая. Узяв,  обмотає  його,  прйтяг  добре  до 

воза.  Рудч.  Ск.  І.  17.  4)  Только  сов.  в. 
Прійти,  притащиться.  Прйтяг  Остап  у 
гайок.  Рудч.  Ск.  І.  63. 

Притягатися,  гаюся,  війся,  сов.  в. 

притягтися,  гнуся,  нешся,  гл.  1)  Притя- 
гиваться, притянуться,  быть  притягивае- 

мымъ,  притаскиваем  ымъ.  2)  Только  сов.  в. 
Притащиться,  прійти. 

Притяжа,  жі,   ж.  Жердь,    привязыва- 



Првтятв— Прихилятися. 

453 

ющался  сзади  стельваги  для  ористяжвыхъ 
лошадей.  Могил,  у. 

Прнтятн    См.  Првтняатя. 
При  улов,  лка  и  лку,  м.  Переуяокъ. 

Сів  собі  на  якім  там  приулку.  Федьк. 

Првумітвся,  міюся,  вшся,  г.».  Сообра- 
зить, найтись.  Добре  хоть  ти  приумівея 

сказати. 

Прйхання,  ня,  с.  Фьфкавіе.  К.  (Желех). 

Прйхаацем,  прихапці,  нар.  1)  Урыв- 
ками. Я  прихапием  нарубав  більш  дров, 

між  він  за  день.  НВолын.  у.  2)  На  скорую 

руку.  Прихапці  взяв  хліба  шматок  на  до- 

Прйхати,  хаю,  еш,  м.=Пирхати,  пе- 
реносно: кашлять.  Учора  спотіла,  аж  гит 

із  лоба  капотів,  роздяглась  зразу,  да  от 
сьогодні  й  прихає. 

Прихаток,  тку,  м.  Небольшая  при- 
стройка жилая  при  хаті.  Инколи  коло 

хати  ставляють  м<г  друїу  невеличку  хат- 
ку—прихаток. МУЕ.  І.  8.  (Черниг.). 

Прихахулитн,  лю.  лиш,  м.=Прнче- 
пурмти.  Да  ми  в  чоботи  (сваху)  да  обу- 
емо,  таки  сьаху  да  прихахулимо.  Грив. 
III.   431. 

ПрихахУлитися,  люся,  лвшся.  и.= 
Причепуритися.  Ну  й  прихаху лилась!  Ні- 

жин, у.  Зчким  прихахулишся,  то  бояре  й 
мед  поп'ють.  Но  ж  №  10962. 

При  хвал  йти    См.  Прихвалювати. 
При  хвальба,  би,  ж.  Похвала.  Левиц. 

І.  476. 

Прихвалювати,  дюю,  вш,  сов.  в.  прн- 
хвалвтв,  лю,  лиш,  и.  Похваливать,  по- 

хвалить, іірихваливать,  прихвалить.  Зиіев.  у. 
„Як  питатимуть  (на  ярмарку),  чи  побрий, 

так  ти  прихвали  та  ше  й  забожись'. 
Коли  так,  вивів,  давай  прихвалювати  та 
божитись, — люде  і  купили  зараз.  Мнж. 
146. 

Прихватйти,  ся.  См.  Првхвачува- 
ти,  ся 

Прихваткой,  нар.  Урывками  На  дворі — 
прилнітком  тіпає  плоскінь.  Мир.  ХРВ. 
125. 

Прнхвачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  при- 
хватите, чу.  тиш,  и.  Прихватывать,  прн- 

хьатиті,. 

Прихвачуватися.  чуюся,  ешея,  сов. 
в.  П}вхватвтвсл,  ч^ся.  твшся,  м.  По- 

спішно браться,  взяться.  Прихвитюсь  мер- 
щій >к>  тіста,  пироги  побшю.  Мкр.  Н.  15. 
Првхвжкуватяй.  а,  е=Прнгвжвува- 

тиі?  Хоч  би  'Іс  знес.хась  инша  прихижку- 
вата  курна, — він  те  яєчко  знайде  й  принесе. 

Прихилити,  ся.  Си.  Прихиляти   ся. 

Првхйлище,  ща,  с  Убіжище,  приста- 
нище. Чуб.  V.  1059.  КС  1882.  X.  188. 

А  як  поставимо  хату,  то  все  таки  буде 
хоч  аби  яке  прихилите.  Лебед.  у.  А  при- 
хилища  в  степу  нігде  не  найдеш,  окрім 
воза.  О.  1862.  VI.  57. 

Прихйлля,  ля,  с  1)=Прихнлнще- 
Нема  мені  прихйлля.  НВолын.  у.  Біда  т- 
роті  без  тихою  прихйлля.  Г.  Барв.  367. 
2)  Расположеніе.  Чуб.  ПІ.   153. 

Прихильний,  а,  е.  Расположенный, 
склонный,  благосклонный.  Ти  ще  одна  до 
мене  прихильна  зосталась  Мир.  Нов.  П. 
114.  Вони  були  прихильні  до  церковної 
служби.  К.  Гр.  Кв.  УПІ. 

Прихильник,  ка.  м.  1)  Человікь  рас- 
положенный къ  кому.  2)  Сторонникъ,  по- 

борникъ.  Прихильники  Ірецької  і  латин- 
ської иеркви.  К-  Кр.  14. 

Прихильність,  ности,  ж.  Расположе- 
ніе, склонность.  Прихильність  до  своєї  віри. 

Сгор.  МНр.  80. 
.Прихильно,  нар.  Благосклонно. 
Прихилити,  ляю.  вш,  сов.  в.  прихи- 

лити, лю,  лиш,  і4.  1)  Наклонять,  накло- 
нить къ  чему,  склонить,  преклонять,  пре- 

клонить. Вітрець  шелесне  та  прихилить 
мені  у  віконне  пахучий  бузок.  МВ.  (О.  1862. 
III.  42).  Не.  мае  де  голови  прихилить.  Єв. 

Л.  IX.  58."  їй  нігде  бідній  було  жить,  го- 
ловоньки на  старість  прихилить.  Гліб. 

І  нёба  їм  прихилив  би.  Готовь  все  для  нвхь 
сділать.  Св.  Л.  18.  Рад  би  я  небо  прихи- 

лити, та  не  хилиться.  МВ.  (О.  1862.  III. 
47).  2)  Притворять,  притворить.  Прихили 
двері.  3)  Склонять,  склонить,  расположить 
къ  кому.  Прихиляймо  його  до  нас. 

Прихилитися,  дяюся,  вшся,  сов.  в. 

прихилитися,  лкюя,  лишся,  •-».  1)  На- 
клоняться, наклониться,  склониться,  пре- 

клониться. Ой  дуб  до  калини  прихиляється. 
Нп.  Ой  есть  у  саду  криниченька  нова..., 

прихилюся  та  й  нап'юся.  Чуб.  V.  193. — 
до  нбго.  Найти  у  кого  расположеніе,  лю- 

бовь, пріють,  пріютиться.  До  кою  ж  я,  мо- 
лодая, до  кою  ж  я  прихилюсь?  Мет.  106. 

Прихилюся  я  до  тебе,  сину,  на  старість, 
а  ти  доглянеш  стару  недужу  матір.  Ле- 

виц. І.  58.  2)  Чувствовать,  почувствовать 
къ  кому  расположеніе,  склонность.  Кня- 
иена  хутко  до  йою  прихилилась.  Стор. 
М11р.  70.  Поки  світу  сонця,  не  прихиляться 
братами  люде  до  поюния.  К.  Хп.  68.  3) — 
до  чогв.  Склоняться,  склониться  къ  чему, 
ділиться,   сділаться  сторонникомъ  какого 
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либо    дї.ла.  Князь  Васъиъ....  прихиляється 
до  нпшчг  козацької  справи.   К.  ЦН.  224. 

Прихистити,  хищу\  стиш,  гл.  Спря- 
тать, дать  пріють,  мьсто.  Понакладала  на 

вози  садовину:  груші  та  сливи,  щоб  везти 
.  на  ярмарок,  а  решту,  що  не  в.ііз.иі  в  вози, 
треба  прихистить  у  коморі  або  в  хижці 
до  завтрьою  до  ранку.  Рк.  Левиц. 

Прихитрувати,  р^ю,  еш,  и.  Ухит- 
риться. Ти  так  прихитруй  і  у  крадь,  те 

лоша.  Грин.  І.   163.  І 

Прихід,  ходу,  .п.  1)  Приходъ,  првбы- 
тіе.  Левип.  Пов.  41.  Чуб.  IV.  71.  Г.  Барв. 
505.  9 1  Входь  З  приходу  в  селі  твань 
страховенна.  Радом,  у.  Нора  з  приходу 
узенька  Драг.  81.  Ой  ходила  та  Маруся 
по  вюрчі/у  ти  садила  гад-виноірад  з  при- 

ходу. Мил.  Си.  34.  На  приході.  При  вході. 
Його  хата  у  містечку  на  приході.  НВо- 
лыи.  у.  Янкелева  хата  на  місті  за}хіз  на 
приході.  НВолын.  у. 

Прихідець,  дця,  иі.=Прихідько.  Ой 
роде,  роде  багатий,  та  давай  же  товар 
рогатий,  а  ви,  братіки, — коників,  а  ви,  се- 

стрині, яінииі,  а  ви,  прихідці, — по  копійці. 
Г]>ин.  III.,  495. 

Прихідцяки.  нар.  Урывками. 
Прихідько,  ва,  ч.  Пришлеш..  Що  ж 

се  такс,  що  все  платимо  ми  та  ми,  а  при- 
хідьки  які  Хиба  вони  дурно  житимуть 
на  нашій  землі.  Кобел.  у. 

Прихлйсьвувати.  *ую.  еш,    м.  При- 
хлебывать,    їсть  паляницю,   а   чаєм    при- 

хлиськує.  Зміев.  у. 
.  Прихлюпати.  См.  Прнхлюпувати. 
Прихлюпнути,  ну\  неш,  гл.  Одн.  в. 

отъ  прихлюпувати  А  дров  нарубав  гнилих, 
то  вони  підсохнуть  трохи,  та  й  зай- 

муться; а  він  возьме  та  її  прихлюпне,  та  й 
прихлюпне  водою,  щоб  не  так  горіли.  Рїдч. 
Ск.  І.   І24. 

Прихлюпувати,  пую,  еш,  сов.  в.  при- 
хлншатя, паю,  еш,  /л.  Заливать,  залить 

водой.  Вона  прихлюпує  тепер  огонь  водою. 
Прихмарив,  нар.  Довольно  пасмурно. 

Точі  було  прихмарно.  Новомоск.   у. 
Прнхмелйтяся,  люея,  лешся,  гл.  Опа- 

литься, прижечься  (о  хліібі  па  корню). 
Борзо  прихмелився  ярец-  Вх.   Лем.  457. 

Прихнути,  ну,  неш,  м.=Пирхнутн  1. 
Чуб.  II.  303. 

Приховати,  ся.  См.  Приховувати,  ся. 
Приховувати,  вую.  еш,  сов.  в  при- 

ховати, ваю,  еш,  і.і.  Припрятывать,  при- 
прятать. К.  Іов.  86. 

Приховуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

приховатися,  віюся,  ешся,  и  Запряты- 
ваться, запрятаться.  Вона  плакала  гірко, 

де  небудь  приховавшися.   МВ.  III.    111. 
Приходень,  дня,  прихбдець.  дця, 

.и.=Прнхідько. 
Приходити,  джу,  днш,  сов.  в.  прий- 
ти, йду\  йдеш,  гл.  1)  Приходить,  ирійти. 

Коли  цс  приходить  до  його  лисичка  та  й 
питає-  Рудч.  Ск.  І.  23.  Прийшов  до  його 
отаман  його,  бере  за  рученьку,  жалує  його. 
Нп.  Як  лихоліття  бум,  то  прийшов  чу- 
жозсмрць,  татарин  *  ото  вже  на  Виш- 

город  б'є,  а  далі  еже  й  шд  Київ  підсту- 
пає. ЗОЮР.  1.  3.  Прийшла  звістка  до  ми- 

лої, що  милою  вбито  Мет.  103.  2)  Насту- 
пать, наступить,  пріити.  Ой  як  прийде  ніч 

темненька, — я  не  можу  спати.  Чуб.  V.  61. 
Що  як  прийде  суботонька, — я  змиюся  й 
росчешуся.  Нп.  Прийшли  літа,  минулися, — я 
їх  не  лічила.  Чуб.  V.  360.  Прийшло  на 
рано,  прийшло  на  вечір.  Настало  утро,  на- 
сталъ  вечерь.  Ги.  І.  172.  3) — до  памяти. 
Приходить,  прійти  въ  сознаніе.  До  смерти 
своєї  до  памяти  не  приходив.  Драг.  86. 
4) — на  свій  хліб.  О  дітяхь  малыхъ:  начи- 

нать питаться  ве  молокомъ  матери,  а  иной 

пищей.  ЕЗ.  V.  123. 
Прихбдитнся,  диться,  сов.  в.  прийг 

тйся,  деться,  іл.  безл.  1)  Приходиться, 
прійтись.  Десь  пригїдеться  тут  пропасти. 
Рудч.  Ск.  II.  19.  Не  приходиться  москаля 
дядьком  звати.  Ном.  .V  850.  2)  Случать- 

ся, случиться  прійтись.  Не  приходилось 
бачити.  3)  Доставаться,  достаться.  Г.  Барв. 
453.  У  кою  мало  жита,  нехай  не  розсівав, 
бо  воно  і  так  гірко  приходиться.  Рудч. 
Ск.  II.  127.  4)  До  чого  приходитись.  Кь 

чему  идти.  Він  знав,  до  чою  ее  прихо- 
диться, здріїнув  і)вссь.  Кв    І.  99. 

Приходящий,  щого,  м.  Захожій,  гость. 
Скнарість  така!  1  звичаю  сьою  німа,  щоб 
на  столі  хліб  був  на  приходящую.  Г. 

Барв.  93. Прихожатн,  жаю,  еш,  прнхождатж, 
ждаю.  еш,  и.=Приходити.  То  козачка- 
неґюрачка  по  його  прихожає-  Чуб.  V.  934. 
То  до  їх  дівка-бранка  Маруся,  попівна  бо- 
гуславка.  при.гождас.  АД.  І.  230. 

Прихолбдний,  а,  е.  Холодноватый.  Вх. 

Лем.  457. 
Прихопити.  См.  Прихоплював.. 
Прихоплювати,  люю.  еш.  соп.  в.  при- 

хопити, плю,  пиш,  ід.  Прихватывать,  пря- 
х  вадить. 

Прнхбрний ,  а,  е.  Нарядный.  Город- 
ин цк.  V. 
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Прнцабаяити    ню,  ннш.   и.=Прицу- 
пнтн.  Пх.  Лем.  457. 

Прнцабунитн.  ню,  ниш,  м.  Схватить. 

Вх.  Леи.  .457.  * 
Прицілитися.  См.  Приділятися 
Прицілитися,  лаюся,  вшся,  сов.  в.  при- 

цілитися, люся,  лишся,  >.».  Приціляться, 
прицілиться. 

Прицінитися.  Си.  Прицінятися. 
Прицінитися,  няюся,  вшся,  СОВ.  и. 

нрицінйтнся.  нюся.  нишси,  м.  При  ці- 
няться, приціниться.  О.  1861.  VI.  74. 

Той  купує,  той  торгує,  той  божиться, 
той  прииіняється.  Кв. 

Прицмокнути.  См.  Прицмокувати. 

Прицмокувати,  кую,  еш,  сов.  в.  приц- 
мбкнутн,  ну,  неш.  м.  Причмокивать,  при- 

чмокнуть Ото  смачна! — промовив  Масюк, 
випитий  чарьі.  і  прицмокуючи-  Л  є  виц. 
Пои.   199. 

Прнцупитн,  плю,  пиш,  и.  1)  При- 
тянуть. Прищпи  мені  рубель,  щоб  віз  осів. 

2)  Притащить.  Звелів  прииупити  винуват- 
ців у  росправу. 
Прицуцувітий,  8,  е.  Глуповатый. 

Гляньея  на  Бола,  прицуцуватий !  О.  1861. 
XI.  Кух.  25.  Прииуиувата  падлюка! 
(брань).  Констяитиногр.  у. 

Прнцькуватн,  кую,  еш,  іл.  Натравить 
собаками. 

Прицяпати.  паю,  еш,  ід.  Примочить, 
побрызгать.  Бх.  Лем.  457. 

Причавити,  влю,  виш,  и.  Придавить, 
прижать.  Причавив  пальця.  НВолын.  у. 
Причавив  мене  до  стіни.  НВолын.  у. 

Причадіти,  дію,  еш,  іл.  Немного  уго- 
ріть. Голова  (юлить,  мабуть  таки  я  трохи 

причпо/.иі.   Пнрят.   у. 

Причаїтися,  юси,  Ішси,  м-  Притаить- 
ся. Желех. 

Прнчаклувати,  л^ю,  еш,  и.  Прикол- 
довать. 

Причал,  лу,  м,  1)  Причаль,  веревка, 
забрасываемая  для  остановки  судна  у  бе- 

рега; столбь,  къ  которому  привязываютъ 
судно.  2)  Отдыхъ,  привалъ.  Вже  косарі 
причал  роблять.  3)  Пристанище,  убіжнще. 
Усякому  ьраще,  як  є  причал  який  у  його. 
Панлогр.    у 

Причалапати,  паю,  еш,  м.  Приплес- 
тись. 

Причалити,  ся.  См.  Причалювати,  си. 

Причалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  при- 
чалити,   лю,    лиш,    и.     1)  Причаливать. 

причалить,    пристать  къ    берегу.  Єв.    Мр. 
¥1.  53.  Нкнй  вас  вриї  <юди  направив  і  хто 

до  берега  причалив?  Котл.,  Ен.  І.  16.  До 
свотб  берега  причалив  навіки.  Умерь.  Ком. 

Пр.  .V  1106.  2)  Подьізжать,  цод-ьіхать. 
Причалили  тури  до  комори,  випрягли  волів. 
О.  1862.  VIII.  22.  3)=прибиватися,  приби- 

тися. Причалив  до  старою  знайомого,  щоб 

і  Антося  тут  поставити,  і  самому  пере- 
бути. Св.  Л.  216.  4)  Присоединяться,  при- 

соединиться, пристать.  А  до  його  прича- 
лило ще  чоловік  десять. 

Причалюватися,  лююся,  вшся.  сов.  в. 

прнчалнтнся.  люся,  лишся,  и.  і)  При- 
чаливать, приставать,  пристать.  Причалився 

човен  до  берега.  Харьк.  г.  2)  Присоеди- 
няться, присоединиться,  пристать,  прію- 

твться.  Як  би  дома,  то  припалилась  би  до 

людей,  а  тут  усе  чужі.  Павлогр.  у.  Він 
причалився  на  шпилечку.  Кролевец.  у. 

Прячалйтися,  лйюся,  вшся,  м.=При- 
чалюватися.  Ці  гшг.итути  не  причаля- 
ються  до  нас,  иураються  людей.  Павлогр.  у. 

Прнчандал.  лу,  ж.  Чаше  ми.  причан- 
дали. Принадлежности.  Левиц.  Пов.  139. 

Гаманець  з  причандамм.  О.  1862.  І.  16. 
Люлька  з  усіма  причандалами. 

Причапати,  паю,  еш,  гл.  Приплестись. 
Причапали  старі  баби,  охаючи.  МВ.  (О. 
1862    І.  81). 

Причаппячитн,  чу,  чнш.  и.  Привести 
въ  порядокъ.  Нужа  напала  дитину,  то  я 

її  причапрячила — обстригла  та  прибрала. Зміев.  у. 

Причаровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  при- 
чарувати, руто,  еш.  м.  Привораживать, 

приворожить,  приколдовать.  Дівчинонька  ко- 
заченька та  й  причарувала.  Мет.    12. 

Причастяий,  а,  є  Относя щійся  къ 

причащенію,  къ  причастію.  Причастия  мо- 
литва. Молитва  предъ  причащешемъ. 

Харьк    у. 

Причастник,  ка,  м.  І)  Тоть,  кто  при- 
чащается. Багато  причастник/в  сміодня 

було.  Харьк.  2)  Тоть,  кто  ііричащаеть. 
Господь  зсилае  до  тебе  причастника  свого, 
в  коіпрого    запричастиіися.  Гн.  II.    142. 

Причастя,  тя,  с  Првчастіе.  Украсти 
причастя.  Не  быть  въ  день  причащеній  въ 
церкви  на  вечерні.  Ном.  №   139. 

Причащати,  щаю,  еш,  гл.  Причащать. 

Занедужа.ш  небога, — уже  й  причащали. 
ПІевч.   115. 

Причащатися,  щаюся,  вшся,  гл.  При- 
чащаться. 

Причвалати,  лаю,  еш,  и.  Прибрести. 

Енсй  по  берегу  попхався....  «ж  гульк — г  в 
город  причвалав.  Котл.  Ен.  І.   15. 
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Причепа,  пн,  об.  Придира,  назойли- 
вый, привязчивый  челов1;къ.  Черк.  у.  Оце 

причепилась  причепа.  Левиц.  І.  417.  Уже 
і  сяк,  і  так  мостити,  щоб  одкаснулась  при- 

чепа. Грин.  І.  293. 

Причепенда,  ди,  .об.=Причепа.  Чого 
ти  в'яжешся,  причепендо?  О-  1861.  XI. 

Кух.  23. 
Причепити,  плго,  лиш,  гл.  Приціпить; 

надіть,  повысить.  До  шиї  білий  камінь 

причепіте.   Макс. 

Причепйтисл,  плюси,  пишся,  гл.  При- 
ціниться; пристать,  привязаться.  Приче- 

пився, як  реп'ях.  Ном.  №  2744.  Вона  як 
причепилась  до  його:  .Скажи  таки,  чоло- 

віче!'1 Рудч.  Ск.  І.  208. 
Причеп  ка,  ви,  ж.  1)  При  ціпка,  при- 

дирка. 2)  Нодвіска,  брелокъ. 

Причепливий,  а,  е.  Навязчивый,  при- 
дирчивый. Левиц.  Нов.   146 

Причёпний,  а,  є— Причепливий.  Ле- 
виц. І.  302. 

Причепурити,  рю,  рйш,  гл.  1)  Прі- 
одіть,  принарядить.  Царь  і  взяв  його, — 
одягли,  причепурили.  Рудч.  Ск.  II.  13. 

2)  Пріукрасигь,  убрать.  Так  гарненько  при- 
чепурила хату. 

Причепуритися,  рюся,  рйшея,  гл. 
Пріодіться,  принарядиться,  пріубраться. 

Умилася,  причепурилась....  хоть  би  бо  дуд- 
ки на  танець.  Котл.  Ен.  І.  12. 

Причесати,  си,  См.  Причісувати,  си. 

Причет,  та  и  ту,  м.  1)  Причть.  Причет 
в  підрясниках  ходить,  то  панотці  мусять 
ходить  в  рясі.  Си.  Л-  10.  2)  Свита,  лица, 

сопровождающія  кого.  Увесь  весільний  при- 
чет молодою  рушає  до  молодої,  співаючи. 

О.  1862.  IV".  30.  3)  Причет,  ту.  Припастіе 
къ  ділу,  участіе  въ  ділі.  Став  він  мені 

признаватись  про  ті  смушки,  що  покра- 
дено у  жида,  а  я  й  питаю:  „Хиба  й  ти 

в  тім  причеті?11 — А  він  і  каже:  „Нас 
три  буюи.  Нопомоск.  у. 

Причетен,  тиа.  не,  причетний,  а,  є. 
Причастенъ,  причастный.  Як  би  я  до  того 
причетен,  ну  так.  Черк.  у.  Не  причетна  я 
абвсіи  до  неї.  Я  совсімь  не  имію  съ  вей 

діла    Константиногр.  у. 

Причетник,  ка,  м.  Участникъ,  при- 
частный къ  чему  человікь.  1  ти  при- 

четник у  те  діло?  Константиногр.  у. 

Причина,  ни,  ж.  1)  Причина.  Було  б 

чути  се,  що  земля  ходить. — З  якої  при- 
чини? Земля  не  віз.  Кой.  І.  24.  Хто  був 

причиною  розстання  мою,  щоб  мій  ввесь 
смуток  упав  на  нього.    Чуб.  У.  358.   Я  їм 

не  причиною,  що  болить, — не  виновать  же 
я  что  болить.  Зміев.  у.  2)  Вина.  Не  мо- 

жу я.  пане,  на  инших  казати,  бо  моя 

причина, — буде  Бої  карати.  Чуб.  V.  344. 
3)  Несчастіе,  біда.  Сталась  йому  при- 

чина: сіль  головку  розбила.  Рудч.  Чп.  168. 
Плаче,  плаче  сиротина  по  моїй  причині. 
Мет.  463.  Я  з  тою  не  винен,  що  така 

причина  впа.га.  КС.  1883.  III.  671.  4)  Па- 

дучая болізнь.  Причина  його  б'є.  Щоб 
тебе  причина  кинула.  її  й  не  сватають, 

бо  на  їй  причина  буває.  Черниг.  у.  5)  По- 
мішательстко,  порча.  Ото  ж  моя  дівчи- 

нонька, що  сонна  блудила:  отаку  то  їй 
причину  ворожка  зробила.  Шевч.  ЗО.  Уж. 
Причинна.  Мет.  191.  Ппичйнонька.  Чуб.  У. 
584. 

Причйнець,  нци,  м.  Зачинщикь,  ви- 
новникъ.-  Закр. 

Причинити,  си.  См   Причинити,  ся. 
Причинки,  ки,  ж.  Ун.  оть  причина. 
Причинний  а,  є  Номъшанный,  пор- 

ченый- Упирі  бувають  двоякі:  родимі  і 

причинні.  ЕЗ.  V    216. 
Причинок,  нку,  м.  Причина.  Косин- 

ський...  зробивсь  причинком  зла.  К.  Дз.  88. 

Прнчйнонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  при- 
чина 

Причинити,  нйю,  бш,  сов.  в.  причи- 
нити, нн>,  ниш,  ід.  1)  Притворять,  при- 

творить. Скриплять  мої  ворітечка,  ніхто 
не  причинить.  Мет.  62.  2)  Прибавлять, 
прибавить.  Грин.  III.  524  Я  нічого  не 
причиняю,  кажу  то,  що  він  казав.  Каменец. 
у.  Прнчгшив  собі  роботи.  Чуб  У.  215. 
Причини  вам,  Боже,  віку.  Фр.  Пр    85. 

Причинятися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

причинйтиси,  ніося.  нишся.  гл.  1)  При- 
творяться, притвориться  (о  дверяхъ,  крыш- 

кі  и  пр.).  2)  Прибавляться,  прибавиться. 

А  диви  но,  кілько  п/тчпиилося  села.  Ка- 
менец, у.  3) — до  чого.  Содійствоиать,  спо- 

собствовать, поспособствовать  чему,  уча- 
ствовать въ  чемъ.  Чуб.  VI.  99. 

Прйчівок,  вка,  к.=Причілок  1.  Шух. 
I.  92.  Коло  тої,  каже,  шкали  зробили  при- 
чівки....  А  на  тотих  прнчічочках  зродила 
ожина.  Гол.  І.  56.  Ум.  Прйчівок. 

Причілковий,  а,  е.  Относя щійся  къ 
причілку.  ХС.  III.  56  Одчинила  причілкове 
вікно.  Левиц.  Пов.  213.  Мою'ііш  сідає  на 

причілковій  лаві.  Грин.  НІ.  .541. 
Причілок,  лка,  м.  1)  Боковая  стіна 

дома;  бокь  крыши  дома,  фроптонъ.  Рудч. 
Ск  І.  1 17.  2)  Поковал  стінка  сундука. 

Сумск.  у.  Вас.  150. 
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Причільний,  а,  е=Прнчілковий.  Чи 
чум  ж  ти,  ненько,  як  я  в  тебе  бу.га,  під 
причільним  віконечком  як  юлубка  гула-  Чуб. 
V.  743. 

Причільний,  ка,  м.  Часть  очіпка  (охва- 
тывающая лобъ?)  КС.  1893.  XII.  449. 

Причіпка,  ки,  ж.  Придирка. 

Причіпок,  пку,  м.  Что-либо  прицеп- 
ленное, приделанное  къ  другому,  большему. 

Посідали  пани  у  той  повіз.  Мене  приче- 
пили позаду  на  якомусь  високому  причіпку. 

(МВ.  О    1862.   III.  51). 
Прнчірть,  въ  выраж.:  у  причірть.  Равно 

съ  краями.  Наливай  у  причірть.  Лебед.  у. 
См.  Упричерть, 

Причісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  приче- 
сати. чешу\  шеш,  гл.  Причесывать,  приче- 

сать. Да  прийди  додому,  юловку  причешеш. 
Чуб.  V.  678. 

Причісуватися,  суюся,  ешся.  сов.  в. 

причесатися,  шуся,  шешся,  и.  Причесы- 
ваться, причесаться.  Довго  чепурився,  вбі- 

рався    та  причісувався.  Левиц.     Иов.  205, 

Прйчком,  Въ  вираж.:  не  прйчном  ска- 
зати. Не  говоря  дурного  слова.  Подольск,  р. 

Прнчнелвти,  лго,  лиш,  м.  Ошело- 
мить, озадачить.  Братікові  аж  ложка  з  рук 

упола,  а  я  стою  мов  причме.хений.  Федьк. 

Причорнітн,  нію,  еш.  м.  Слегка  по- 
чернеть. Ячмінь  у  покосах  дощ  намочив, 

та  її  прнчорнів;  то  завше,  як  причорніе, 
то  й  хліб  не.  білий.  Каменец,  у. 

Причта,  ти,  ж.  Исторія,  происшествие. 
Одному  чоловікові  була  з  лісовиком  така 
причта.  Г.  Барв.  336.  Була,  бач  мені 
на  віку  причта.  Левиц-  І.    122. 

Прнчтовий,  а,  е.  Причиной  котораго 
было  какое  либо  происшествіе,  случай.  См. 
Причта.  Чи  ти,  (пропаснице),  поіадана. 

чи  ми  насмна,  чи  ти  наспана,  чи  ти  на- 
їдена, чи  напита,  чи  ти  місиьова,  чи  ти 

причтова,  чи  ти  призірна?..-  Чуб.  І.   119. 
Причуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

причутися,  чуюся,  ешся,  іл.  1)  Слы- 
шаться, послышаться,  казаться,  что  слы- 

шитъ.  Се  вже  тобі  сліпому  так  причува- 
ється. Драг.  166.  Наче  тихий  гомін  росхо- 

дився  в  гущині  і  дзвони  причувались.  Св. 
Л.  211.  2)  Прислушиваться,  прислушаться. 

Причувається  Оксана — усі  добре  сплять. 
Кв.   Ухо  причува.гось.  Щог.  В.    107. 

Прншанувати.  н^го,  еш,  гл.  Угостить, 
принять  гостей.  І  до  людей  було  піде,  і  сама 
пришануб-  О.    1861.  X.   38. 

Пришви,  шов,  ж.  мн.  Въ  сапогахъ:  го- 
ловки. Нои.  .V  3087.  Гол.  Од.   15. 

Прншелёпкуватнй,  пришелепуватий, 
а,  в,  Пришибленный,  придуроватый.  Чуб. 
II.  623.  Левиц.  І.  323.  Слоена  дівка  на 

натуру, — пришелепкувата.  Мил.   105. 
Пришенець,  идя,  м.  Пришелецъ.  Не 

хотілось  би  мені,  мати,  в  чужій  стороні 

пробувати:  будуть  мене,  мати,  пришеньцсм 
називати.  Лукаш.  59. 

Пришерхати,  хаю,  еш,  сов.  в.  при- 
шерхнути, ну,  неш,  гл.  1)  Покрываться, 

покрыться  сверху  корой,  товкнмъ  слоемъ 

льда.  Морозець  маленький  був, — на  дворі 
трохи  пришерхло.  Лохв.  у.  2)  О  кожЄ  че- 

ловека: делаться,  сделаться  шершавой. 

Пришиб,  бу,  м.  1)  Пристанище,  уют- 
ное, защищенное  мЄсто.  Підеш  на  заро- 

бітки та  м  горенько:  нема  тобі  ніде  при- 
шибу. Рк.  Левиц.  2)  МЄсто  на  берегу,  гдЄ 

можно  пристать  лодкЄ.  Берег  високий, — 
не  знайду    пришибу  для  човна.   Рк.  Левиц. 

Пришивати,  ваю.  еш,  сои.  в.  пришити, 
шйю,  еш,  м.  Пришивать,  пришить.  Мені, 
дівко,  та  пришиють  квітку.  Мет.   15. 

Пришиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

пришитися,  шйюся,  ешся,  м.  Приши- 
ваться, пришиться,  быть  пришвтымъ. 

Пришивка,  ви,  ж.  Каждый  изъ  кус- 
ковъ  сЄти,  изъ  которыхъ  она  сшита.  Браун.  9. 

Пришивний,  а.  е.  Любя  тій  шить. 
Там  така  пришивна,  що  від  шишок  не 
одірвеш.  Г.  Барв.  215, 

Приший  хвіст,  хвости,  об.  Прихвос- 
тень. 

Пришити,  ся.  См.  Пришивати,  ся. 
Пришкандибати,  баю.  еш.  и.  Прійтн. 

хромая.  Насилу  пае  пришкандибав  до  вас, — 
слизька  дуже  йти.  Харьк. 

Пришкварити.    См.  Пришкварювати, 

Пришкварювати,  рюю,  еш,  сов.  в. 
пришкварити,  рю,  рнш,  и.  Прижаривать, 
прижарить,  припечь.  Стор.  МІІр.   108. 

Пришкйитати,  таю,  еш,  ід.  =  При- 
шкандибати. Вх.  Уг.  276. 

Прйшлий,    а,   в.    Будущіи.    О.    1861.       , 
XI.  Св.  36,  60.  Дай  нам,  Боже,  добре  про- 

живати   ией  рік    і  на  прйшлий    в  добрім 
щасті    панувати.    Чуо.    НІ.  28.     Пришле 
життя.  О.    1868:  IV.   104. 

Прйшлість,  лости,  ас.  Будущее,  бу- 

дущность. МВ.  III.   126. 
Пришникн,  мн.  Выпряденные  изъ  од- 
ной кужелі  нитки  вмЄстЄ  сь  веретенами, 

на  которыхъ  онЄ  намотаны.  ПІ  ух.  І.  149. 

Прйшовка,  кн,  л*-.=Прншнвка.  Вас. 187. 

Пряшол омити,  млю.  киш,  гл.  Ошело- 
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мить.  Як  ударив  кобилу,  та  и  пришоломив. НВолын.  у. 

Првшолбпкуватий,  прншолбпуватий, 
а,  е  —  Пришеленку ватий 

Пришпилити.  См.  Пришпилювати. 
Прйшпилька,  ки,  ж.  Булавка.  Кон- стаитиногр.  у. 

Пришпилювати,  люю,  вш,  сов.  в.  при- 
шпилити, лю,  лиш.  и.  Прикалывать,  при- 

колоть Я  пришпилю  стьожку.  Шевч.  315. 
Пришпилити  квітку.  Дать  насмешливое  проз- вищ?, сострить  на  чей  счетъ. 

Прйшта,  ти,  лс.=Причта.  Драг.  237. 
1>у.ю  й  нам  прйшта.  Грин.  I.  89. 

Прнштапувати,  пую,  вш,  и.  Присте- гать. 

Приштрйка,  аи,  ж.  То.  чЄмь  при- 
штрикують. Шуточное  слово  въ  сказ*Є: 

Віяіі  рожен  і  приштрикнув  її  у  потилицю 
Оо  землі.  Вона  тоді  й  проситься:  „Прости 
мене,  свята  приштрико.'*   Грин.  II.  1(53. 

Приштрикнути.  См.  Приштрикувати- 
Приштрикувати,  кую,  вш,  сов.  в.  при- 

штрикнути, ну\  неш,  гл.  Прикалывать, 
приколоть,  пригвоздить.  Приштрикнув  до 
землі  як  жабу.  Полт.  Взяв  рожен  і  при- 

штрикнув її  у  потилицю  до  землі.  Грвн 
II.    163.  У     ' 

Приштукувати,  к^ю,  вш,  гл.  Приде- лать, приладить. 
Прищ,  ща,  м.  1)  Прыщъ.  Левиц.  І.  7. 

2)  Родъ  печенья.  Сим.  231.  Прищі  при- щити. Сим.  235.  Ум.  Прищик. 
Прищавйти,  влю,  виш,  м.=Пржча- 

вити.    Днищем  прищавим.    Г.  Барв.  520. 
Прищапити.'плю,  пиш,  іл.  Прище- мить. У  гор. 

Прищебн^ти,  ну,  неш,  и.  Застегнуть. Прищебни  гаплик. 
Прищепа,  пи,  ж.  Привитый  черепокъ. 

Ум.  Прищёпоньна,  прищёпочка. 
Прищепитися,  паюся,  вгаси,  г.».  — При- 

щеплюватися. О.   1862.  I.  59. 
Прищепити,  ся.  См.  Прищеплюва- ти, ся. 
Прищеплювання    ня,   с.  Прививка. 
Прищеплювати,  люю,  вш,  сов.  в. 

прищепити,  плю,  пиш,  и.  Прививать 
привить  Чуб.  II.  186.  Прищепив  яблуню. 
Щепій  прищепив  віспу.  Католицькі  пани 
з  нашими  перевертнями  утловцвались  унію на  Вкраїні  прищепити.  К.  ЧР.    10. 

Прищеплюватися,  лююся,  вшея,  сов. 
в.  прищепитися,  плюся,  пишся.  іл.  При- виваться, привиться. 

Прищибатн,  баю,  вш,  м.  Сгонять.  По- 

під бескід  зелененький  вівиі  пришибаю.  Гол. 
IV.  489. 

Прищик,  на,   м.  Ум.  оть  прищ 
Прищикну™,    ну\    неш,    іл.    Прище- 

мить.   Не  стромляй    пальців  між  двері,  бо 
при/пикнуть.  Ном.  .V  581)2. 

Нрищикуватий,  а,  е=Прищуватий. 
Прищитати.  См.  Прищнтувати 
Прищити,  щить,    и.     1)  безл.  Покры- 

вать прыщами.    Наїла/я    меду,    а  тепер  і 
прищить  вид.  2)  Прищі  прищити.  См.  Прищ  2. Сим.  205. 

Прищитися,  щуся,  щишся,  пі)  По- 
крыться прыщами.  Не  поштрикала  коржів, 

а  вони  й  поприщились.  Харьк.  2)  Харлхо- 
риться.  Та  якого  шепида  прищишся?  Ном. 
№  3543. 

Прищнтувати,  тую,  вш,  сов.  в.  прж- 
щнтати,  таю,  вш,  гл.  Присчитывать,  при- 

считать. На  сто  рублів  навіряе,  а  на  двіс- 
ті прищнтає.  Чуб.  У.   1034. 
Прищувйтий,  а,  е.  Прыщеватый.  Мил. 

М.  99.   Сало  прищувате.  Грин.  II.    19. 
Прищулити,  ся.  См.  Прищулю- вати, ся. 

Прищулювати,  люю,  вш,  сов.  в  при- 
щулити, лю,  лиш,  гл.  1)  Прижимать, 

прижать  (объ  тшахъ).  Кінь  вуха  прищу- 
лив. 2)  Прищуривать,  прищурить.  Прищу- 

лив очі. 
Прищулюватися,  лююся,  вшея,  сов. 

в.  прищулитися,  люся,  лишся,  и.  ̂ При- 
таиваться, притаиться.  Прищуливсь  у  ку- 

точку. 2)  Прижиматься,  прижаться.  А  я 
до  його  ще  й  більш  прищулюся.  Г.  Барв. 
358.  Ік  чоловіку  пригніздиться,  прищу- 

литься, приголубиться,  иілує,  гмдить,  лес- котить.  Котл.  Ен.  V.   19. 

Прищурити,  ся.  См.  Прищурювати,  ся. 

Прищурювати,  рюю,  вш,  сов   в.  при- 
щурити,   рю,    риш,    и.^Прищулювати, 

прищулити  1.  Лінь  прищурив  уха.  Рудч. 
Ск.  І.  99. 

Прищурюватися,  ргоюся.  вшея,  сов. 
в.  прищуритиси,  рюся,  ряшея,  и  —При- 

щулюватися, прищулитися.  Прищурюсь 
собі  в  куточку.  Мир.  ХРВ.  398. 

Приязний,  а.  є.  1)  Расположенный, 
дружелюбный.  Ти  був  батькові  противні- 

ший, а  до  його  був  батько  приязніший. 
НВолын.  у.  2)  Любезный  кому.  К)рий  слав- 

ний, Богові  святому  приязний.  Драг.  37. 
Приязність,  ностн,  ж.  Привітливость, 

дружелюбіе. Приязно,  нар.  1)  Приветливо,  любезно, 
пріязненно.    2)  Искренно.    Стали  приязно 
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прохати.,  щоб  він  їм  росказав  О.  18(32. 

VI.  60.  Чою  маленькому  мені  тоді  так 
ириязно  молилось?  Шевч.  404.  Ум.  Прияз- 
нёьько.  Живемо  ми  оттнкеньки  приязненько 
соб>   та  любо.  МП.   І. 

Приязнувятн.  ную.  вш,  и.  Относить- 
ся пріязненно,  дружественно:  дружить. 

Приязнь,  ні,  ж.  Нріязнь,  дружба.  Чи 
нязкі  кою  зрадив?.  Чуб.  V.  233. 

Приялечатн ,  приялечитн ,  чае  н 
приялёчуватв.  чує.  и.  їм  и.  Ит пі  быть 
къ  лицу,  приличествовать.  Рк.  Ленвц.  Тобі 

чорне  убрання  не  прия.хеча     Прилуик.   у. 

Прйярок.  рку,  м.  Небольшой  оирагъ. 
отрогъ  оврага.  Лохв.  т. 

Приятель,    ля,    м.    Другъ,    пріятель. 
Поки     таетя    служишь,     поти    приятель 

'»//..  Ном.  .V  2308.  Коли  ти,  сестро, 

пшкиї'і  мені  приятель,    то  зоставайся  собі 
тут.  а   і  поїду.  Рудч.  Ск.  І.    126. 

Приятелька,  ки.  ас.  Нріятельница. 
ІІоча  ми    якісь    приятельки,  МВ. 
І.  27.  К  ч  між  іуідонька,  добра  прия- 
тсиі.а.   Чуб.   V.   651. 

Приятельство,  ва,  с  Дружба.  МВ.  І. 
117 

Приятельський,  а.  в.  Пріятельскій, 
дружееьій. 

Приятелювати,  люю,  вш.  и.  Прія- 
тельствикать,  дружить. 

Прийти,    прийю.    вш.    іл.     1)    Б.іаго- 

■ріятстгопать,  содействовать.  (То)  чорт — 
ні   мрияє.   Ном.  .V.  9726. 

См.  Сприяти.    2)  Принять.    Вх.    Лем.  457. 

ІІ  „:,,',         к  на    ні     прияти.   Гн.  II.    13. 
Првйтний.    а,   є.    1)    Благоприятный. 

ни    юрі    ічнце    іріе,    там    прпятнчй 
вітер    віє.     Ч\б.    V.     1197.    Пр-піовідувати 

нриятний.    Єв.  Л.    IV.     19. 
ый,  милый     привітлнььій.    Мил. 

2 15.     П/.-шу    те,    мій    таточку,  низький 
приятмим  словом    Мил.  185.  Ум. 

Приятней* ми,  приятнее еньннй.    Яка  Марися 

чепурю -є єн  ька    і  приятнесенььа. 
Мил 

Приятно,  нор    \)  Благопріятно   2)  Лл>. 
ю,  мило,  привітливо  3)  Прилично. 

чина  і>ти  приятнпи. 
Мі  і 

Прийтрнтнся.  рюся.  ришся.  и.  При- 
чин, нарывахъ).  Я  шкур- 

ку *>і  но  ирият- 
рилось,  нарва.ю.  Харьк.  у.  Не  Чуже  і  та- 

ким хворим,  а  >  ія  хворгйі  при- 
ятриті-ся.  Волч.   у. 

Прігра,  рн,  .ж\=Прнгра.  Піиїла  па 
пріїру  басом.  Черк    у. 

Прізвисько,    ка,    прізвище,    ща,     с 
1)  Прозвище,  прозваніе.  На  и  будуть 

прізвища  покладать.  Мил.  221.  2)  Фамі- 
лія. Як  прозвали  йою  Шрамом,  то  й  за- 
були реєстрове  йою  прізвище.  Ч-  ЧР.  13. 

На  прізвисько,  прізвище.  По  фамиліи,  по 

прозвавію.  Я  зі  Львова  попівна,  на  пріз- 
чисько  Карпівна.  Гол.  І.  73.  Нома,  па 

прізвище  Дидим.  6в.  І.  XI    16. 
Прілий,  а.  є  Прільїй.  Харьк.  Пріле 

сіно. 

Прілобкий,  а.  е.  Съ  больными  р ла- 

зами. Чуб.  VII.   ",77. 
Прірва,  ви.  ж.  1)  Місто,  гді  иро- 

рвана  плотина.  Вода  раз  греблю  просмок- 
тала.... З.іякавсь  мірошник  та  й  біжить 

притьмом    до  прірви,    шоб   гатить.     Гліб. 
2)  Яма  вь  рікі,  морі.  Хоч  і  в  прірву. 
Ном.  .\*  2078.  В  морі  єсть  безодні  прірви. 

Чуб    Г  42. 
Пріска.  ки,  лг.=Прісннще.  Вас  1%. 
Прісний,  а,  є.  1)  Прісньїй.  2)  Въ 

сказкахъ:  чужой,  посторонвій.  Царь...  схо- 
вався під  ліжко.  Прилітає  змій,  ввійшов 

в  палац:  „Фе,  іре!  прісна  кість  смердить!'  — 
Та  де  та.ч  тобі, — каже  панна, — тут  пріс- 

на кість  узялась?  Сюди  прісною  чоловіка 

і  ворон^  кости  не  занесе.  Чуб.  II.  209. 

Пріснище,  ща.  с.  Просяниііі'-.  нива, 
еь  которой  снято  просо. 

Прісно,  нар.  Прісно.  Хоч  киао,  хоч 

прісно — усе  вали  умісто!  Ном.    .V  5033. 
Пріснйк,  ка.  м.  Прісний  хлібь  їж 

прісняки,  заким  будуть  кисллкь.  Ном. 
.V    12289. 

Прісняник,  ка,  м.  Прьсньїн  хлібь. 
Вх.  Уг.  263.  См    Прісняк. 

ПріссЯ,  ся,  с.=Прісннще.  Лохв.  у. 

Прісце.  ця,  г.  Ум.   оть  просо. 
Прісь!  меж.  Крикъ  на  кошку:  брысь! 

Пріти,  прію,  вш,  и.  1)  Пріть.  Каша 
пріла,  не  допріли-  Мил.  72.  Вітер  не  віє, 
сонечко  не  гріє,  тільки  сира  земля  пріє. 
Мил.  200.  2)  Жарить,  печь  (о  солнці). 

Ховає/я  маржина....  перед  еонгіем.  що  в  по- 
луднє дуже  пріє.  ПІ  ух.  І.  185.  Зі  Гнить, 

истлівать.  Шух.  І.  74.  Грин.  III.  597.  Бу- 
деш же  ти,  тіло,  в  сирій  землі  пріти, 

а  ти  будеш,  душе,  у  огні  горіти.  Чуб.  І. 
151  Чи  пристаєш.  Бондарівно,  :  нашим 
паном  жити,  чи  пристаєш,  Бондарівно, 
в  снрі?\9ем.и  пріти?  Грин.  III    614. 

Прітьма,  нар.  Въ  глаза.  Як  маєш  ка- 
зати по  за  очі,  прітьма  кажи.  Каменец,  у. 
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Пргтьма  не  можна  давати  становому 
гроші,  а  то  гце  и....  Камепец.  у. 

Пріч,  кар.— Геть  Ой  полетіла  сива 
голубонька  та  від  голубонька  пріч.  Грин. 
III.  362. 

Прічка.  ки.  ж.  НекЬста,  милая.  Же- 
лех.  Прощай  же  ти,  стара  непе,  та  й 
ти,  любая  прічко!  Гол.  І.  6. 

Прічки,  нар.  =  Пріч.  Мил.  Си.  54. 
Збіраюся  з  паном  прічки  против  тсчнень- 
кої  нічьи.  Гол.  І.   71. 

Про,  пред.  О,  объ,  про.  Не  все  ж  Бої 
дарує,  про  що  мод  міркує.  Ном.  «V.  71. 
Хто  про  що,  а  він  про  Наливайка.  Поел. 
2)  Для.  на.  Сим.  227.  К.  ЦН.  279.  Свічки 
у  мене  про  всяк  час  Харьк  Мабуть  Бог 
так  дає  тю  тс,  щоб  менше  люде  грішили. 
Г.  Бари.  423.  Десь  у  садочку  шиє  сорочку 
евойму  миленькому  про  неді.ючку.  Нп.  Про 
■ёне.  Какъ  угодно,  какъ  хочешь,  для  меня 
все  рашю.  3)  По.  Про  мене  хоч  вовк  траву 
їж.  Иосл.  Діду,  дай  мені  пугу,  а  тебе 
про  .мене  нехай  собаки  ззідять.  Иосл.  4  )  Про 
Тв.  Между  гбмъ.  І  словом  він  було  впоїть 
тебе,  як  медом,  а  про  тс  дивний,  якийся 
дивний  з  його  чоловік  був.  МВ.  II.  21. 
5)  Про  що.  Зачъмъ,  почему.  Нащо,  про 

що,  коли  Господь  дорогу  загородив  і  тем- 
ряву напінив?  К.   Іов.   9. 

Прйба,  би,  тг.'  Проба,  испьгганіе  Він 
приймав  до  свого  гурту  не  всякого,  а  з  проби. 

Стоі>.  МПр.  113.  Пробу  з-імати  Произво- 
дить опить,  ділать  пробу.  Чи  можна  було 

витягти  ту  скриню  в  вікно, — не  знаю,  бо 
ми  проби  не  знімали.  Новомоск.  у. 

Пробабитн,  блю,  бвш.  и.  Прожить, 
занимаясь  акушерствомъ. 

Пробабувати.  б^ю,  еш,  >.і.=Проба- 
бвти. 

Пробавити.  влю.  виш,  гл.  Промедлить, 
употребить  нремя.  Цілий  ранок  на  тому 
пробивить.  МВ.  (О.   1862.  НІ.  41). 

Пробиватися,  влюся.  вишся,  гл.  Про- 
медлить, промъшьать. 

Пробазіка^и.  кав,  ̂ ш,  м.  Проболтать, 
проговорить. 

Пробайдикувати,  кую  еш,  и.  Про- 
баклушничать. 

Пробалакати,  каю,  еш,  и.  Прогово- 
рить, проболтатбг  Не  раз  було  панночки 

проба.шкають  цілу  ніч  до  світа.  Левиц. 
І.  38. 

Пробалакатися.  каюся,  ешся,  и.  Про- 
говориться, проболтаться.  Він  пробалакаася 

перш  сам,  що  отруєно  тою  чоловіка.  Верх- 
недніпр.  (Залюбовск.). 

Пробалузати,  луи>,  еш,  м.  ?  Юж  моя 
миленька  за  иншого  пішла.  Пей  где,  ней  іде, 

нехай  пробалує,  ней  ю  колька  возьме,  ней 
ся  за  бачу  є.  Гол.  І.  337. 

Пробаляндрйснти,  шу,  сиш,  м  =Про- 
бавікатн 

Пробант.  та,  м.  Опытный  человвкъ. 
Вх.  Лем.   457. 

Пробантний,  а,  е.  Опытный.  Вх.  Лем. 457. 

Пробат^ритися.  рюся,  ришся,  м.= 

Прочуматися.  Вх.  Лем.  457. 
Пробація.  ції,  ж.  Проба,  испьгганіе. 

Славяносерб,  у 

Пробачати,  чаю,  еш,  сов.  в.  проба- 
чити, чу,  чиш,  гл.  Прощать,  простить, 

изішпять,  извинить.  Пробачте,  гості  мої: 

не  скупость,  така  спроможность.  Ном. 
&    12025. 

Пробачення,  ня,  с  Извиненіе,  про- 
щеніе-  Почав  просити  в  неї.  пробачення. 

Левиц.  Пои.  56. 

Пробачити.  См.  Пробачати. 

Пробевкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Прозво- 
нить (на  колокольні).  2)  Пробездельни- 
чать, прогулять  известное  время.  Лохв.  у. 

Пробелькотати,  чу\  чаш,  пробелько- 
тіти, чу\  тйш,  гл.  Пробормотать,  проле- 

петать. Еге, — пробелькотіли  гайдамаки,  ни- 
зенько вклонившись.  Стор.  И    62. 

Пробенкетувати,  т^ю,  еш,  и.  Нро- 

пировать. 
Проберегтй,  режу\  їкйш.  гл.  Просте- 

речь извістное  время.  Став  берегти  той 
сад  і  проберії  три  дні.  Грип.  І.  64. 

Пробесідувати,  дую,  еш,  гл  Прого- 
ворить, сказать.  Кріль  пробепдуван  до  Пет- 

ра: ,Што  ж  ти  потребуєш,  хлопку?' 
Ги.  І.  193. 

Пробйвавка,  ки,  ж.  -  -Пробуток.  Ей 

родино,  родинонько,  та  й  родггчі  мої.'  Прий- 
діт,  прийдіт  посмотрітгг  пробиванки  мої. 
Гол.  II.  451. 

Пробивати,  ваю,  еш,  сон.  в.  пробити, 

б'ю,  ёш,  и.  1)  Пробивать,  пропить.  Не 

бий,  бо  проб'єш.  Ном.  №  3813.  Піп  його 
тоді  книжкою  як  узяв  бигпь — і  голову  про- 

бив йому.  Рудч.  Ск,  І.  166.  Головою  стіни 

не  проб'єш.  Плетью  обуха  не  перешибешь. 
Ном.  /.V  5257.  2)  Протыкать,  проткнуть, 

проколоть.  Чогось  моє  сергце  як  ножем  про- 
бгто.  Чуб.  V.  3.  Простреливать,  піюстрі- 
лить.  Ой  пливе  щука  з  Кременчука  да  про- 

битая з  лука.  О.  1861.  XI.  9.  (Нп  ). 
Пробиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

пробитися,  б'юся,  ешся,  гл.  1)  Пробиться, 
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протиснуться,  выйти  наружу.  До  Бош  не 

підскочиш,  в  землю  не  проб'єшся.  Нон. 
33.  З  очей  не  пробилась  ні  одна  сльо- 
зина. Стор.  МПр.  23.  Пробилась  я  на  якусь 

поляну,  аж  там  людей  иіла  мгла.  V.  Барв. 
352.  2)  Пробивать,  пробить,  прокалывать, 
проколоть  себі  какую  либо  часть  тіла. 
Буши  погнався  за  собакою  пш,  й  пробився 
(ва  кілок).  Мир.  ХРВ.  130. 

Пробивач,  ча,  и.  Инструмента  для 
пробиванья  дыръ  въ  желізі.    Вх.  Зн.  56. 

Пробий  голова,  вв,  я.  Сорви-голона. 
буянъ.  Пригладь-юлови  не  знайдеш,  хиба 
пробий-юлову.  Ном.  4073. 

Пробишака,  ки,  .и.  Буянъ,  сорванедъ. 

Та  коли  б  же  люде  путні,  а  то  проби- 
гиаки,  як  і  сам.  Кв. 

Пробі!  сокращ.  изъ  Про-Біг.  1)  Ради 
Бога.  Ой  беріте  ж  воли  й  мажі  і  ввесь 

мій  пожиток,  тільки,  пробі,  не  робіте  си- 

ротами діток.  К.  Досв.  84.  2)  Какъ  меж- 
д^метіе  употребляется  въ  значеній:  ради 
Бога  спасите!  караулъ!  Пробі  кричати. 

Нон.  №  2385.  Як  зустрів  вовка,  то  кри- 

чав і  Тратуйте!л  і  ъпробИ*,  пш  ніхто  не 
чує.  Остер,  у.  3)  Какъ  нарічіе:  непре- 

менно; сильно,  крайнє-  Пробі  оддайте  на- 
шому князю  куницю,  вашу  красну  дівицю. 

Шевч.  28!'.  От  пробі — Великдень!  а  він 
зовсім  не  великий.  Ном.  .V  430.  Пробі 

■треба. 
Пробігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  пробігти, 

біжу\  жйш,  і.і.  1)  Пробігать,  пробіжать. 
День  так  швидко  пробіжить,  як  часиночка. 
Кв.  2)  Проізжать,  проіхать  быстро.  Пан 
четвернею  пробіжить.  МВ.  І.  22. 

Пробігну>и,  ну\  неш,  м.=Пробігти. 
Сли  тоті  юри  пробіїнеш,  то  я  пш  дам 
впо.  Драг.  284. 

Пробідувати,  д^ю,  еш,  ід.  Пробідство- 
вать  некоторое  время. 

Пробій,  бою,  м.  Проходъ,  проникно- 
веніе  куда  силой.  Пас  не  пускали  в  міс- 

течко, а  ми  пробоєм  поїхали.  НВольш.  у. 

Ні,  бабо,  стій,  бо  я  тебе  не  пущу.'...  Та 
баба  прибоєм  іде.  Чуб.  II.   187,   188. 

Пробійчнк,  ка,  м.  Шило,  которымъ 
пробивають  дыры  въ  грохоті.    Рк.  Левиц. 

Пробілити.  См.  Пробілювати. 

Пробілуватнй,  а,  є.  Біловатьій.  Про- 
бглуваті  вовки  згмою.  Константиногр.  у. 

У  тою  хлопця  на  юлові  волосся  було  про- 
бі луво  те,  наче  зовсім  біліє.  Верхнедніпр.  у. 

Пробілювати,  люю,  еш,  сов.  в.  про- 
білити, лю,  лиш,  іл.  Чистить,  очистить 

жожу  шкафою  (у  кожевннковь).  Шух.  1. 254. 

Пробірати,  раю,  еш,  сов.  в.  пробрати, 

беру\  реш,  іл.  1)  Вырывать,  вырвать  (часть 

растеній).  Пробрала  коноплі.  2)  —  місто. 
Очищать,  очистить,  освободить,  пригото- 

вить місто.  Мил.  189.  Та  пробірайте  ж, 

моя  матінко,  містечко  біля  себе,  приймай- 
те і  прнюртайте  мене  до  себе!  Мил.  202. 
Пробіратяся.  риюся,  ешся,  сов.  в. 

пробратися,  берися,  решся.  г.».  Проби- 
раться, пробраться.  Довю  тою  росказува- 

ти,  як  наша  сердешна  Оксана  з  своїм 
Митриком  пробіралась  через  усі  міста  до 
свою  села.  Кв. 

Пробіснуватноя,  вгаюся,  ешся,  і*. 

Пробісноваться. 
Проб  лишитися,  щаюся,  ешся,  м.  Про- 

свічивать,  блестіть  сквозь  что.  Ти,  міся- 
цю, світи,  світи,  ти,  конику,  біжи,  біжи, 

ти,  місяцю,  проблищайся,  ти,  конику,  по- 

тішайся. Чуб.  V*.  547. 
Проблукати,  каю,  еш,  м.  Проблуж- 

дать. Лежатиме  цілісінький  день  у  городі, 

наче  недужий,  або  проблукає  по  степу. 
МВ.  II.  21. 

Проблювати,  люю,  ёш,  м.  Рвать,  бле- 
вать нікоторое  время.  Усю  ніч  проблював- 

Проббввнутн,  ну,  НЄШ,  1.1.  1)  О  ко- 
локолі:  издать  отрывистый  звукъ.  Дзвін 

пробовкнув.  2)  Проговорить.  К.  ЧР.  382. 
Вона  пробовкнула  щось  про  пригоду,  про 

втрату  бідолашньої  дитини.  К.  МБ.  XI. 
145. .  А  ще  ж  козак  Морозенко  словами 

пробовкнув.  Нп.  Зумилися!  всі  четверо  за- 
мовкли, проти  мене  ні  слова  не  пробовкнуть. 

К.  Іов.  71. 
Пробовтатися,  таюся,  ешся,  гл.  Про- 

болтаться (въ  воді,  жидкости)  извістное 

время.  Та  оце  ж  усе  з  тими  сорочками 

бовталась  на  річці, — аж  до  обід  пробов- 
талась. Харьк. 

Пробоець,  йця,  м.  Цробойникъ.  Херс.  у. 

Проболітн,  лн>,  лиш,  г.і.  Проболіть. 
Проболіла  рука  три  дні,  а  тоді  перестала. 

Харьк. 
Пробоньку!  меж.  Ум.  оть  пробі!  Ой 

пробоніку!  повна  хата  косщюків.  Ном. 
Ле   14171. 

Пробрати,  ся.  См.  Пробіратн.  єн. 
Пробрести.  бреду\  деш,  и.  Пробресть 

(по  воді).  Пробрів  річкою  до  середини, 
а  дам  вже  ні — глибоко.   Харьк. 

Проб  ре  хати,  шу.  шеш,  и.  1)  Лгать 
извістное  время.  2)  Лаять  извістное  время. 

Усю  ніч  рябко  пробрехав, — мабуть  вовка 
чув.   Харьк. 

Пробрехатися.    См.    Пробріхуватися. 
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Пробріхуватися,  хугося,  ешся,  сов.  в. 
вробрех&тяся,  шуся,  шешся,  гл.  Прови- 

раться, провраться.  Чи  дворянин  він,  чи 
купець, — про  те  вже  не  скажу  вам,  братця, 
щоб  иноді  не  пробрехаться.  Гліб.  Хто 
бреше,  той  ся  пробреше.  Чуб.  І.  236. 

Пробрбїтися,  рбгося.  їшся,  гл.  Прови- 
ниться, напроказить. 

Пробрязкати,  каю,  вш,  гл.  Пробрен- 
чать известное  время. 

Лробрявчатя,  чу\  чйш,  гл.=Пробряв- 
катв. 

Прббу,  игеж.=Пробі.  Грвн.  І.  286. 
Ном.  Л;  14171.  Нептун  дочувсь  в  скляних 
будинка?,  що  пробу  закричав  Еней.  Котл.  Ен. 

Пробубоніти,  вю,  нйш,  гл.  Пробормо- 
тать. ГЕ,  як  би  була. '"  —  пробубонів  Кобза. 

Стор.  МІІр-  84. 
Пробувалвй.  а,  е.  Бывалый,  опытный. 

Пробувалий  чоловік  Стах.  НВолыв.  у. 
Пробувати,  ваю,  еш,  гл.  Быть,  нахо- 

диться, пребывать,  жить.  Бо  як  тяжко  на 
безвідді  рибі  пробувати,  так  тяжко  на 
чужині  безрідному  пробувати.  Мет.  349. 

Прибувати,  бую,  еш,  гл.  Пробовать, 
испытывать.  Не  треба  пробувати  Бою. 
Ти.  і.  83.  Він  же  тебе  цілує,  він  тебе 

милує!  а  він  твою  дівоцького  розуму  про- 
бує. Мет.  41. 

Пробуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  про- 
будити, джу,  диш,  »д.=8буджувати, 

збудити  Перенесу  ключі  не  побрязкуючи, 
пробуджу  милого  не  доторкуючи.   Мет.  26. 

Пробуджуватися,  джуїося,  ешся,  сов. 
в.  пробудитися,  дж^ся,  дишся,  гд.=^8буд- 
ясуватвся,  вбудитнся.  Лях  тоді  добрий, 
як  спить,  а  пробудиться,  то  біда.  Ном. 
*  856. 

Пробужатя,  жаю,  еш.  м.=Пробуджу- 
ватв.    Пробужає  свою  пана.  Чуб.  V.  942. 

Пробужатися,  ж&юся,  ешся,  м.=Про- 
буджуватися.  Він  на  завтра  устає,  про- 
бужається.  Рудч.  Ск.  І.  84. 

Проб^нок.  нку,  м.  Проба.  Котками 
закачав  ріллю  на  пробунок. 

Пробунтуватв,  ту'ю,  еш,  гл.  Пробун- товать. 

Пробуркатв,  ся.  См.  Пробуркува- 
тв,  ся. 

Проб^ркуватв,  кую,  еш,  сов.  в.  про- 
буркати, каю,  еш,  іл.  Пробуждать,  про- 

будить. П]юбуркав  у  серці  в  йою  знена- 
висть. Полт. 

Пробуркуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 

пробуркатися,  каюся,  ешся,  ы.  Просы- 
паться, проснуться,    пробуждаться,   пробу- 

диться. Византія  пробуркалась,  витріщає 
очі.  Шевч.  60  Прокинься,  милее  дитятко, 

пробуркайся  і  проходнсь.  Котл.  Ен.  II.  37. 

Пробурлакувати,  к^ю,  еш,  іл.  Про- 
жить бездомнымъ  бобылемъ.  Вік  пробур- 

лакувати. Ном.  Лі  10686. 

Пробурмвструватв,  р^ю,  еш,  іл.  Про- 
быть бургомистромъ. 

Пробуртйти,  чу\  тйш,  іл.  Просвер- 
лить, пробуравить.  Ось  шрами,  а  ось-де 

куля  пробуртила  ногу.  Мкр.  Н.  27. 
Пробурчати,  чу\  чйш,  гл.  Проворчать. 

Якою  там  кулика  ви  видумали,  дядьку!  — 

пробурчав.   МВ.  І.   105. 
Пробути,  б^ду,  деш,  гл.  Пробыть.  См. 

Пробувати.  Пробув  у  городі  три  дні.  Ч/рез 
лихі  вороженькгі  нііде  пройти  доріженьки, 
нігде  пройти,  ні  пробути,  щоб  в  дівчини 
в  гостях  бути.    Грин.  III.   18). 

Пробуток,  тку,  .и.  Житье.  КоІЬ.  І.  98. 
Дай,  Боже,  вік  довгий,  пробуток  добрий. 
Гол.  IV.  554.  Я  дав  йому  пустиню  на 

пробуток.  К.  Іов.  88. 
Провадити,  джу,  диш,  гл.  І)  Вести, 

везти."  О.  1862.  IX.  ПО.  А  куди  Бої  про- 
вадить? Св.  Л.  8.— життя.  Вести  жизнь. 

1 Життя  провадить  собаче.  Ном.  №  -114. 

2)  Долать.  Провадили  ми  наше  діло  в  бла- 
годатній тихості.  К.  XII.  10.  3)  Достав- 

лять. Аж  з  Рейну  і  Угорщини  бочками 
провадили  рейнське  і  усякі  напитки.  Стор. 

МПр.  67.  4)  Твердить,  настойчиво  гово- 
рить одно  и  то-же.  Мудрець  же  физику 

провадив.  Котл.  Ен.  НІ.  53.  Перша  каже: 
у  небоги  пристрітні  уроки;  друга  п.хеще: 
їй  завійна  всунулася  в  боки;  третя  лихо 
зве  уразом  і  провадить  зілля:  росторопшу, 
то  хвилівник  і  друге  безділля.  Мкр.  Н.  4. 
Провадити  на  вербі  груші.  Разсказыиать 
небылицы.— не  знать  що.  Нести  вздорь. 
Не  знать  що  провадять!...  То  вигадки 
бабські!  К.  Досв.  79. 

Провакуватв,  вую,  еш,  >.\.  Пропустить, 
потерять  (время).  А  бери  лиги  ціпа  та 

будемо  молотити,  а  то  й  день  так  про- 
вакуемо.  Грин.  II.  207. 

Провал,  лу,  л.=Провалля.  Вх.  Зн.  56. 

Провал  асатвся,  сагосЯ,  ешся,  гл.  Про- 
шляться, протаскаться.  Копійчини  не  при- 

ніс, а  літ  чотирнадцять    провалаеався-  Г. 

Барв.  527. 
Провалина,  вв,  ж.  Яма,  гд*  пропа- 

лилась земля,  пропасть.  Засипати....  про- 
валину. Левиц.  І.  279.  Декотрі  позлазили 

вниз,  поховались  меж  купами  каміння,  по- 
притулювалися до  провалин.  Левиц.  І.  90. 
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Земля  завалилась....  спустили  в  ту  прова- 
лину. Чуб.  II.  208. 

Проваляти,  ся.  См.  Провал юватн,  ся. 

Провалля,  ля,  с.  Пропасть,  оврагь. 
АД.  II.  26.  Ой  зійду  я  на  гірочку  та  за- 

гляну в  провалля.  Чуб  У.  1016.  Ум.  Про- 
валлячко  Нои.  .V  11412.  Ув.  Проваллюка. 
Лохм    у. 

Провалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  про- 
валяти, лю,  ляш,  п.  II ролам лвнать,  про- 

ломить, пробивать,  пробвть.  А  ні  'каменя 
не  дадуть  юлову  провалити  Ном.  .V  468'Л 
2)  Накаливать,  навалить.  Шух.  I.  91. 

Провалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

провалитися,  люся,  лишся,  и.  П.Про- 
валнкаться,  провалиться.  Туди  не  підско- 

чиш, туди  не  провалишся.  Ном.  .V  2033. 
2)  ІІроламливаться,  проломиться.  Ударив 

кулаком  у  стіну, — так  стіна  і  провали- 
лась, <іагіма.  що  була  така  завтовшки,  як 

у  мужика  хата.  Рудя.  Ск.  І.    104. 
Провартувати,  тую,  вш,  гл.  Пробыть 

на  стрижі,  прокараулить. 
Провезти.  См.  Провозити 

Прогереднти,  дясу,  днш,  и.  Проко- 
лоть,  пробить  насквозь.  Вх.  Зн.  56. 

Провередуватн,  дую,  еш,  м.  Прока- 
нризничать,  прихотничать  известное  врамя. 

Проверещати,  щу\  щйш,  м.  РЬзко 
прокричать. 

Провернути.  ну\  неш,  (і.— Провер- 
тіти Проверни  дірки  в  дошці.  См.  Провір- 

чувати. 
Провеселйтися,  люся,  лйшся,  ід.  Про- 

вести весело  время. 

Провесінь,  ні.  ж.  Начало  весны.  На- 
ста ш  ж  провесіні  і  воду  скрізь  пустило. 

К.  Дз.  153.  Переносно:  молодые  годы. 

А  кому  нелюбо  оглянуться  назад  себе,  спо- 
шдапи,  свою  провесінь.  Св.  .1.  38. 

Провесна,  ни,  ж-.— Провесінь.  Мнж. 
190.  На  провесні.  Ранней  весной. 

Провести,  ся.  См.  Проводити,  ся. 

Провечерятн,  ряю.  еш,  іл  Проужи- 
вать.  Провечеряв  три  копійки.  Харьк. 

Провештатися,  таюся,  ешся,  и.  Про- 
шататься, прошляться.  Пішли  запорожці 

до  турчина  і  провештались  у  його  літ 
з  двадцять.  Стор.  II.   141. 

Провидіти,  дясу,  днш,  м.  Прозріть. 

ЕЗ.  А".  201.  Іу  є  на  долині  така  керниці.... 
що  й  аби  темний  у  ні  умивсі,  то  би  про- 

видів. Гн.  II.  203. 

Провина,  ни,  ж.  Вина,  проступокъ. 

АД.  П.  62.  За  яку  провину  у  холодну  по- 
садили його?  НВолын.  у.  То  се  вони  кара- 

ються у  його  за  пр&іину,  за  гордощі  без 
міри.  К.  Іов.  79.  Ум.  Провинна,  провмиомька. 
А  за  тоту  провиноньку  Бт  би  тя  скарав. 

Гол.  І.  294. 
Провйнен,  винна,  не.  провинний,  а,  є. 

Вивоватъ,  виновенъ.  Дівчинонька  мила  перги 
мене  любила,  тепер  залишила:  скажи  мені, 
що  провйнен?  чи  не  люблю,  як  повинен?  Чу6. 
V.    1<58. 

Провинити,  ню.  нйш,  и.  Провиниться. 
Що  ж  я  провинив,  що  тя  топаю?  Чуб. 

У.  89.  Будеш  биті4,  сли-м  провинила.  Гол. 

Провинитися,  нюся.  нйшся,  =Про- 
винитн.  Скажи,  в  чому  тобі  я  прЯьи- 
нився?  К.  Іоь. 

Провйнка,  кн,  ж.  Ум.    огь  провина. 

Провинник,  ка,  и.  Виновниьъ,  прови- 
нившійся. ТТітвинників-парубків  югадшлп 

в  хо.юдну.  Рк.  Левиц. 

Провйнонька.  ви.  ж.  Ум.  оть  про- 
вина. 

Провину ватитися,  чуся.  тишся.  і>. 
Провиниться.  Жив  дяк  у  якому ,,  гелі,  гіга 
чимсь  провину вативсь.  О-    1862.   VI.  54. 

Провівати,  ваю,  еш.  сон.  в.  провіяти, 

вію,  еш,  (.і.  Провівать,  провіять,  проду- 
вать, продуть.  (Земляночка)  без  дверець 

і  без  віконець:  нікуди  вітру  провытпи.  Мет. 

448.  Куди  віє,  туди  й  провіває,  >  озака  мо- 
лодою прохолоджає.  ЗОЮР.  І  15.  Раски- 

даю всю  одежу,  нехай  вітер  прочіва.  Грин. 
III.    196. 

Провід,  воду,  м.  1)  Руководство,  пред- 
водительство, веденіе.  Ком.  Пр.  .V  1091. 

Давати  провід.  Руководить  2)  Нроножавіе, 
а  также  люди,  провожаюице  кого  либо. 
З  музиками,  з  проводом  провожали  гостей. 
Левиц.  Нон.  183.  Похоронная  лроцессія: 
духовенство  съ  хоругвями  и  народъ  за 

гробомъ.  О.  І862.  IX.  32.  Бучно  з  прово- 
дом ховали  попівну.  НВолын.  у. 

Провідання,  ня,  с  —Відвідини?  Там 
вам  буде  пиння,  гуляння,  хороше  буде  вам 

провідання.  Мил    М.   (і1.1 
Провідати.  См.  Провідувати. 

Провідний,  а,  є.  1)  Путеводный,  ру- 
ководящей. 2) — тиждень.  Номина  неділя. 

Провідник,  ка,  .«.  Проводникъ;  руко- 
водитель. Мил.  Св.  54  Ой  Оай  мені  про- 

відника, рідного  братії.и.  Під.  Ум  Провід- 
ничок.  Ой  дай  мені  провідничка  хоч  брат- 

чика. Мил.  Св.  54. 

Провідниця,  ці,  ж.  Проводница,  ру- 
ководительница. Мил.  Св.  54.  Ой  Ялі  меЛі 

щювідничка — рідною  братікч.  ой   дай  мені 
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провідницю,— хоть    сестрицю.    Мет.    225. 
Ум.  Провідничка. 

Провідяйчка,  кя,  ж.  1)  Ум.  огь  про- 
відниця. 2)  Особая  свічечка  во  время 

похоровъ:  съ  такими  свічечками  въ  рукахъ 

діти  становятся  вокругъ  гроба  предъ  вы- 

носомъ  его  изъ  дому,  трижды  ихъ  приту- 

шиваютъ,  а  остатокъ  приліпляють  къ  сре- 
дин* гроба.  Мил.  169.  , 

Провідувати,  дую,  вш,  сов.  в.  прові- 

дати, даю,  вш,  »д— Відвідувати,  відві- 

дати. Опріч  дівчат  приходили  провідувати 

Оксану  й  жінки,  й  молодиці,  бо  Оксану  усі 
селом  любили.  Кв. 

Провів,    мрег).=Пров.  А  я  проїду  про- 
віз наші  чати.  К:  МБ.  X-    19. 

Провікувати,    кую,  вш,    »д.  Прожить 
жизнь.   Сама  свій  вік  провікує.  Зміев.  у. 

Провірити.  См.  Провіряти. 

Провірчування,    ня,   с  Просверлива- 
віе.   Харг.к. 

Провірчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  про- 

вертіти, рчу\  тйш,  гл.  Просверливать,  про- 
сверлить, пробуравить.  Провірчуй  дірку 

в  дошиі  отим  великим  свердлом.  Харьк.  у. 

Провірити,  раю,  вш,  сов.  в.  прові- 

рити, рю,  риш,  ід.=Перевірятн,  пере- 
вірити. 

Провітрити,  ся.  См.  Провітрювати,  ся. 

Провітрювати,  рюю,  вш,  сов  в.  про- 

вітрити, рю.  риш,  и.  Проветривать,  про- 
вітрить. Шевч.  169.  Треба  провітрювати 

одежу.  НВолын.  у.  Нехай  тільки  сунеться, 

то  ми  його  на  першій  осиці  провітрим. 

Стор.  МИр.  221. 

Провітрюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

провітритися,  рюся,  рншся,  ід.  Прове
т- 

риваться, провітриться.  Шевч.  169.  Ви 

трошки  проптритесь  і  поздоровшаєте-  Ле-
 

виц.  Нов    271. 

Провіщати,  таю,  вш,  «д.  1)  Возві- 

щать,  проновідьівать.  Ти  ж  (Іван  Хрести- 

тель) ходивши  по  містах  і  селах  правішав: 

„покайтеся  від  гріхів" ■  Чуб.  І.  172.  2)  Пред- 
віїдать.  Що  ж  за  юмін  чудний  ходить 

од  краю  до  краю?  Чи  він  що  нам  наїадує, 

чи  що  щтіщає?  Кост.  (О.  1861.  II.  45). 

ПровІщо,  нар.  Зачім-ь,  для  чего.  На- 
віщо й  п/ювіщо  своє  віддати? 

Провішувати,  щ^ю,  вш,  и.  Предска- 

зать, во:імбстить.  Сич  провіщував  щось  не- 
добре.      , 

Провіяти,  вію,  вш,  гл.  Провіять  (зерно). 

А  ЩО  ж  тут  міркувать?  Не  полінуйсь 

провіять,— сказала  Хівря  тут,— в  мішечки 

позсипай.  Г.-Арт.  (О.   1861.  III.  93). 

Провладати,  даю,  вш,  м.  Провладіть- 

Проводарь,  ря,  м.  Проводнпкь,  вожа- 
тый. Ізмалечку  я  був  сирітським  батьком, 

від  матері  -  проводарем  удовам.  К.  Іов.  67. 

Приводи,  від,  м.  мн.  1)  вомина  не- 
діля. О.  1861.  XI.  Св.  42.  То  було  на 

самі  проводи,  і  треба  було  через  кладовище 

йти,  де  на  хробах  у  той  день  усі  пони- 
нають  своїх  родичів.  Кв.  Після  провід  ми 

уп'ять  поїдьмо  до  товару.  Харьк.  г.  Після 

провід  ми  уп'ять  поїдьмо  туди.  Харьк.  г. 

2) — русальні,  русальчини.  Первый  понеділь- 

никъ  послі  троицкихъ  святокъ,  когда,  со- 

гласно пові.рью,  провожають  піснями  ухо- 

дящихъ  русалокъ.  Грин.  III.   116. 

Проводйрь,  рй,  м.—  Проводарь.  Св.- 
Л.  139.  Горе  вам,  проводирі  сліпі!  С».  Мт. 

XXIII.  16. 

Проводити,  джу,  дйш,  сов.  к.  про- 

вести, веду\  деш,  и.  Проводить,  прово- 
жать, провести.  Котимся  зірка  з  неба  та 

впала  додолу:  ой  хто  мене  молодую  проведе 

додому?  Проводь,  приводь,  козаченьку,  про- 
водь, не  барися.  Нп. 

Проводитися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 

провестися,  дуся,  дешся,  и.  Продолг 

жаться,  продолжиться,  тянуться,  длиться, 

продлиться.  Як  пішло  по  судах,  та  й  про- 
велось оте  діло  і  геть  довю.  Лебед.  у. 

Провожати,  жаю,  вш,  »д.=Проводитн. 

Провожала  сина  мати.  Шевч.  32. 

Провозити,  жу,  виш,  сов.  в.  провевтй, 

ву\  8еш,  іл.  Провозить,  провезти.  Вгінппви 
зо  дві  я  його  провіз,  а  там  він  уже  сам 
пішов.  Харьк.  у. 

Проволікати,  каю,  вш,  сов.  в.  про- 

волокти, чу\  чеш,  гл.  Протаскивать,  про- 
таскать, проволочь. 

Проволікатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

проволоктися,  ч^ся,  чешся,  гл.  1)  Про- таскиваться, протащиться.  2)  Тянуться, 

протянуться.  Це  діло  проволоклось  до  Різдва. НВолын.  у. 

Проволовбдити,  джу,  днш,  ід.  Затя- 

иуть,  замедлить. 
Проволовбдитися,  джуся,  дишся,  »А. 

Промедлить,   провозиться. 

Проволбка,  кн.  ж-  Замедление,  про- 
волочка. Шевч.  (О.  1862.  III.  7).  Пішло 

наше  дім  у  проволоку.  Волч.  у. 

Проволоките,  ти,  ж.  Бродяжничество, 

шлянье.  Як  пустить  Бої  Микиту  на  про- 

вомкиту,  то  аби  де  умре.  Ном.  їь  2120. 

Проволочити,  чу\  чиш,  и.=Прово- 
локти 

Проволочитися,     ч^ся,     чншся,     м. 
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1)=Проволоктнся.  2)  Пробродить.  Цілий 
день  проволочився,  ходячи  то  сюди,  то 
туди.  ( 

Проворіття,  тя,  с  Просіка,  проме- 
жуток между  двумя  лісами.  Черк.  у. 

Проворкуватий,  а,  є  =  Проворний. 
Червиг.  г. 

Проворний,  а,  е.  Проворвый,  быстрый, 
ловкій.  На  лихо  здався  він  проворний,  зав- 
яятійший  од  всіх  бурлак.  Котл.  Ев.  І. 

Провбрно,  нар.  Проворно,  быстро. 

Проворяка,  ви,  об.  Проворный,  лов- 
кій, проворвая,  ловкая.  Я,  мамочко,  прово- 

ряка, йду,  а  дядьків  парубок  роззявляка  їде 
та  прямо  мені  голоблею  в  рот.  Грин.  II. 
310. 

Проводок,  лка  и  лку,  м.  Проулокъ. 

Провчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  провчити, 
■чу,  вчиш,  іл.  ІІроучать,  проучить.  У  нас 
не  попадайся,  зараз  провчимо.  Ось  потри- 

вай, жінко, — я  йою  провчу.  Рудч.  Ск.  І. 
180.  См.  Проучмти. 

П ров  язь,  ві,  ж.  Средняя  часть  рыбо- 
ловной  СІ.ТІ1. 

Прогавкати,  каю,  еш,  м.  Пролаять. 
Прогайвина,  ни,  ж.  Прогалина. 
Прогайка,  ки,  ж.  Промедленіе.  Мі- 

усск   окр. 

Прогайдьовина,  ни,  ж.  =  Прогальо- 
вина    Лекч    12'.). 

Прогайнувати,  ную,  еш,  іл.  1)  Про- 

мотать, спустить.  Ой  ти  проп'єш,  прогай- 

нуєш у  по  худобоньку.  Чуб.  V".  423.  Що 
воень  з*іщїкіЄш,  за  ніч  прогайнуєш.  Нп. 
2)  Даромъ  ирогулять  (время).  Прогайнував 
цілий  тиждень.   Вх.    Зн.  56. 

Прогалина,  ни,  ж-.— Прилука  І.  Шух. 
І.  7:; 

Прогальовина,  ни,  ж.  Прогалина,  по- 
лива нт>  лісу.  Черк.  у. 

Прогалюватина,  ни,  ж.  Прогалина, 

незасіянное  місто  среди  хлібовь.  Лохв.  у. 

Прогалявина,  нн,.ж.  =  Прогальовина. 

Проґавити,  нию,  еш,  сов.  в.  прогна- 
ти, жену,  неш,  и —Прогонити.  Ти  про- 

ганяв юлоіНіоіо  від  себе-  К.  Іов.  49.  Ей 

туди  уіюва,  удова  молодая  та  сірії  воли 
проганяли.  Грин.  III.  418. 

Прогаптувати,  тую,  еш,  м.  Прорабо- 
тать, ниш  и  пая  золотомъ  или  серебромъ. 

Прогари,  м.  1)  Отверстія  въ  печномъ 
поддуналі.  въ  рішеткі  поддувала.  Міусск. 
окр.  2)  Отверстія  въ  печи  кирпичнаго  за- 

вода, сквозь  который  проходить  вверхъ  на 
кирпичи   огонь.  Мирг.    у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Прогарнанувати,  ную,  еш,  гл.  Промо- 
лотить гарманом.  (См.). 

Прогарцювати,  цюю,  еш,  и.  Прогар- 
цевать. Цілий  день  прогарцював  на  коні. 

Прогарчати,  чу,  чйш,  іл.  Проворчать. 
Щука  узяв  подарунок,  доторкнувся  устами 
до  сукні  молодої  і  щось  прогарчав  собі  під 

ніс.' Стор.  МПр    85. 
Прогаяти,  гаю,  еш,  и.  Непроизводи- 

тельно потратить,  пропустить  (о  времеии). 
Днів  два  продержить,  днів  два  в  проїзді, 

от  і  прогають.  Кіев. 

Прог нарити,  рк>.  рнш,  «і.  —  Прогово- 
рити. Гол.  II.  711. 

Прогін,  гину,  м.  1)  Дорога  (между 
полями  в  пр.)  для  прогона  скота.  Вх.  Зн. 

56.  Чуб.  VI.  45.  2)  Палка  у  невода,  кото- 
рою пропускають  неводъ  подь  ледь.  Полт.  г. 

2)  Длина  зданія  оть  угла  до  угла.  Чуб. 
VII.  377.  4)  Діаметрь.  Млиновчй  камінь 

має  три  аршини  у  прогоні.  Черк.  у.  5)  мн. 
Въ  гончарномъ  горні:  круглыя  отверстія 

въ  черіні  длл  пропуска  огвя  и  дыма.  Вас. 

180. 
Проглаголатн,  лаю,  єш,  м  Прогово- 

рить. Так  проглаголавши,  замовк  старий. 
К.  ЧР    421. 

Прогледіти,  джу,  днш,  «і.  Прогля- 
нуть. Така  іущиня,  що  й  прогледіть  не 

можна.  Черннг.  і'. 
Прогледітися,  джуся,  дишся,  м. 

Просм  отріть,  не  замітить  при  осмотрі. 
Гляди  та  й  не  проиядись,  купи  та  й  не 

прокупись.  Ном.  Ле  5861. 
Проглинути,  ну,  неш,  и.  Проглотить. 

Мнж.  26.  Не  будь  ні  гіркий,  ні  солодкий: 

будеш  гіркий — прак.іенуть,  а  солодкий — 
проглинуть.  Носл. 

Проглуб,  бу,  м.  Глубина.  Вх.  Зн.  56. 

Прбгляд,  ду,  ж=Перегляд.  Частень- 
ко шлють  мені  землячки  на  прогляд  свої 

словсні  труди.  К.  Хата.  7. 

Проглядати,  даю,  еш,  сов.  в.  прогли- 
нути, ну,  неш,  іл.  V)  Проввкать,  про- 

никнуть взглядомъ;  охватывать,  охватить 

взглядом"!,.  Ой  гаю  ж,  мій  гаю,  густий  не 
прогляну.  Чуб.  V.  33.  Поле  ж  мое  широ- 

кое! Не  могла  м  тя  проглянути  чорнень- 
кими оченьками.  АД.  І.  289.  2)  Прогля- 

дывать, проглянуть,  виднітьсл.  А  між 
ними  і  землячки  де-де  проглядають.  Шевч. 
3)  Только  сов.  в.  Поаидать.  Піти  у  По- 
чаїв  опта  проглянути.  Каменец,  у. 

Проглинутися,  нуся,  нешея,  и.= 
Проглянути  1.  Заїхав  у  ліс,  та  такий 
густий,  що  й  не  проглинешся.   Грин.  І.  91. 
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Прогнати.  См.  Прогонити 
Прогнивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  прог- 

ннстн  и  прогнити,  гнию,  ёш,  «л.  Прог- 
нивать, прогнить. 

Прогнівати,  си,  ваю,  се,  еш,  си,  м.= 
Прогнівити,  си.  Ми  вас  просимо:  не  щю- 
гніяайтесь!  О.  1861.  XI.  Св.  63.  Ісус  про- 

гнівався. Єв.  Мр.  X.  14. 
Прогнівити,  си.  См  Прогнівлити,  си. 
Прогнівлити,  ляю,  еш,  сов.  в.  про- 

гнівити, влю,  виш,  гл.  Гнівать,  прогні- 
вать,  разсердить.  Не  так  то  отиевої  і 
матчиної  молитви  прохати,  як  її  прогнів- 

ляти  Чуб.  V*.  849.  Милосердного  гріхами 
прогнівля.іи.  К.  МБ.  X.  3.  Ой  десь  же.  ми, 
да  милі  братця,  да  Бога  прогнівили,  що  у 
недільньку  до  схід  сонця  горілочку  пили. 
Чуб.  V.   1024. 

Прогшвлйтисн,  лиюси,  вшеи,  сов.  в. 
прогнівитися,  влкюя,  вйшеи,  гл.  Гні- 

ваться, прогніваться,  разгніваться.  Чуб. 
III.  357.  Прогнівивсь  ти  на  народи,  вигу- 

бив жорстоких.  К.  Псал.   17. 
Прогній,  нбю,  м.  Незамерзающее  місто 

на  болоті.  Сим.  147  Низкое  місто,  зали- 
ваемое водой  по  крайней  мірі  на  полъ 

літа.  Ніжин,  у.  Топкое  місто.  Волч.  у. 
Кобилиці. ■■  у  прогної  поховались.  Рудч.  Ск. 
І.  87.  Отам  попереду  був  г-іщуга,  а  тепер 
прогної,  трясовина*  Волч.  у. 

Прогнбїна,  ни,  ж.  Трясина. 
Прогнбїстий,  а,  є.  Иміющій  много 

прогнбїв. 
Прогноїти,  гною,  їш,  гл.  1)  Прогноить. 

В  калюжі,  в  болоті  серце  прогноїла  і  в 
дупло  хол/ліне  гадюк  напустила.  Шевч.  668. 
2)  Унавозить.  Прогноїти  поле.  Вх.  Лем.  457. 

Проговітн,  вію,  еш,  і*.  1)  Проговіть. 
2)  Истратить  на  говівье.  Копійок  ЗО  про- 
говіла.  Хары;.  г. 

Проговорити,  ся.  См.  Проговорюва- 
ти, ся. 
Проговорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  про- 

говорити, рю,  риш,  «.».  Проговаривать, 
проговорить.  Не  проговориш-  до  його  ні  сло- 

венка. Кв. 

Проговорюватися,  рююся,  ешся,  сов- 
б.  проговоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Про- 

говаривал гя,  проговориться.  Говори,  та 
не  проговорися.  Ном.  №  1115. 

Прогодувати,  дую,  еш,  гл.  Прокор- 
мить. То  прогодую  діти  малії  і  вдови  ста- 

рії. Чуб.  III.  414. 
Прогодуватися,  дуюся,  ешся,  г.*.  Про- 

кормиться. Самим  твоїм  заробітком  не 
прогодуємося.  Кіев.  у. 

Проголити.  См.  Проголювати. 
Проголовувати,  в^ю,  еш,  гл.  Пробыть 

головой  извістное  время. 

Проголодувати,  дУю,  еш,  її.  Прого- 
лодать. Проголодувала  з  тиждень  (шукаючі 

заробітку),  та  з  тим  і  додому,  прийшла. Шви.  у. 

Проголосити,  шу,  сил,  м.  Пропла- 
кать.  Проголосила  ввесь  день. 

Проголювати,  люю,  еш,  сов.  в.  про- 
голити, лю,  лиш,  гл.  Пробривать,  про- 

брить. Патер  з  проголени-м  тімням.  Стор 
МПр.  44. 

Прогон,  ну,  м.  См.  Прогін. 
Прогбнити,  ню,  ниш,  сов.  в.  прогна- 
ти, жену,  неш,  гл.  Прогонять,  прогнать. 

Ох,  жінко,  каже  чоловік,  проженем  мы 
цього  барана.  Рудч.  Ск.  І.  41.  На  божев 
слово  во*и  б  насміялись,  дурним  би  назва- 

ли, од  себе  б  прогнали.  Шевч.  9. 
Прогонич,  ча,  м.  Желізннй  болть, 

воторымъ  запираются  ставни.  З  проюнича 
зуздрів  дірку.  Г.-Арт.   (О.  1861.  III.  107). 

Прогончарувати,  рую,  еш,  ід.  Зани- маться горшечнымъ  реыесломъ  извістное 

время. 
Прогони,  ні,  ж-  Просіка  въ  лісу. 

Харьк.  г. 
Прогоріти,  рю,  риш,  гл.  Прогоріть. 

З  причілку  стіна  прогоріла  наскрізь. 
Прогбрниця,  ці,  ж-  Круглая  дыра  въ 

центрі  верхняго  жернова  ручной  мельницы. 
Шух.  І.  104,  106. 

Прогорнути.  См.  Прогортати. 
Прогортати,  таю,  еш,  сов.  в.  прогор- 

нути, н^,  неш,  гл.  Раздвигать,  раздви- 
нуть, отворачивать;  прогребать,  прогресть, 

прочистить.  Ой  то  перепілочка,  ой  мала 
невеличка,  ой  по  полю  літає,  ой  комиш 
прогортає.  Чуб.  V.  22.  Вуса  щююртав. 
Св.  Л.  202.  Я  сніжок  прогорну.  Мил  192. 
Я  солому  прогортаю,  зерняти  шукию.  Грин. 
III    166. 

Прогорювати,  рюю,  еш,  гл.  Прогоре- вать. Прошьювала  ще  скілько  літ  з  малим 
Тишком.  МВ.  І.  53. 

Прогосподарювати,  рюю,  еш,  гл.  ̂ Про- 
хозяйничать. 2)  Хозяй  ни  чая,  потерять  І  ко- 

рови, і  воли — уге  щюіосши)а)іював. 
Прогостювати,  мою,  еш,  гл.  Прого- 

стить. Цілий  день  проіостюв  було.  МВ. 
(О-  1862.  III  46).  Чи  д.мго,  старий,  про- 

гостюєш у  нас?  Стор    II.  84. 

Програ,  ри,  ж.  Проигрышъ.  Ровен  у. 

Люби  пру,  лни'и  гі  пригру.  Ном.  Л;    12591. 
Програвати,    граю,  ёш,    сов.    в.   про- 
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грати,  граю,  еш,  м.  Проигрывать,  про- 
играть. Або  виграв,  або  програв.  Ном.  Л»  4273. 

Програв  чумак  вози  й  воли  в  кості.  Чуб. 

V.  1039.  2)  Играть,  проиграть  на  музы- 
кальномъ  инструменте.  У  військову суремку 

добре  грає-програває.  АД.  I.  258. 
Програватися,  раюся,  ешся,  сов.  в. 

програтися,  граюся,  ешся,  гл.  Проигры- 
ваться, проиграться.  Котл.  Ен.  V.  28.  От 

грали,  грали,  один  програвсь.  Драг.  127. 
Ти  ж  знав,  що  вчора  нош  у  карти  пан 

програвся?  Г.-Арт.  (О.   1861.  Щ.  83). 

Прогребти.  См.  Прогрібати. 

Прогреніти,  млн»,  мйш,  гл.  Прогре- 
меть. 

Прогризати,  заю,  еш,  сов.  в.  про- 
грЙ8ти,  ву,  8еш,  її.  Прогрызать,  прогрызть. 
Так  не  проклята  мишва!  Глянь,  яку  дірку 
прогризли^  Черни  г.  у. 

Прогризатися,  аюся,  ешся,  сов.  в. 

прогризтися,  э^ ся,  зешся.  гл  Прогры- 
заться, прогрызться.  Той  змій  як  прогризся 

скрізь  той  ліс  і  знов  .іетить  за  ними.  Рудч. 
Ск.   І.    119. 

Прогрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  прогребти, 
бу\  беш,  и.  Прогребать,  прогресть,  про- 

чистить. Піюіріб  присок  в  огнищі.  Грин. 
II.  183.  Чорний  ворон....  кіхтями-ніхтями 
прогрібає-  Мил.  М.  38. 

Прогрівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  прогріти, 
грію,  еш,  гл.  Достигать,  достичь  своимъ 
тепломъ  куда,  скнозь  что.  Такої  ж  ви  ха- 

тоньки (=труни)  забажали  темної,  невид- 
ної, невеселої!  Туди  сонечко  не  прогріє,  віт- 
рець не  провіє-  Мил     185. 

Прогрімати,  маю,  еш,  гл.  Прогреметь. 

Прогрімотати,  чу\  чеш,  прогрімотіти, 
ч^,  тйга,  и.=Дрогрімати. 

Прбгріх,  ха,  м.  Погрешность,  промахъ. 
Левиц.  (Правда,   1868,   545). 

Прогрішити,  шаю,  еш,  сов.  в.  прогрі- 
шити, шу\  шйш,  гл.  Погрішить,  погрі- 

шить. Що  ж  єм  прогрішив,  о  що  тя  пи- 
таю, ти  ж  сама  знаєш,  як  тя  кохаю. 

Гол.  І.  349 

Прогрішатися,  шаюся,  ешся.  сов.  в. 

лрогрішйтися,  ш^ся,  шйшся,  гл.  Прови- 
няться, провиниться.  Ти  любиш  її,  хоч 

вона  й  проірішилась.  Г.  Барв.  344. 

Прогромаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
прогромадити,  джу,  диш,  гл.  Прогребать, 
прогресть.  ІІрогромидив  ямку  і  заховав 
кость.  О.    1862.  У.  84. 

Прогугнйти,  ню,  нйш,  ппогугнйвіти. 
вію,  еш,  гл.  Произнести  въ  носъ,  прогну- 

ся вить.   „Спасибі,  пани  молодці!"  прогуптв 
Кривоніс.  Стор.  МПр.  130. 

Прогулок,  лкая  лку  м.  Узкій  проходь. 
НБолын.  у. 

П рогулька,  ки,  ж.  Гульба?  Чоловіче, 

ти  знаєш,  гцо  ти  все  п'єш  та  гуляєш,  що 
все  гульки  та  прогульки,  а  об  смерти  нема 

думки.  Чуб.  V.  1093. 
Прбгульком,  нар.  То  появляясь,  то 

исчезая.  Місяцн  прогульном  з-за  хмари  ви- 
глядав. 

Прогулюватина,  ни,  ж.=Прогалю- 
ватина.  Лохв.  у. 

Прогулйння,  ня,  с.  Прогулка.  Поїде- 
мо, Домно,  а  в  чистеє  поле,  в  чистеє  поле 

да  й  на  прогуляння.  Чуб.  V.  704.  Ой  пус- 
тіть коня  на  прогуляння.  Грин.  III.  631. 

Прогуляти,  лйю,  еш,  гл.  1)  Прогу- 
лять. Чуб.  V.  542.  2)  Прокутить  (деньги, 

имущество).  А  чи  гуляв,  не  гуляв,  сто 

червінців  прогуляв.  Чуб.  V.  796.  Проку- 
тить известное  время.  Та  вже  ж  люде  в 

полі  поорали,  ми  з  тобою  в  корчмі  прогу- 
ляли   Рудч.  Чп.  223. 

Прогулйтися,  лйюоя,  егася.  її.  Про- 
гуляться. Позвольте,  каже,  мамо,  у  садочку 

прогу.іятись.  Рудч.  Ск.  І.  98. 

Прогуркотіти,  чу,  тйш,  гл.  Прогре- 
меть. 

Прогусти,  ду,  деш.  гл.  Прогудіть, 
прожужжать.  Прогуло  прокляте  лихо  та  й 
заснуло.  Шевч.  106.  Чутка  прогула.  Про- 

шел'ь  слухъ.  Св.  Л.  202. 

Прог^тбрнти,  рю,  риш,  гл.  Прогово- 
рить некоторое  вреня. 

Проґавити,  влю  виш,  и.  Проворо- 
нить, прозивать. 

Проґавитися,  влюся,  вишся,  м.= 
Проґавити.  Ледачі  чабани  проґавляться. 
О.  1862.  V.  Кух.  31. 

Продавальияк,  ка.  м.  Продающій, — 
такъ  называется  въ  свадебномъ  обряді 
каждый  взъ  мальчиковъ,  который,  вмЄсті 
съ  братьями  невесты,  будто  бы  обороняетъ 

ее  отъ  жениха  и  затЪмъ  „продаетъ"  по- 
следнему. Мил.  122. 

Продавання,  ня,  с.  Продажа,  прода- 
ваніе.  Харьв.  у. 

Продавити,  даю,  6т,  сов.  в.  продати, 
дам,  дасй,  гл.  Продавать,  продать.  Продай, 

моя  мати,  коня  вороною.  Чуб.   V*.  365. 
Продавитися,  даюся,  ешоя,  сов.  в. 

продатися,  дамся,  дасися,  гл.  Продаваться, 

продаться.  Мил.  Св  30.  Нанявся — про- 
дався. Ном.  Л*  10386.  Один  чоловік  про- 

дався чортові.  Грин.  І.  40. 
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Продавець,  вцй,  м.  Продавець.  Знає 
то  купець  та  продавець.  Ном.  №  9575. 

ПродагуЧа,  хи,  ж.  Продавщица.  Чуб. 
НІ.  93. 

Продаж,  жу,  м.  Продажа.  Неее  моло- 
диця на  продаж  або  птицю,  або  овощі. 

Левиц.  І.  104.  Купля  руки  пече,  а  продаж 
гріє.  Ном.  .V  10493.  Виставив  грудину  на 
прбдаж.  Видно  голую  грудь.  Ном.  №  11226. 

Продажний,  а,  е.  Назначенный  къ  про- 
дажі. Продажне — заважне.  Ном.  №  10523. 

Продажний,  ка,  м.=Продавальник 
Мил.   122. 

Продажність,  ности,  ж.  Продажность. 
К.  Кр.  28. 

Продай,  даю,  .«.^Продаж.  На  продай — 
для  продажи.  Вх.  Лем.  457. 

Проданий,  с.  Продажа. 
Продармувати,  м^ю,  еш,  гл.  Пробыть 

безъ  употребленія. 
Продати,  ся.  См.  Продавати,  ся. 
Продаус,  са,  м.  (Продайус?)  Велико- 

возрастный ученикъ  учебнаго  заведенія, 
■міюіцій  уже  усы.  При  годять  аж  три 
чвертокласники—все  щюдауси  та  голибо- 
роди.  Св.  Л.    137. 

Продеклямувати,  мую.  еш,  ід.  Про- 
декламировать. 

Продержати,  жу,  жига.  гл.  Продержать. 
Продерти,  ся.  См.  Продирати,  си. 
Продешевити,  ся,  ВЛН).  ся,  виш,  ся, 

м.  Продешевить,  слишкомь  дешево  про- 
дать. Ви  ж  ілядіть,  дядьку,  не  продеше- 

вітьгя.  Мир.  Пов.  II.  47. 
Продзвонити,  ню,  ниш,  м.  Прозво- 

нить. Гарбузом  продзвонила,  редькою  прока- 
дила,  отут  лежи,  вражий  сину,  в  ямі. 
Чуб.  V.  797. 

Продзеленькати,  каго,  еш,  гл.  Про- 
звенеть. 

Продзизчатн.  чу\  чйш,  гл.  Прожуж- 
жать. 

Продэьббати,  баю,  еш,  гл.  Проклевать. 
Продивитися.  См.  Продивлятися. 
Продивлятися,  дяюся,  ешся,  сов.  в. 

продивитися,  влнюя,  вишся,  гл.  1)— Пе- 
редивлятися, передивитися.  2)  Прони- 

кать, проникнуть  взглядсмъ.  Небо  синє, 
чисте, — ні  плямочки,  —  иибоке,  просторе 
та  широке,  не  продивитись  йою  глибини. 
Мир.  ХРВ.  40.  Ще  прикріше  подивилася 
дочці  у  вічі,  неначе  хотіла  продивитися  їй 
у  душу.  Мир.  Пов.  II.  102. 

Продиво,  ва,  с  Волі.шое  диво,  боль- 
шое чудо.  Левиц.  І.  172.  На  продиво  була 

вродлива.  Г.  Барв.  217. 

Продимати,  маю,  еш,  сов.  в.  продути, 
диг^,  дмеш,  м.  Продувать,  продуть.  Ном. 
Л«  158,  стр.  295.  Така  хата,  що  наскрізь 
продимає  Харьк.  Добри-вечір,  кумо  моя! 
чи  продула  місце,  та  щоб  мені  з  твоїм 
милим  вечеряти  сісти? — Ой  щоб  же  ти, 
кумо  моя,  цього  не  діждала,  щоб  я  тобі 
з  моїм  милим  місце  продимала.  Грин.  III. 
350. 

Продимити,  ся.  См.  Продимляти,  ся. 

Продимляти,  ляю,  еш,  гов.  в.  про- 
димити, млю.  мйш,  гл.  Прокапчивать, 

прокоптить. 
Продимлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

продимитися,  млнюя,  мйшея,  гл.  Про- 
капчиваться, прокоптиться. 

Продирати,  раю,  еш,  сов.  в.  продер- 

ти, деру",  реш,  и.  Продирать,  продрать. Лізе  на  хату,  продер  стріту  та  й  лапає 
в  тс  місце,  де  сало  висіло.  Рудч.  Ск.  І. 
198.  Не  продереш  очі,  то  продереш  ка- 

литку. Ном.  Л?  9970. 

Продиратися,  -  раюся,  ешся,  сон.  в. 
продертися,  р^ся,  решся,  і.і.  Пробираться, 
пробраться  сквозь  что.  Щось ....  затріщало, 
продираючись  між  кущами.  Стор.  МПр.  81. 
Почали  вони  поміж  тими  кущами  про>Уи- 

ратися.  КС.    1882.  XII.  590.' 
Продйрини,  рви,  ж.  .кк  — Покрес- тини    Мил    27. 

Продихатися,  каюся,  ешся,  и.  Отды- 
шаться, освіжиться,  дыша  чистымъ  возду- 

хомъ.  Збіраються  в  Дорньах,  хто  пішки, 
хто  возком,  щюдихатись  в  гаях,  бо  день 
був  дуже  шпаркий.  К.  Дз.   141. 

Продівувати,  вую,  еш.  гл.  Прожить 
въ  дввицахъ.  Чи  вік  же  їй  продівувать, 
зносити  брівоньки  ні  за  що.  Шенч.  586. 

Продідувати,  д^ю,  еш,  гл.  Прожить 
старнкомъ. 

Продійнати,  маю,  еш,  гл.  =  Проди- 
мати. Як  одіунеш  кватирку,  то  так  тебе 

вітрець  продіймае.  Волч.  у. 
Проділйти.  См.  Проділяти. 

Прбділь,  лю,  м.  Проборъ  въ  нрическі. 
Чуб.  VII.  422.  Дай,  син'ку,  я  розділю  мобі 
проділь.  Левиц.  І.  262. 

Проділйти,  ляю,  еш,  сов.  в.  проді- 
лйти, лю,  лиш,  гл.  Двлать,  едвлать  про- 

боръ на  голові.  Вмієте  ви  проіНлити  щю- 
діль  яо  панській?  Левиц.  І.  262. 

Лрбдір,  ра,  ж.=Протір.  ЕЗ.  V.  188. 
Продір кувати,  к^ю,  еш,  гл.  Ироды- 

равить.  Конот.  у. 

Продлубатися,  баюся,  ешся,  м.  Про- 
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возіться  вждъ  чіп.  Продлубався  пів  дня 
по  дурному. 

Продлйти,  лйю,  вш,  ».♦.  Промедлить, 
протянуть.  Продляли  иілий  день-    Черк.  у. 

Продму  хіт»,  хаю.  вш,  сов.  в.  про- 
джухатж.  гаю,  вш,  і.».  Продувать,  продуть. 

Продмухнути,  ну\  неш,  !.*.  Одн.  в. 
оть  продшухати. 

Проднюватн,  днюю,  вш,  и.  Провести 
день. 

Продовбати.  Си.  Продовбувати. 
Продбвбувати,  бую,  вш,  сов.  в.  про- 

довбати і  продовбти,  бу\  беш,  іа.  Про- 
далбливать, продолбить.  Дірку  продовба. 

Рудч    Ск.  І.   117. 
Продонганнтися,  нюси,  нишся,  іл. 

Замешкаться.  Пішов  до  сусіди,  казав:  „та 

я  не  довго",  та  ось  бач  і  продовганився  ось 
поки,  гио  вже  й  вечір  став.  Екатериносл.  у. 

Продбвжнтн,  си.  Си.  Продовжува- 
ти, ей. 

Продбвжуватм,  жую.  вш,  сов.  в.  про- 
довжити, жу,  жиш,  іл.  Продлять,  про- 

ддвть,  протянуть.  Доброму  чоловіку  продовж, 
Боже,  віху.  Нон.  X  4430. 

Продовжуватися,  жуюся,  вшся,  сов. 
в.  продовжитися,  жуся,  жишся,  ід.  Длить- 

ся. Літа  ж  мої  молодії,  літа  молоденькі.'... 
Як  дасть  Господь  лиху  долю,  то  попоро- 

шіться, а  як  буде  добра  доля,  ой  то  про- 
довжіться. Гол.  І.  273. 

Продоїти.  Си.  Продоювати. 
Продолубатя,  баю,  еш,  і.«.  Проковы- 

рять. Начав  долубать.  Продолубав  таку 
вже  дірочку,  шо  й  ку.гак  улізе.  Грвн.  III. 
336. 

Продоиуватн.  м^ю,  вш,.и.  Просидіть 
дома.  А  ми  всі  святки  продомували,  нікуди 
в  світі  не  ходили. 

Іїродохну>н,  ну\  неш,  і.»  Передохнуть. 
Жовтий  пісочок  заліг  носочок,  нельзя  про- 
дохнути.   Мет.    151. 

Продбюватв,  дбюю,  еш,  сов.  в.  про- 
доїти, дою,  їш,  і.і.  Доить,  подоить  слегка 

въ  началі  доенія.  Шух.  І.  193. 
Продражнитн.  ню,  ннш,  м.  Прозвать, 

дать  насмешливое  прозвище.  Подавав  пріз- 
вища усім  сусідам:  одною  продражнив  пос- 

мітюхом.  Леввд.   Пов.    147. 

Продрати,  дер^,  реш,  .л.— Продерти. 
Продратися,  дерися,  решся,  и.=Про- 

дертися  Я  пролізу,  продеруся  до  дівчини 
в  хижу.  Чуб.  V.   1118. 

Продріжатн,  жу.  жиш,  и.  Продро- 
жать. 

ПродрімАтн.  маю.  еш,    и.  1 і  Продре- 

мать. Продрімав  пів  ночі,  а  заснути  таки 
не  дали.  Потерять,  утратить  ізь-за  дре>- 
йоты.  Мвж.  112.  2)  Задремать.  Зробив  він 
собі  на  тій  яблоні  тернову  постіль:  як  ся 
продрімат,  то  ся  уколе.  Драг.  268. 

Продрухання,  ня,  с  Отрезвденіе 
оть  сна. 

П  род  рухати  ся,  хаюся.  вшся,  и.= 
Прочуиатнся.  Подоя.  г.  За  такою  робо- 

тою продруховся,  глянув  по  боках.  Св.  Л. 

303. Продунатн,  наю,  еш,  іа,  Продумать. 
Продути.  Си.  Продинати. 
Прод^хвива,  продуховина,  нн  ж. 

Продушина;  прорубь.  Поставили  ятірі  у 
продуховині.  На  яру  ставочки  здавались 
якимись  продухвинами.  Левиц.  І   17. 

Прожартуватн,  т?ю,  еш,  м.  Про- 

шутпть. Прожати,  жну,  жнеш.  м.  Прожать. 
Проженнхатися,  хаюси,  вшся,  и. 

Проухаживать. 
Прожерення,  ня,  с  Пожраніе.  При- 
везе циган  царівну  нашому  змієві  на  про- 

жереніє.  Мнж.  31 
Прожерка.  си,  аг.  Раст.  Раті»  яшиігі 

і"о1іа.  Л  в.  100. 
Прожерливий,  а,  е.  Прожорливый. 
Прожерти.  См.  Прожирати 
Прожери,  рі,  об.  Прожора:  Мнж.  190. 
Проживати,  ваю,  еш.  сов.  в.  прожи- 

ти, жнву°,  вёш.  іжню,  еш),  і.і  Прожи- 
вать, прожить,  жить.  Гаре  нам;  горюван- 

ня,— як  нам  проживати?  Чуб.  V.  23.  Дай 
же  тобі.  Боже,  в  щастю  прожити.  Чуб. 
III.  385.  Із  своєю  дружиною  в  світі  про- 
жию.  Чуб.  V.  1041.  Проживай,  моя  ясоч- 

ко, веселою.  МВ.  (О.   1862.  І.  72). 
Проживатвсн,  ваюси,  вшся,  сов.  в. 

прожитися,  жнвуся.  вешся,  і.і.  1)  Про- 
живаться, быть  прожвтымъ-  Як  во  сні  мені 

здалося,  що  на  світі  прожлиося.  КС.  1883. 
П.  468.  2)  Безл.  иесов.  в.  житься.  Ой  як 
тобі,  моя  сестро,  та  проживаешься?  Грвн. 

III.  402. 
Прожирати,  раю.  еш,  сов.  в.  прожер- 
ти, жеру\  жереш,  (.•.  Проглатывать,  прогло- 

тить; сожврать,  сожрать,  ,  пожрать-  Драг. 
249.  Адам  узів  в  рот  та  нагадавсі,  шьо 
\по  Бог  заказав,  та  й  лапну  всі  за  горло, 
щоби  не  прожер.  Гн.  II.  223  Плгів  по  морі, 
та  й  го  риба  з  човном  прожерла.  Гн.  І.  48. 
Царь  оддав  змієві  прожекти  свою  дочку. 

Драг.   24Н. Прожирувати,  рую,  еш,  м.  Пробало- 
ваться,  прошалить. 
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Прбжярь,  рі,  ж.  Соб-  Обжоры.  Нена- 
ситна прожирь.  Мир.  ХРВ.  9. 

Прожити.  См.  Проживати. 
Прожиток,  тку,  н.  Житье;  средства 

для  жизни.  Шух.  І-  304.  Жінка,  витра- 
тивши на  лікарів  ввесь  прожиток,  не  .чоіла 

вигоїтись.  Єв.  Л.  VIII.  43.  Не  то  мені, 
не  то  дітям,  а  онукам  і  правнукам  стане 

на  прожчток.  Грин.  І.  92.  Ум.  Прожито- 
чен Аби  то  вас  Пречиста  Діва  уздоровила 

віком  і  здоров'єчком  добрим,  прожиточком 
щасливим.  ЕЗ.  V.  108. 

Прожиття,  ти,  с  —Прожиток.  Ой  дай, 
Боже,  усім  христіянам  многії  літа,  до 
щасливою  прожиття  у  сім  світі.  Макс. 
Тяти  звідти  і  на  податки,  і  на  прожиття. 

Мир.  Пов.  II.  85. 

Прожог,  гу,  м.  Стремленіе,  стреми- 
тельность. Страховище,  наставивши  рош. 

неслось  з  усьою  свою  страшною  прожогу. 
Мир.  ХРВ.   129. 

Прожогом,  нар.  Стремглавъ,  опрометью. 
Не  роспитавшись  броду,  не  лізь  прожоюм 
в  воду.  Посл.  Собаки  сунулись  прожоюм  до 
мене.  Черв.  у. 

Прожра,  рн,  об.  Обзора.  Як  та  прожра 
жре.  Мир.  ХРВ.  178. 

Прожурнтнся,  рюся,  ришся,  гл.  Про- 
печалиться,  прогоревать. 

Проя,  пред.  1)  Мимо.  Йтимеш  проз 
йою.  Лохв.  у.  Іде....  проз  двір.  Грин.  II. 
166.  2)  Сквозь,  черезъ.  Процідила  прел 

сито.  Васильк.  у.  Проз. лійку  наливала  ка- 
расину  і  то  розлила.  Васильк.  у. 

Проза,  ви,  ж-  Проза.  Прозою  мальов 
ничою  нам  їх  (думки)  переказано.  К. 
(О.  1861.  II.  231).  Не  так  то  вони  (вірші) 
голосні  і  часом  наче  в  прозу  впадають.  К. 
(Хата,  3). 

Прозвати,  ся.  См.  Прозивати,  ся. 

Проздріти,  рю.  риш,  м- Провидіти. 
Хто  був  темний  ....проздрів.   Гн.  І.   190. 

Прбзеленуватий,  а,  е.  Зеленоватый. 
Константи ногр.  у. 

Проэивати,  ваго,  вш,  сов  в.  проявити, 
8ву,  8В6Ш,  гл.  Прозывать,  прозвать.  Не 
знає,  як  і  батька  її  звуть  і  прозивають. 
Кв.  Царські  слуги  прозвали  йою  Незнайком. 
Рудч.  Ск.  І.  10/6. 

Прозиватися,  віюся,  вшея,  сов.  в. 

прозватися,  ввуся.  ввешся,  гл.  Назы- 
ваться, назваться.  Стара  прозивається  Тер- 

пилиха  Горпина,  а  дочка  Наталка.  Котл. 

НВ.  390.  Ой  був  в  Січі  старий  козак,  про- 
зивався  Чалий.  О.   1862.  ЇХ.  І.  (Нн). 

Пропияка,    ки,    ж.    1)    Насмешливое 

прозвавїе.  Вх.  Лем.  457.  2)  Бранное  слово. 
Вх.  Лем.  457. 

Прозирало,  ла.  с.=Дяеркало.  Вх.  Лем. 
457.  Вх.  Уг.  264. 

Прозирати,  раю,  его,  сов.  в.  проянр- 
втутя,  ну,  ибш,  і.і.  Прозирать,  прозріть, 
проникать,  проникнуть  зръшемъ.  Ти  у  небо 
прозираєш  і  в  землю  глибоко.  К.  Досв.  78. 
Ледві-ледві  опівночі  серцем  прозираю.  Шевч. 
263  Хто  ж  із  них  прозирнув  глибше 

в  історичню  правду?  К.  ХП.  40. 

Провікувати,  нуго,  вш,  и.=Первзі- 

муватн Проаір.  зору,  м.  1)  Отверстіе  въ  крнші 
для  прохода  дыма  и  пр.  Шух.  І.  ПО, 

174.  2)  Просвіть,  дыра  между  сложен- 
ными бревнами.  Клади  дрова  щільніш,  а  то 

прозір  великий.  Волч.  у.  3)  Дурной  глазъ, 

взглядъ,  отъ  котораго  приключается  бо- 
лізнь,  сглазъ.  Мил.  М.  36,  40. 

Провірний,  а,  в.  1 1— Прозорий.  Річок 
прозірних  чисті  води.  Щог.  Сл.  104.  2)  Отъ 
сглазу  провсходяшій.  Мил.  М.  51,  40,  57. 

Пристріти....  прозірнії.  Мнж.  152.  3)  Зри- 
тельный. Прозірна  труба.  ЗОЮР.  II.  53. 

Рк.  Леввц.  4)  Четкій.  Книжка  ся  прозірна 
бо  в  неї  великі  букви  і  мені  добре  читать. 
Рк.  Левнц- 

Прозірник,  ку,  м.  Раст.  Нурегісшп 
^иагїгап^и^ит.  Шух.  І.  21. 

Прозірність,  ностп,  ж.  Прозрачность. 
Желех. 

Прозбрий,  а,  е.  Прозрачный.  Світ  про- 
ходить крізь  скло,  бо  воно  прозоре.  Ком. 

П.  42.  Поділ,  втягаючись  роюм  у  Дніпро, 
неначе  плавав  на  синій  тихій  прозорій  воді 
з  своїми  церквами  й  будинками.  Левиц. 

Пов.  4. 
Проворйстий,  а,  е.  Ажурный.  Пістря 

долітиів  перебивають  бляху  наскрізь — се  про- 
зориста  бліха.  Шух.  І.  277. 

Прозбрний,  а,  в.  1)  ==  Прозірний. 

2)  Прозбрна  рушниця.  Ружье  большого  ка- 
либра. 

Провбро,  нар.  Прозрачно. 
Прозорчастий,  а,  в=Проворнй.  Мир. 

Пов.  II.  84.  Прозорчаста  вода.  Левиц.  I.  62. 

Провріння,  ни,  с  Зрвніе.  Вх.  Лем. 457. 

Прбзьба,  би.  ж.  Просьба.  Як  не  даси 
з  прозьби,  то  даси  з  принуки,  а  чого  прозьба 
не  докаже,  то  докажуть  букш.  Ном.  №  1059. 
Ум.  Прбзьбонька.  Грин.  III.  378. 

Проїдати,  даю,  его,  сов.  в.'  проїсти, Іж,  їси,  ід.  1)  Проъдать,  проість.  издер- 
жать на    пищу.  Протратив   там  маєток 



Проїзд — Прокапати . 

471 

свій....  Як  ж  проїв  усе,  настала  голоднеча 
велика  в  землі  тій.  Єв.  Л.  XV.  13,  14. 
2)  Прождать,  проъсть,  прогрызть  дыру. 
Проїв  дірку  у  бичка,  з  середини  все  виїв. 

Рудч.  Ск.  II.  <".  Протирать,  протереть. 
Сирая  сириця  до  жовтої  кости  тіло  ко- 

зацьке проїдала.  АД.  1.  94.  о)  Только 
сов.  в.  Заість,  загрызть  кого  преследо- 

ваниями. Там  старшо  невістка  проїм  менчу: 
доти  їла,  поки  таки  свекор  ту  бідну  ви- 

гнав. Пирят.  у. 
Проїзд,  ду,  м.  \)  Проіздь.  Лучалось 

і  проїздом  завернуть,  щоб  переночувать. 
Стор.  II.  167.  2)  ПроБздъ,  місто  для  про- 

езда. Проїзду  не  дав  і  на  ступінь.  НВо- 
лын.  у. 

Прої8джатн,джаю,еш.и.=ПроЇ8дити. 
Там  пан  Василько  проїжджав.  Чуб.  III. 
272.  Десь  мій  милий  ни  Вкраїні  на  хи- 

мику проїзжае    Чуб.  V.  381. 
Проївджачий.  чого,  м.  Проьзжій.  Ном. 

Л  892.  Та  прохожих,  проїзджачих  у  двір 
закликає.  Шевч.  108.  Перехожий,  проїж- 
жачий — що  їх  там  на  шляху  ні  кидалося 
в  вічі,  ніхто  мене  не  заняв,  спасибі  Богу.  Кв. 

Проїздити,  джу\  дйш,  сов.  в.  про- 
їхати, їду,  деш,  м.  Проезжать,  іхать, 

проїхать.  Усюде,  де  не  проїздив  Кобза,  на- 
род ворушився.  Стор.  МПр.  51.  Проїхали 

пале,  проїхали  друк.   Чуб.  V.  226. 
Проїздити,  джу,  диш,  іл.  Проїздить 

Хоче  Палій  проїздити  коня  свого.  Драг. 
204. 

Проїздитися,  джуся,  дяшся,  гл.  Про- 
їздиться. Поїдьмо  туди,  побачим  і  погу- 

ляєм там,  да  таки  й  проїздимося  трохи. 
Рудч.  Ск.  II.  93. 

Проїснйй,  а.  е.  Прожорливый.  Та  хай 
їм  лиха  юдина,  щоб  я  поповичів  годувала, — 
бо  це  народ  проїснйй.  Харьк.   г. 

Проїсти.  См-  Проїдати. 
Проїстлйвий,  а,  е=Проїсняй.  Така 

дитина  проїст.мва,  що  чисто  ніяк  її  не 
нагодуєш.  Зміев.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Прбїсть,  ти,  ж.  Обжорство.  Оця  бо  ще 
мені  дітвора!  як  почне  той  хліб  святий 
джвакати, — справді,  наче  проїсть  напа.\а. 
Екатерпносл    у. 

Проїти,  прою,  їш,  м.  Барить  въ  за- 
врытомъ  крышкой  горшкі.  Вх.  Зн.  56. 

Проїхати.  См.  Проїздити 
Пройда  ди,  об.  Пройдоха.  У  якесь  там 

село  прислали  новою  паламаря,  та  такого 
пройїіу.  4)0  Ц.  656.  А  ти,  пройдо  все- 

світня, твоїх  рук  нічого  не  мине! 
Пройдисвіт,  та,    м.    Пройдоха,    аван- 

тюристі,. Да  не  лай  мене,  моя  матінко, 
ніколи  ні  за  що,  полюби.га  пройдисвіта, 
превелике  ледащо.  Мет.  85. 

Проймати,  жаго,  вш,  сов.  в.  пройняти 
и  проняти,  йму,  жеш,  гл.  1)  Пронимать, 
пронять.  Цишнський  піт  пройма.  Нон. 
№  Зі 97.  Ой  як  рушить  плечима,  пройме 
душу  очима.  Чуб.  V.  1084.  Чогось  у  бабусі 
чепурненької  сльози  покотились,  наче  б  то 
нічого  й  гіркою  не  сказав,  а  проняв.  Г. 
Барв.  503.  2)  Продавать,  продіть.  Про- 

няты нитку  в  юлку.  Борз.  у.  3)  Прони- 
зывать, пронизать,  проникнуть  сквозь  что. 

Мнж.  83.— зубом.  Прокусить.  4)  Заціплять, 

заціпить.  Взяли  Байду,  ізв'язали,  за  ліве 
ребро  гаком  пройняли.  АД.  І.  147.  5)  Охва- 

тывать, охватить.  Холод  почав  проймати 
Карпа.  Левиц.  КС  71.  Великий  сум  про- 

няв мені  все  тіло.  К.  Іов.  Радість  прой- 
має тебе.  Мир.  ХРВ.  241.  6)  Проняла 

думна  когб.  Явилась  у  кого  мысль.  Така 
гаме  думка  проняла  й  Чіпку.  Мир.  ХРВ. 
241. 

Пройматися,  маюся,  ешся,  сов.  в. 

пройнятися  и  пронйтися,  нму'ся,  жёшся, 
гл.  1)  Выть  пропимаемымъ,  пронятымъ, 
пронизаннымъ  и  пр.  2)  Проникаться,  про- 

никнуться. Мати — як  мати:  вона  проня- 
.шся  жалем  рідної  дитини,  зглянулась  на 
її  сльози.  Мир.   ХРВ.  330. 

Пройти,  ся.   См.  Проходити,  ся. 

Провадити,  джу\  диш,  ід.  Покадить. 
Чуб.  V.  797. 

Прокаженний,  а,  е.  Прокаженный. 
Приходить  до  його  прокаженний.  Єв.  Мр. 
І.   40. 

Проказа,  зи,  ж.  Проказа.  Прийшов 
чоловік  увесь  у  проказі.  Єв.  Л.  V.  12. 
Старці  тебе  цураються  мов  тії  прокази. 
Шевч.  460, 

Проказати.  См.  Проказувати. 
Проказувати,  вую,  еш,  сов.  в.  прока- 

зати, жу\  жеш,  гл.  1)  Говорить,  прогово- 
рить. Скоро  се  брат  проказав,  так  і  зняв 

кресаню.  Федьк.  2)  Диктовать,  продикто- 
вать. Ном.,  Передм.  1.  Ой,  добродію!  та 

будьте  ж  милостиві,  треба  ще  писати... 
іще  не  все  я  проказала.  МВ.  І.  50.  3)  При 
обученіи:  говорить,  сказать  что  либо,  что 
ученикъ  долженъ  повторить  за  учителемъ. 
ЗОЮР.  I.  50. 

Прокалататн,  таю,  вш,  гл,  1)  Просту- 
чать въ  колотушку;  прозвонить.  2)  Пройти 

(о  времени).  Прокалатає  швидко  час.  Греб. 333. 

Прокапати,  паи),  вш,  гл.  Капать  сквозь 
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что.  Що  мої  реберечка  травка  поростає, 
а  мої  карі  очі  кров  прокапає.  Чуб.  V. 
662. 

Прокаратати,  таю.  вш,  гл.  Прожить. 
Як  довгий  вік  прокаратаеш.  Г.-Арт.  (О. 
1861.  III.   112). 

Прокатати,  таю,  вш,  гл.  Прокатать 
(на  лошади) 

Прокататися,  таюся,  вшся.  и.  Про- 
кататься. Син  каже:  прокатаємось.  Рудч. 

Ск.  І.   101. 
Прокахйкати,  каю,  вш,  гл.  Прокашлять 

сухимъ  кашлемъ. 
Прокачати,  чаю,  вш,  м.  Прокатать 

извістное  время  (білье). 
Прокачатися,  чаюся,  вшся,  гл.  Про- 

валяться. Всю  ніч  прокачалася  і  таки  не 

заснула.  Харьк.  Два  тиждні  хвора  прока- 
чалася. 

Прокашлювати,  люю,  вш,  сов.  в.  про- 
кашляти, ляю,  вш,  гл.  Прокашливать, 

прокашлять. 
Прокашлюватися,  лююся,  вшся,  сов. 

в.  прокашлятися,  ляюся,  вшся,  гл.  Про- 
кашливаться, прокашляться.  О,бодай  його! — 

скрикнув  він,  прокашлюючись.  Мир.  Пов. 
II.  52.  Прокашляйсь  без  зубів,  сестрице, 
до  мене  ближче  прихились.  Котл.  Ен. 

Проквакати,  каю,  вш,  гл.  Проквакать. 
Проквасити,  шу,  сиш,  гл.  —  душу. 

Іідою,  преимущественно  кислою,  немного 
оживить  себя.  Постой,  каже,  чорте,  хоч 

я  собі  грушок  вирву, — буде  чим  душу  про- 
квасить. Рудч.  Ск.  II.  24.  (Вівця)  поче- 

сала з  шляху  до  зеленою  моріжку  вхопггти 
свіжої  травиці  та  хоч  капельку  проква- 

сити душу  од  тії  страшенної  пилюги. 
Мир.  ХРВ.  39. 

Проквасніти,  ні»,  вш,  гл.  Прокиснуть. 
Прокваснітяся.  віюся,  вшся,  гл.— 

Проквасніти.  Вх.  Уг.  268. 
Проквилити.  См.  Проквйляти. 
Проквилити,  ляю,  вш,  сой.  в.  про- 

квилити, лю,  лиш,  гл.  1)  Плакать,  сто- 
нать, простонать.  2)  Кричать,  прокричать 

(преимущественно  жалобно.  О  Н'Вкоторыхъ 
звіряхг  и  нтицахъ).  АД.  I.  185.  Вовки- 
сіроманиі  квилять-проквиляють.  Мет.  443. 
Там  сидить  ясен  сокіл-білозерець,  жалоб- 
ненько  квилить-проьвиляе.  АД.  I.   190. 

Проквітати,  таю,  вш,  гл. ^Процві- 
тати. Гол.  IV.  523. 

Проквоктати,  кчу,  чеш,  гл.  Проклох- 
тать  (о  куриці). 

Прокволисто,  прбкволо,  прбкволон, 
нар.  Медленно-  Прокволом  співати.  Сквер,  у. 

Прокид,  ду,  м.  Пробужденіе.  Прокид 
від  сну.  К.  Дз.  ПО. 

Прокидати,  даю,  вш,  сои.  в.  проки- 
дати, даю,  вш,  и  прокинути,  ну,  неш, 

гл.  1)  Расчищать,  расчистить,  йрогресть 
отъ  сніга  и  пр.  Ну  й  понамітало  снігу! 
Треба  прокидати  (прокинути)  стежку  від 
хати  до  хліва.  2)  Не  попадать,  не  попасть, 

промахнуться.  Стріляли  козаки  та  рей- 
тари. І  вони  прокинули.  Морд.  Пл.  171. 

3)  Простилать,  простлать.  Прокинувши  на 
полу  ряднину,  лягли  й  сама  хоч  задрімати. 
Мир.  ХРВ.  56.  Та  зійду  я  на  могилу,  та 
прокину  сірячину,  та  ляжу  трохи  спочину. 
КС.  1883.  IV.  907.  (Нп.).  4)  Истрачивать, 
истратить,  потерпіть  убытокъ.  На  весіллі 

в  родичів  рублів  п'ять  прокинеш.  Лубен,  у. 
На  тому  заробиш,  на  тому  прокинеш.  Лу- 

бен, у.  5)  Сов.  в.  только  прокинути.  Будить, 
разбудить.  Цілу  ніч  прокидало  Христю 
материне   важке  зітхання.    Мир.    Нов.  І. 
118.  Заснула  без  подушки, — прокинули  б 
дівчину  та  поклали  б  їй  подушечку. 
Зміев.  у. 

Прокидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 
прокинутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  Про- 

сыпаться, проснуться.  Вчочі  прокинешся, — 
не  спить  Василько  мій.  МВ.  II.  9.  Иногда 

прокинутися  н'ь  знач.  очнуться.  МВ.  (О. 
1862.  НІ.  41).  Зомлів  Марко,  й  земля  за- 
дріжала...  Прокинувся...  до  матері, — а  мати 
вже  спала.  Шевч.  1 18.  2)  Появляться,  по- 

явиться; встречаться,  случаться.  Щоки  по- 
впадали  і  вже  волосся  прокидається  біле. 
О.  1862.  X-  8.  Стали  прокидатись  де-где  й 
злодіячки  — новина   в    Пісках.    Мир.    ХРВ. 
119.  Все  ж  таки  прокидається  такий 
час,  ию  вони  й  гуляші  бувають,  і  одпочи- 

нуть як  слід.  Драг.  171.  3)  Только  сев.  к.  ? 
Отелиться.  Рано  походгіла  наша  корова, 
то  рано  й  прокинулась.  Зміев.  у. 

'Прокипіти,  плю,  пйш,  '.і.  Прокипіть. 
Прокисати,  саю,  вш,  сов.  в.  прокйс- 

(ну)ти,  ну,  неш,  гл.  Прокисать,  прокис- 
нуть Нехай  кисне, — не  прокисне,  да  нікому 

їсти.  Чуб.  V.    133. 

Прокіп'я.  п'я,  с.  Праздникъ  8  іюля 
(Прокопа). 

Прокладати,  даю,  вш,  сов.  в.  про- 
класти, кладу\  деш,  гл.  Прокладывать, 

проложить.  Проклали  зірочки  дорогу  у  Ру- 
салим.  Стор.   МПр.  41. 

Проклинати,  нею,  вш,  сов.  в.  про- 
клясти, кляну,  неш,  гл.  Проклинать,  про- 

клясть. Пішла  мати  да  п.шчучи,  свою  сина 
проклинаючи.     Макс    Дівчинонька    плаче, 
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сильненько  ридає,  свою  долю  проклинає. 
Мет.  79. 

Проклинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

проклястися,  ег^ся,  нешся,  '.♦.  1)  Про- 
клинаться, быть  проклятымъ.  Шепч.  212. 

2)  Ругаться.  Аби  ми  нечистою  духа  не 

згадували,  нечистим  духом  ся  не  прокли- 
нали. ЕЗ.  V.   100. 

Проклинати,  ну\  неш,  и.  =  Про- 
клясти. Бо  я  твою  долю  давно  проплинула. 

Грин.  III.  ,394. 
Проклін,  льону,  м.  Проклятіе.  Про- 

клін  усім,  хто  пале,  ком,  ріже.  К.  ЦН. 
302.  Батькова  та  матчина  молитва  із 

моря  виймає,  а  проклін  у  калюжі  топить. 
Но*    *  9878. 

Проклінниця.  ці,  ж.  Та,  которая  про- 
клинаеть.  Гн.  II.  126. 

Проклювати,  клюю.  ёш,  гл.  Проклевать. 

Гусак:  .Одчини,  луп.хене  теля!*  —  гНе  од- 
чиню".— „Ну,  носом  проклюю".  Рудч.  Ск. 

І.   40. 

Проклясти,  ся.  См.  Проклинати,  ся. 

Проклятий,  а,  е.  Проклятый.  Употреб- 
ляется какъ  бранное  слово.  Журба  моя, 

журба,  журба  проклятая,  та  наважилась 

мене  зовсім  ізж-урити.  Чуб.  V.  420.  В  од- 
ною чоловіка  була  жінка  Хи.ика,  і  така 

була  проклята,  що  все  його  б'є.  Рудч.  Ск. 
І.  57. 

Прокляття,  ти,  с  Проклятіе.  К.  Осад. 
88.  Баиде  мені  латинське  прокляття!  К. 
ПС.  52.  Нехай  ляже  прокляття  на  йому. 
Левиц.  І.  527. 

Проклятущий,  а.  є.  Ум.  оть  прокля- 
тий. Бранное  слово  Така  натура  вже  про- 

клятуща удасться.  Рудч.  Ск.  II.  174. 
А  проклятущий  хміль  як  рута  зеленів. 

Греб.  371. 

Проковтнути.  ну\  неш,  іл.  Прогло- 
тить. А  лисичка  йою  —  гам!  та  й  проковт- 
нула. Рудч.  Ск.  II.  3. 

Проколихатн.  шу\  шеш,  гл.  Покачать. 

Повішу  ще.  тії  рукава  —хай  вітер  проко- 
лите. Чуб.  V.  606. 

Проводити,  ся.  См.  Проколювати,  ся. 

Проколупати,  паю,  еш,  и.  Проковы- 
рять. 

Проколювати,  люю,  еш,  соп.  в.  про- 
колоти, лю,  леш.  її.  Прокалывать,  проко- 

лоть. Голову  проко.геш  йому  остю.  К.  Іов.  93. 

Проколюватися,  лююся.  ешся,  сов.  в. 
проколотися,  люся,  лешся,  її.  1)  Про- 

калываться, .  проколоться.  2)  О  аубахъ: 

прорезываться,  прорізаться.  Дитині...  про- 
колюються зуби.  Ез.  V.  183. 

Проколядуватн,  д^ю,  еш,  м.  Пропіть коляду. 

Прокопати.  Си.  Прокопувати. 

Прокопувати,  пую,  еш,  сов.  в.  про- 
копати, паю,  еш,  %л.  Прокапывать,  про- 

копать. 
Прокорм,  му.  м.  Кормъ.  Щебече,  мов 

синичка  та,  що  дитиняток  доглядає,  за 

прокор.ном  для  їх  літає.  Мкр.  Г.  22. 

Прокормйти.  млю,  миш,  іл.  Прокор- 
мить. 

Прокорнйтися,  млюся,  мишся,  ІЛ. 

Прокормиться. 
Прокосити.  См.  Прокошувати. 
Прокотити.  См.  Прокочувати 

Прокочувати,  чую.  еш,  сов.  в.  про- 
котити, кочу,  тяш.  іл.  Прокатывать,  про- 

катить. 

Прокбшувати,  шую,  еш,  сов.  в.  про- 
косити, копг£,  енш,  гл.  Прокашивать,  про- 

косить. 

Прокрадатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
прокрастися,  дуся,  дешея,  и.  1 )  Ловиться, 
пойматься  на  воровстві,  прокрасться.  Крав, 

крав,  але  ж  і  прокрався.  Подольск,  г.  Слю- 
гаръ  прокрався,  а  коваля  покарали.  Ком.  Пр. 
•V  157.  2)  Прокрадываться,  прокрасться, 

пройти  тайкомъ.  Ярема  з  Лейбою  прокра- 
лись аж  у  будинок,  в  самий  льох.  Шевч. 189. 

Прокричати,  чу\  чиш,  и.  Прокричать, 
Нехай  він  лютує,  поки  сам  гахине,  поки 

безюловь'я  ворон  прокричить.   Шев1:.  35. 
Прокрутити.  См.  Прокручувати. 

Прокрутитися,  ч^ся.  тишся,  ».».  Про- 
вертаться. Як  устанеш  удосвіта,  та  до 

пізна  й  прокрутишся  і  попоїсти  гаразд 
ніколи.  Екатериносл.  г. 

Прокручувати,  чую  еш,  сов.  в.  про- 
крутити, чу\  тиш,  >л.  Просверлить.  Взяла 

його,  сховала  до  скрині  і  прокрутила  .ма- 
леньку дірочку,  щоб  дух  пускати.  Чуб.  II.  9. 

Прокрйкати,  каю.  еш  и  кричу,  чеш, 

ж.  Прокаркать. 
Прок^блнти.  лю,  лиш,  и.  Въ  стогу 

еділать  углублепіе,  подобное  норі.  У  при- 
пуск теля  пускаємо,  воно  й  прокублило 

стіг.  Константиногр.  у. 

Прокувати,  кую,  ёш,  и.  Прокричать 
(о  кукушкБ).  Заивіш  вишні,  прокува,\а 

сива  зозуля.  МВ.  І.   140. 

Прокукурікати,  каю,  еш,  м.  Проку- 
карекать, прокричать  (о  пітухі;). 

Прокульгати,  гаю,  еш,  м.  Пройти 

хромая. Проку  нити,  ийю,  еш,  гл.  Продремать. 
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Провупйтися,  плюся,  пишся,  »л.  Про- 
жупиться,  заплатить  лишнее.  Купи,  та  й 

не  прокупись.  Ном.  №  5861. 

Провар,  ру,  м.  Неоплаченный  акци- 

вомъ  сивртъ,  утаенный  отъ  акцизу  пере- 
журъ.  Каменец,  у. 

Прокурвавити,  влю,  виш,  гл.  Растра- 

тить на  публичныхъ  женщинъ.  Л  п'яничка 
що  не  прггіє,  то  все  прокурвавить.  Гол.  I 
222 

Прокурор,  ра,  .к.  Прокурорі..  Нащо 

було  Панъку  прохаться  в  прокурори?  Греб. 362. 

Прокусити.  См.  Прокушувати. 

Прокушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  про- 

жусйти,  шу,  сиш,    гл.  Прокусывать,    про- 

кусить. 
Пролазити,  жу,  виш,  сов.  в.  пролізти, 

ліву,  8вш,  гл.  Проползать,  проползти;  про- 
лізать, пролізть.  Пролізла  гадюка.  Марко 

проліз  по  під  куіцем  глоду.  Стор.  МПр. 

Ш.  Неможна  в  двері, — я  в  кватирку, 
або  пролізу  в  иншу  дірку.  Гліб. 

Проламати.  См.  Проламувати. 

Проламувати,  мую,  вш,  сов.  в.  про- 
ламати, маю,  еш,  гл.  Проламывать,  про- 
ломить. /  про.юмавши  (стелю),  спустили 

ліжко.  Єї».  Мр.  4.  Проламав  (у  лісі)  стежку. 
Рудч.  Ск.  II.   106. 

Пролаеувати,  сую,  еш,  гл.  Употребить 
на  лакомства.  Як  би  пак  був  він  перед 

очима,  а  то  за  материними  очима,  то 

хоч  і  перепаде,  йому  карбованець  або  два, 
то  й  пролаеує-  Лебед-  у. 

Пролев,  ва,  лі.=Пралев.  Ти  лев  собі, 

а  я  пролев, — циган  одвічає.   Рудан.  І.  72. 

Пролежати,  жу,  жиш,  гл-  1)  Проле- 
жать. Піч  настахс, — я  в  слізоньках  про- 

лежу. Чуб.  V.  467.  Ляже  в  садку  та  ці- 
лісінький день  і  пролежить  нерухомо.  МВ. 

II.  8.  2)  Продавить,  лежа.  Моя  тобі  зброя 

кілочка  не  вломить,  я  сам  молод  ліжка  не 

пролежу-  Чуб.  У.  63. 

Пролетіти.  См.  Пролітати. 

Проливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  пролити, 
ллю.  ллёш,  гл.  1)  Проливать,  пролить: 

разливать,  разлить.  (Преимущественно  о 

крови,  слезахъ).  Кров  не  вода,  проливати 
шкода.  Ном.  №  1283.  Молодая  молодице, 

нащо  сльози  проливаєш?  Чуб.  V.  202. 

2)  Проливати  сльозами.  Проливать  слезы. 
КС.  1882.  XII.  498,  502.  Гірко  плаче, 

дрібними  сльозами  проливає.  КС.  1882. 
XII.  494. 

Проливатися,    ваюся,    вшся,    сов.  в. 

пролитися,    ллюся,  ллєшся,    гл.  Проли- 

ваться, пролиться.  Се  єсть  кров  моя,  що 
за  многих  проливається.  Єв.  Мр.  XIV.  24. 
Пливе  човен,  води  повен,  да  коли  б  не  про- 

лився. О.   1861-  XI.  9.  (Нп.). 

Пролйґати,  ґаю,  еш,  м.  Проглотить. 
Музика  що  затирлитав,  то  і  проли/ав. 
Ном.  №  12465. 

Пролив,  ву,  м.  Незамерзающее  місто 
на  рт>кі.  Аж  .  зирк,  —  заєць  у  пролизі 
чмиха....  Оідний  лапками  перебіра,  от-от 
під  лід  піде.  Св.  Л.  95.  Оце  пролаз  буде, 

а  по  при  него  їдуть  через  річку  і  не  про- 
валюється крига.  Каменец,  у. 

Проливати.  См.  Проливувати. 
Пролйвина,  ни,  ж.=Пролн8.  Черк.  у. 

її  ноги  ввігнули  тонкий  лід,  шурхнули 

в  пролизину.  Левиц.  І.  470. 

Проливувати,  вую,  вш,  соб.  в.  про- 
ливати, лижу,  жвш,  и.  Пролизывать,  про- 

лизать. Лизнула  раз,  за  другим  разом  уже 

дірку  пролизала.  Рудч.  Ск.   II.  75. 
Пролинути,  ну,  неш,  іл.  Пролетіть. 

Ой  хоч  бачив,—  проминуло,  галочкою  проли- 

нуло. Чуб.  У.    190. 
Пролйскуватися,    куюся,    вшся,    гл. 

Лосниться,    проблескивать.    Волос    у  мене 
вже  сріблом  пролискується.  V.  Барв.  8. 

Пролити,  ся.  См.  Проливати,  ся. 
Проліати.  См.  Пролазити. 
Пролій,  (лія?)  м.  Ливень.  Вх.  Зн.  458. 

Прбліс,  су,  .«.—Праліс  ХС.  VII.  457. 
За  лісом,  за  пролісом  золота  діжа  сходить. 

Чуб.  І.  ЗІ5. 
Проліска,  ки,  ж.  Раст.  Нераііса  *ті- ІоЬа  Спаіх.  ЗЮЗО.  І.   124. 

Пролісок,  ску,  м.  Прогалина,  поляна. 
На  полянах  і  пролісках  росла  висока  трава 
і  ніколи  не  косилась.  Стор.  II.  118  2)  мн. 
Раст.  Зсіїїа  сегпиа.  Потебня.  Къ  ист.  звук. 
НІ.  96. 

Проліт,  ту,  .«.  1)  Летъ,  летаніе  По- тепліло, пішла  бджола  у  проліт  Лебед.  у. 

2)  Діаметрг,  поперечникъ.  Те  колесо  на 
проліт  має  три  аршини.  Черк.  у. 

I.  Пролітати,  таю,  вш,  сов.  в.  проле- 
тіти, лечу",  тйш,  гл.  Пролетать,  пролетіть. 

Піирокеє  поле,  широка  толона,  тілько  ор- 
лам пролітати.  Чуб.  V.  128.  Дрібний  сні- 
жок пролітає-  Чуб.  V.    1015. 

II.  Пролітати,  таю,  вш,  м.  Облетіть. 
Я  ввесь  світ  пролітала,  золотих  горів  не 

видала.  Чуб.  V".  336. Пролітувати,  тую,  вш,  гл.  Прожить 

літо,  провести  літо.  Знов  пійщла  по  лю- 
дях: де  пролітую,  де  прозімую.  Г.  Барв. 368. 
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Пролічити,  чу\  чиш,   ил.  Просчитать. 
Проллйти.  лляю,  вш,  и.  Пролить. 

Проложити,  жу.  жиш,  гл.  1)=^Про- 

класти.  Ніколи  не  'звернемо  з  дороги,  що 
ти  нам  проложив  еси.  К.  (0.  1861.  III.  6). 

2)-  пісню.  Сложить,  сочинить  пісню.  Про- 
ложив їм  пісню  про  Царя  Наливая.  К. 

ЦК-  307.  Не  з  добра  то  хтось  проложив, 
пісню:  „Мати  наша,  мати!  не  журись 

ти  нами"...  Г.  Барв.  175.  Се  не  пісенька, 
а  щирая  правдонька.  Так  ми  у  своїх  бать- 

ків служили,  да  от  про  їх  і  пгеню  проло- 
жено. ЗОЮР.  І.  80.—  гутіриу.  Сложить  раз- 

свазъ.  „  Чи  чував  ти,  братіку,  щоб  миш 

одкусила  коли  голову  чоловікові? — Засміявсь 
козак:  „Се,  пане  ясновельможний,  тілько 

таку  іутірку  проложено".  К.  ЧР.  381. 
Пролом,  ну,  м.  Брешь,  проломъ.  Ла- 

маються мов  у  пролом  замковий,  потуж- 
ніють ]туїною  моею.  К.  Іов.  64. 

Пролбннна,  ни,  ж.  Проломъ,  пролом- 
ленная дыра.  А  в  віуротях  унизу  дощечка 

проломана....  От  вовк  повернувсь  другим 

боком,  усунув  хвоста  в  ту  проломину.... 
Г.  Барв.  244 

Проломити,  шлю,  миш,  і.*.  Проломить. 

Кругом  хату  обступили,  самі  двері  проло- 
мили. Чуб.  V.  968. 

Проломитися,  млкюя.  мншся,  гл.  Про- 
ломиться. 

Пролуб,  6у,  *.=Ополонка.  Скочив 
в  пролуб,  але  більше  тою  не  робив,  бо  дуже 
го  студінь  проняла.  МУЕ.  III.  54. 

Пролютувати,  т^ю,  еш,  гл.  Пробыть 
известное  время  разозленнымъ,  разсержен- 
нымъ. 

Пролящьти,  щу\  щйш,  ы.  Известное 
время  лящати  (см.). 

Промаґлюватн.  люю.  еш,  и.  Прока- 
тать   известное    время  на    каткі  (білье). 

Промазати,  мажу  жеш,  и.  Прома- 
зать известное  время. 

Промайнути,  ну,  нёш.  м.  Промельк- 
нуть. Щось  наче  промайнуло  повз  вікна. 

Промайструвати,  рУю,  еш,  гл.  Прора- 
ботать (о  плотьикі,  столярі). 

Промал  яру  вити,  р^ю,  еш.  гл.  Про- 
быть живописцемъ  или  маляромъ  извест- 

ное время. 

Промандрувати,  ру"ю,  еш,  гл.  Пропу- тешествовать; пройти,  путешествуя. 

Проманіжити,  жу,  жиш,  гл.  Побить 
кого.  Я  його  добре  про.чаніжив, — знатиме, 
як  мене  займати. 

Промантачити,  іу,  чиш,  ы.  Промо- 
тать,   расточить.   Не    пропив  я,  не  прогай- 

нував, не  промантачив,  не  проциндрив  без 

пуття.  К.  ЧР.  266. 
Проиантачитися,  чуся,  чишся,  іл. 

Промотаться.  Промантачились  городяне  на 
свої  що-тиждня  новії  моди.  К.  (О.  1861. 
І.  311). 

Проиарнотр&витн,  влю,  виш  и  нро- 
нарнотратити,  чу,  тнш,  ы.  Расточить, 
растратить,  промотать.  Промарнотратили 

добро,  пропили,  прогайнували.  Полт. 
Промарудитися,  джуся.  дишея,  гл. 

Прокопаться,  провозиться,  промішкать. 
Пронаршалвувйти,  вую,  еш,  Пробыть 

известное  время  маршалиом 

Промахати,  хаю,  еш*  "•  Расчистить 
поверхность  воды  прежде  чімь  набрать. 

Ой  у  броду  беру  воду,  да  и  не  прома- хаю. Нп. 

Промахнутися,  нуся,  нёшся,  гл.  Про- 
махнуться. (Обь  ударі,  но  не  о  выстръ\гв). 

Як  ударить  хто,  то  промовить:  „лясь!", 
а  як  промахнеться,  то  товариш  почина 
його  руки  гладити    Чуб.  III.    103. 

Промацати,  паю,  еш,  и.  Прощупать. 

Промашка,  кн.  ж.  Значительное  раз- 

стоя  те  для  прохождеш'я,  большая  про- 
ходка. До  Василькова  звідсіль  добра  про- 
машка. Рк.  Левиц. 

Промаячіти,  чію,  еш,  и.  Промаяться? 
Сяк  так,  то  з  журбою,  то  з  тугою  про- 
маячіла  Маруся  до  спасівки.  Кв. 

Проиёжн,  пред.  =  Проміж.  Утікала 
Бондарівна  промежи  домами.   Чуб.  V.  427. 

Проиёжка,  кя,  ж.  Промежутокъ,  про- 
межуточное разстояніе.  Промежка  між 

кроквами  дуже  широка, — се  недобре,  як 
крокви  рідко  стоять.  Волч.  у. 

Промёжок,  жку,  м.  Полевая  дорожка 
по  межі  между  двумя  полями,  интервалъ. Лохв.  у. 

Промекати,  промекекати,  проиеке- 
кёкати,  каю,  еш,  и.  Проблеять. 

Промёл,  лу,  м.  Плата  за  иомолъ  зер- 
ноыъ  В  нас  беруть  десяту  мірку  промелу. 
Ніжин,  у. 

Променистий,  а,  є  —  Промінистий, 
Весе.юю  променистою  ранку.    МВ.  II.   147. 

Променіти,  ніе,  и.  безл-  Сіять,  испус- 
кая лучи.  Всміхну.гася,  як  споглянула — 

так  же  бо  променіло  з  очей  хороших, — 
відрада  сама.  МВ.   III.  37. 

Пронережати,  жу,  жиш.  и.  Ділать 
извістное  время  мережки.  Переносно:  ия- 
сать  (у  Шевч.  о  стихахъ).  Уже  два  годи 
промережав  і  третій  в  добрий  час  почин. 
Шевч.  444. 
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Промерзати,  ааю,  еш  сов.  в.  промерз- 
нути, ну,  неш,  іл.  Промерзать,  промерз- 

нуть. Наскрізь  промерзло  сало. 
Промести.  См.  Промітати. 
Прометнйй,  а  6=Промітнвй.  Пилип 

не  те,  що  Зінеиь:  це  валюка,  ледащо,  нікчем- 
ний чоловік,  а  той  —  то  прометнйй:  у 

його  й  хлібин  посіяно,  і  по  хазяйству  пек- 
луеться.  Новомоск.  у. 

Прометушитися,  шу^ся.  шншся,  іл. 
Просуетиться. 

Промешкати,  каю,  еш,  гл.  Находяться. 
Хведор  Безродный,  бездольний  пробуваєупо- 
рубаний,  постреляний,  на  рани  смертельнії 
незмаше,  а  колУ>  йою  джура  Ярема  про- 

мешкає   ЛД.  1.  252. 
Промивати,  вАю,  еш,  сов.  в.  промити, 

мию,  еш,  гл.  Промывать,  промыть.  Тече 
річка  невеличка,  промиває  піски.  0.  1862. 
І.  49.  Возьми  води  керничної.  промий  чорні 
очі.  Чуб.  V.  996. 

Промигнути,  ну",  неш,  гл.  Промельк- 
нуть- /  промигну.іа  вона  в  йою  по  душі, 

як  холодний  вітер.  МВ.  (О-   1862,   І.    77). 

Промигтіти,  гчу\  гтйш,  гл.  Промельк- 
нуть. Швидко-швидко  бігли  коні, — тільки 

в  очах  усе  теє  промигтіло-  МВ.  (О.  1862. 
III.  51). 

Промивати,  каю,  еш,  гл.  Продернуть, 
протянуть  сквозь  что.  Шух.  I.  233. 

Промимрити,  рю,  риш,  гл.  Пробормо- 
тать, проговорить  невнятно. 

Проминати,  наю,  еш,  сов.  в.  проми- 
нати, н^,  неш,  гл.  I)  Проходить,  пройти 

мимо,  миновать.  Не  по  правді,  мій  милий, 
зо  мною  живеш,  що  проминаєиі  мої  ворі- 

тонька, до  иншої  йдеш.  Чуб.  У.  180. 
2)  Пропускать,  пропустить. — Л  чому  ж 
ти  тут  квіточки  не  нишила? — Не  вгле- 

діла, та  й  проминула  Я  ось  завернут  та 
нашию.  Черниг.  г. 

Прбмисел,  слу,  м.  Промыслъ.  Левин. 
Пов.   161. 

Промити    См.  Промивати. 
Промитий,  а,  е.  Промытый.  Нема  про- 

митої води  нону.  Ностоянныл  придирки  къ 
кому.  Г.  Нари.  238.  Почала  братова  мене 
знов  допікати.  Вже  тепер  і  ступити  мені 
не  дасть;  уже  нема  мені  й  промитої  води: 
та  те  не  еіобре,  та  се  не  гаразд.  МВ.  І. 
21.  Промитої  води  не  дає.  И  вздохнуть 
не  даетъ.  Г.  Барв.  493.  Не  було  в  тебе 
промитої  години — не  было  у  тебя  и  часу 
свободнаго.  Кролев.  у.  Сказано:  промитої 
години  дитя  не  дасть — усе  плаче.  Кролев.  у. 

Промито,    та,    с.    Высокая    пошлина. 

Пихтять  важке  промито  замісь  легшою 
мита.  К.  Кр.  19.  Іще  ж  то  жидч-ран- 
дарі  у  тому  не  перестали:  на  славній 
Україні  всі  козацькі  торги  заорандували, 
да  брали  мито-промипю.  АД.  І.  21 

Промишляти,  ляго.  еш,  гл.  і)  Про- 
мышлять, заниматься.  Чим  же  ви,  діду, 

промишляли,  поки  ще  була  жива  ваша  по- 
кійниця? Левиц.  І.  100.  2)— про  себе.  За- 
ботиться о  себі.  Я  став  лучче  промишля- 

ти про.  себе.  Г.  Барв.  315. 
Проиївка,  ки,  ж.  Річь.  Послухайте 

мене  і  моєї  промівки.  Шух.  І.  192.  См. 

Промова. 
Проміж,  пред.  Между  промежъ.  Йому 

пробігла  :обака  проміж  ногами.  Ном. №  3179.  ; 

Проміжний,  а,  є    Промежуточный. 
Промін,  ну,  м.  Міна.  НВолнн.  у. 
Проміна,  ни,  ж.=Промін.  Прочіна 

одному  служить.  Ком.  Пр.  №  681. 
Промінйстий,  а,  е.  Лучистый;  луче- 

зарный. Промінне,  ного,  с.  То,  что  берется  за 

разміл-ь. Проміння,  ни,  с.  Соб.  Лучи.  Сонце... 
сипнуло  промінням  по  росяних  травах  К. 
XII.  23.  Зійшов  місяць  і  вдарив  ясним  про- 

мінням по  білих  хатах.  МВ.  І.  39. 

Промінь,  ню,  м.  1)  Лучъ.  Моливсь  за 
них,  як  сонце  світ  на  землю  рамо  розси- 

пало, моливсь,  як  проміні  спускало  воно  під 
спід  землі.  Мкр.  Г.  68.  Вечірній  промінь 
соняшний  наче  золотом  червоним  йою 
обсипає.  МВ.  І-  17.  2)  Рукавъ  ріки.  Вх. 

Зн    56. 
Промінйстий,  а,  є  =  Промінйстий. 

Високо  над  усім  грає  -пшне  проміняєте  со- 
нечко. МВ.  (О.  1862.  III.  77).  Промгнясті 

очі.  Левиц.  Пов.  252. 
Проміняти,  няю.  еш,  гл.  Промінять, 

обмінять.  Біди  ні  продати,  ні  проміняти, 

і  грім  біди  не  заб'є-  Ном.  №  2173. 
Промінитися,  няюся,  ешся,  гл.  По- 

міняться. Проміняймось:  дайте  мені  таку 
рибу  золоту  і  срібну,  а  я  вам  птичку.  Рудч. 
Ск.  І.   163. 

Промір,  мбру,  м.  Моръ.  У  Кигві,  ка- 
жуть, великий  промір:  по  70  чо.говіка  на 

день  мре.  Канев.  у. 

Проиірвуватв,  в^ю,  еш,  м.  Размыш- лять извістное  время. 

Проміт,  та,  м.  Разбитной,  бідовий. 
О,  то  проміт!  НВолын.  у. 

Промітати,  таю,  еш,  сов.  в.  промести, 

ту,  теш,    «л.    Прометать,  иромести.  Неме- 
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пгена  уличка,  не  метена,— треба  уличку 
промести.  Мет.  21 1.  Будеш  ти  у  мене 
затку  промітати.  КС.  1882.  ХП.  498. 

Ст6жк>  кому  промітати.  Кроні  прямого  зна- 
ченая, также:  уготовлять  кому  путь  (на 

тоть  снбть).  Ти,  моя  дитино,  (мати  до 

мертвої),  промітай  нам  стежечку,  прибі- 
рай  же  листячко  твоїй  матінці,  твоєму 
батенькові.  Г.  Барв.  125. 

Промітний,  а,  є  Ловкій,  изворотли- 
вый, разбитной,  предпріимчввьій.  А  про- 

мітний він:  оце  повернувсь,  купив  горшків, 

поїхав  у  базарь,  продав  та  купив  обіддя, — 
ото  вже  й  заробив  15  карбованців;  а  про 
те  ріллю  виорано  вже....  От  брат,  то  то 
хамула.  Канев.  у. 

Проміття,  тя,  с.  Зарево.   Харьк. 

Промітуватн,  тую,  вш,  м.  Развеши- 
вать (кожу).  Шух.  І.  253. 

ПромішкАння.  ня,  с.  Сожительство. 
Мет.  354. 

Промкн^ти,  ну\  неш,  гл.  Проглотить. 

Угор.  2)  Прослабить.  Оце  ззіли  коні  по- 
сліду пшенишною,  та  й  проминуло  їх: 

бачте,  як  біжить  з  них,  який  рідкий 
кал.  Брацл.  у.  Мене  так  і  проминуло  од 
сирівцю.  Рк.  Левиц.  3)  Постичь,  узнать, 

проникнуть,  понять,  угадать.  Ти  хиба  пром- 

инеш чоловіка,  чи  п'яниця  він,  чи  ні,  а  ми- 
лостину  все  таки  дай.  Черк.  у. 

Проинйвкати.  каю,  вш,*  м.  Промя- 
укать. 

Промбва.  ви,  ж.  Річь.  Царь  Наливай 
промову  промовляє.  К.  ЦН.  240.  Богослов 
казав  промову  над  якимсь  помершим  паном. 
Грнн.  І.  230.  Ум.  Промивка. 

Промбвен,  вна,  вне.  Краткая  форма 
оть  промовний.  До  всякої  людини  маю  слово, 

промовен  я  і  з  цісарем  великим,  а  з  нею  — 
мовчазний.   К.  ЦН    196. 

Промовець,  вця,  .«.-  Ораторъ.  Левиц. 
МБ.  28. 

Промовити,  ся.  См.  Промовляти,  ся. 
Промбвка,  еи,  ж.  1)  Рьчь,  разговорь, 

погудка.  Про  вовка  промовка,  аж  дідько 
вовка  і  несе.  Маркев  58.  2)  Произношеніе, 
акценть.  Яка  у  його  чудна  промовка.  Левч. 
129.  См.  Промова,  провівна. 

Промовляти,  ляю.  вш,  сов.  в.  про- 
мбвнтн.  влю.  виш,  гл  Говорить,  прого- 

ворить, сказать.  Ой  дівчинонька  стиха 
промовляє,  мене  молодою  як  по  серденьку 
крає-  Лукаш.  128.  Струна  струні  про- 

мовляє: нема  краю  тихому  Дунаю.  Чуб. 
V.  343.  Стиха  словами  промовляє.  ЗОЮР. 
І.  208.    Дрібні  сльози  роню,  слова  не  про- 

мовлю. Мет.  Ой  вийди,  вийди,  як  виходила, 

промов  словечко,  як  говорила.  Чуб.  V. 

Промовлятися,  лаюся,  вшоя,  сов.  в. 

промбвмтнся,  влюся,  вишся.  и.  Прого- 
вариваться, проговориться.  Старости  не 

промовляться.  Шевч.  287. 
Промовний,  а,  е.  Красноречивый.  К. 

Дз.   174. Промбвчатн.  чу,  чнш,  гл.  Промолчать. 
Бідні  невольники  хоч  добре  знали,  собі  про- 
мовчали    Дума. 

Промбга,  гн,  ж.=Проножність.Желех. 
Промогорйчити,  чу,  чнш,  іл.  Пропить 

деньги,  ставя  могоричі.  Желех. 
Промогтй,  можу\  жеш,  іл.  Мочь,  быть 

въ  состояніи.  Як  би  промогли,  —  аж  не 
знати  що  (зробили-б).  Драг.  178. 

Пронбжність,  ностн,  лг.=Спромож- 
ність.  ЕЗ.  V.  108. 

Промокати,  каю,  вш,  сов.  в.  промок - 
(ну)тн,  ну,  неш,  іл.  Промокать,  промок- 

нуть. Пан  промок  та  й  замерз.  Рудч.  Ск. 
Ц.  75. 

Промолодивувати,  к^ю,  вш,  м.  Про- 
жить веженатымъ.  Промолодикував  свій  вік, 

не  знайшов  собі  пари. 

Промолоти,  мелю,  леш,  ы.  Промолоть 
известное  время.   Аж  до  світа  промолов. 

Промолотити,  лочу\  тиш,  м.  Промо- 
лотить известное  время.  У  вдови  промоло- 

тили ми  з  тиждень. 

Проморгати,  гаю,  вш,  гл.  Прозивать. 
А  що,  хлопче,  проморгав  дівчину?  Харьк, 

Промордувати,  д^ю,  вш,  и.  Прому- 
чить. 

Промордуватися,  дуюся,  вшся,  гл. 
1)  Промучиться.  2)  Провозиться,  выбиваясь 

изъ  силъ.  Оце  місяць  промордувався  з'  ва- 
шим хлопцем,  та  вже  більш  і  не  хочу, — 

забірайте  його.  Таке  ледаче  та  неслухняне. 

Харьк.  3)  Пробісноваться.  Прийшов  п'я- 
ний та  промордувався  всю  ніч, — і  на  воло- 

сок я  не  заснула.  Черни г.  у. 

Проморити,  рю,  рнш,  гл.  Проморить. 
Як  проморю  голодом  до  вечора,  так  приз- 

наєшся. Харьк. 

Проморочити,  чу\  чнш,  і.;.  Забивать 

голову,  надоЬдать  првставаніями  извест- 
ное время.  А  ну  бо  годі!  І  так  уже  пів 

дня  проморочив  мені  голову  всякими  своїми 
витіями. 

Проморозитися,  чуся,  чншся,  гл.  Про- 
возиться, испытать  затрудневія,  хлопоты, 

заботы. 

Промбція,  ції,    ж.    Повышение;    пере- 
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водъ  въ  вьісшій  классъ.  Промоція  у  вищий 
клас.  Св.  Л.  290. 

Промочити,  чу,  чиш,  і.і.  Промочить. 
Подай,  каже,  пане  Остапе,  хоч  води  уста 

промочити.  Рудч.  Ск.  І.  64.  Гей,  як  за- 
плачу, весь  лист  промочу.  Чуб.  У.  755. 

В  ту  хаточку  і  дощик  не  промоче.  Мил. 
218. 

Пронрячйти,  чиїь,  гл.  безл.  Про- 
моросить  известное  время.  Таки  ж  два  дні 
вже  промрячило,  а  тепер  би  й  сонечку 
пора  визирнути,  а  то  й  покоси  погниють. 

Промугикати,  каю,  еш,  и.  Проиіть 
подъ  носъ,  промурлыкать. 

Промуркотати,  чу,  чеш,  гл.  Промур- 
лыкать. 

Промочити,  чу,  чиш,  гл.  Промучить. 
Цілісіньке  літо  промучив  я  свою  голову. 
Ком.  І    5. 

Промочитися,  чуся,  чишся,  іл.  Про- 
мучиться. Місяців  зо  три  промучи.игсь 

бідна  дитина,  та  таки  й  умерла.  Харьк. 

Промуштрувати,  рую,  еш,  гл.  Про- 
учить известное  время  военнымъ  пріемамь. 

Промчати,  мчу,  мчиш,,  гл.  Промчать. 
Коні  так  швидко  промчали,  —  і  не  роздиви- 

лася, хто  їхав.  Харьк. 

Промчатися,  мчуоя,  мчйшся,  гл.  Про- 
мчаться. Промчишься  буря  по  над  ним  і 

прах  його  розвіє.  К.  Псал.  234. 
Промити,  мну,  мнег,  і.і.  Промять. 
Пронести,  ся.  См.  Проносити,  ся. 
Пронйдіти,  дію,  еш,  гл.  Проскучать; 

просидіть  безъ  діла  Він  годів  зо  два  там 
просидів,  а  мабуть  би  і  більш  пронидів,  як 
би  його  враї  не  спіткав.  Котл.  Ен.  І.  26. 

Пронизати.  Си.  Пронизувати. 

Пронизували,  аую,  еш,  сов.  в.  про- 
низати, жу,  жеш,  гл.  Пронизывать,  про- 

низать; провзить.  Тим  поглядом  пронизав 
він  княгиню  аж  до  самою  серия.  Стор. 

МПр.  77. 
Проникливий,  а,  е.  Проницательный. 

Він  виявлював  розум  проникливий.  К.  Хп.  22. 

П рони  шпорити.  рк>,  риш.  і.і  -Проню- 
хать. КС.   1883.  II.  403. 

Проннйти,  йму,  меш,  м .—  Проняти 
Наче  ножем  пройняла  Христю  наскрізь. 

Мир.  Пов.  II.  78. 
Проною,  ви,  об.  Проныра.  К.  ЧР.  426. 

Тут  всякії  були  пронози,  перекупки  і  шма- 
ровози,  жиди,  міняйли,  шинкарі.  Котл.  Ен. 
III.  44.  Водивсь  у  старовину  з  ляхами, 
так  проноза  вже  добрий.  К-   ЧР.  26. 

Пронозуватий,  а,  е.  Пронырливый. 
Пронос,  су,  м.  Понось.  Мил.  М.  82,  80. 

Проносити,  шу,  снш,  сов.  в.  про- 
нести, су,  сбш,  гл.  1)  Проносить,  про- 

нести. Рудч.  Ск.  І.  69.  2)  Слабить,  про- 
слабить. 

Проносити,  шу,  снш,  гл.  Проносить 
(одежду,  обувь).  Як  зачуєш,  ненько,  що  я 
тут  прилежу,  то  дай  моїй  подруженій 
проносить  одежу.  Грин.  III.  559. 

Приноситися,  шуся,  сншси,  сов.  в. 

пронестися,  несуся,  сёшся,  гл.  Проно- 
ситься, пронестись.  Пронеслася  надо  мною 

буря.  К.  Псал.  303. 
Пронудйти,  джу,  диш,  м.  Заставить 

проскучать  —  світом.  Протомиться.  Так  вона 
ще  годів  кілько  пронуди.ю  світом  —  виле- 

жала, викачалась  на  полу.   Сим.  236. 

Пронудйтися,  джуся,  дишся,  гл.  Про- 

скучать. Пронурити,  рю.  риш,  гл.  Погрузиться 
въ  воду.  Гн.  І.  31. 

Пронуритися,  рюся,  ришся,  іл.=Про- 
нуритн.  Вх.  Зн.  49. 

ПронУрок,  рка,  м.  —  Понурок.  Вх. 
Пч.  II.  9. 

Проньмати,  маю,  еш,  гл  =Пройматн. 
Черк.  у. 

Пронюхати.  См.  Пронюхуватн. 

Пронюхуватн,  хую,  еш,  сов.  в.  про- 
нюхати, хаю,  еш,  і.і.  Пронюхивать,  про- 
нюхать, разнюхать,  развъдывать,  разві- 

дать,  провідать.  Пронюхала  мишва,  що 

вже  нема  котів,  та  швидче  до  мішків.  1  'ліб. 
Пронявкати,  каю,  еш,  пронявчати, 

чу,  чйш,  гл.  Промяукать. 

Проняньчити,  чу,  чиш,  и.  Пронянь- 

чить. Проняти.  См.  Проймати. 

Прообідати,  даю,  еш,  и.  Пропустить, 
потерять  что  обідая. 

Проорати,  рю,  реш,  гл.  Пропахать. 
Виїхали  на  поле,  хмп'я  взяло  та  й  про- 

орало навхрест.  Грин.  І.   72. 

Проотаианувати,  нуію.  еш,  її.  Про- быть атаманомъ. 

Проохкати,  каю,  еш,  її.  Проохать. 

Як  охнула  звечора,  та  й  усю  ніч  проох- 
кала,  думала,  що  й.до  світу  не  доживе. 

Харьк. Пропадати,  даю,  еш,  сов.  в.  пропасти, 
падУ,  деш,  м.  1)  Пропадать,  пропасть, 
исчезать,  исчезнуть.  Що  з  воза  впало,  то 
пропало.  Ном.  Город  Буша  зовсім  з  людьми 

пропав.  Стор.  МПр.  162.  Згадай  лихо — 
то  й  байдуже,  минулось,  пропалю.  Шевч. 

34.  2)  Погибать,  погибнуть;  издыхать,  из- 
дохнуть. Не  спитаю,  щоб  не  тали,  за  що 



Пропаженяй — Пропхатися. 
479 

пропадаю.  Шевч.  175.  Хто  що  кому  ви- 
мен, най  пропаде  з  світа.  Чуб.  Дай  мою 

їсти,  а  то  пропаду  з  голоду.  Рудч.  Ск.  1. 1. 
Вовки  як  ухопили  тут  вовка,  розірвали 
і  пропав  бідний.  Рудч.  Ок.  І.  6. 

Пропаженнй,  а,  є.  Пропавшій.  Про- 
пажені  коні.   НВолын.  у. 

Пропадати,  лаю,  аш,  гл.  Очистить 
ошелушеввое  зерно  оть  шелухи  (сн.  Па- 

лати Зі.  Пропалай  мені  мак. 
Проп&ляй,  а,  є.  Пропавшій. 
Пропалити.  Си.  Пропалювати. 
Пропалювати,  люю,  аш,  сов.  в.  про- 

палити, лю,  лиш,  іл.  Прожигать,  прожечь. 

Пропанувати,  ную,  вш,  и.  1)  Про- 
барствовать.  2)  Процарствовать. 

Пропвнькатнся,  каюся,  вшся,  ід.  Про- 
няньчиться, проухаживать,  провозиться. 

Пропарубкуватн,  куЪ,  вш,  іл.  Про- 
быть парнеиъ. 

Пропасішникуватн,  кую,  аш,  іл.  Про- 
быть пасішннкои.  Я  в  тою  пана  ходів  із 

сім  пропасішникував.  Харьк. 
Пропасна,  нбї,  ж.  Бездна,  пропасть. 

Которіі  праведнії  душі, — становіться  одес- 
му!  .Которії  грішні,  недостойні — западіте 
в  пропасну.  Грин.  III.   149. 

Пропасний,  а,  е.  Лихорадочный.  МВ. 
III.  91. 

Пропасниця,  ці.  ж.  Ліхорадка.  Мил. 
М.  57.  Добридень,  пропасниці!  єсть  вас 
сімдесят  сім,  а  я  принесла  вам  снідання 
всім.  Чуб.  І.  118. 

Пропасти.  См.  Пропадати. 
Пропасть,  ти,  ж.  1)  Гибель.  Пху!  на 

його  пропасть!  2)  Пропасть,  бездна.  ЕЗ- 
V.  39.  Ги.  II.  25. 

Пропахати,  хаю,  аш,  гл.  Пропитать 
задахомъ,  надушить.  Пропахаєте  ладаном 
і  хати,  й  одежу.  Леввц.  І.  403. 

Пропахатися,  таюся,  вшся,  гл.  Про- 
питаться запахомъ.  Годі  вам  усе  з  панами 

та  з  панами.  Чи  бач,  як  панами  пропа- 
халися. Мир.  Пов.  II.  67. 

Пропащий,  а,  д.  Погибшгй,  пропащій. 
Вона  за  тобою  буде  пропагца.  Гляди,  щоб 
ти  її  нігде  не  дів,  бо  тільки  ти  її  де  ме- 
будь  дінеш,  то  тоді  усі  ми  пропащі.  Рудч. 
Ск.  І.  62.  Пропащі  світм.  Пропало  все.  З 
тієї  ляхівка  вийшла,  та  така,  що  з  го- 

лими руками  не  приступай;  а  сей  моска- 
лем став.  Пропащі  світи!  Св.  Л.  247. 
Пропекти,  оя.  Си.  Пропікати,  ся. 

Проперти,  пру",  преш,  ід.  Протащить, 
пронести.  Гін  з  двоє  оцей  мішок  як  про- 

мер, так  тепер  і  спини  не  розігну.  Харьк. 

Пропертяоя,  пруоя,  прешся,  гл.  Про- 
лізть,  протиснуться,  пройти.  Яка  тісно- 

та, а  він  таки  проперся, — он  бач,  спереду 
стоїть.  Харьк. 

Пропестйти,  щу,  стиш,  ід.  Пропвжить 
известное  вреня. 

Пропивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  пропити, 

п'ю,  вш,  гл.  Пропивать,  пропить.  Всі  свої 
гроші  пропив.  Рудч.  Ск.  II.  21.  Пропивати 
батька.  О  свадебвыхъ  гостяхъ:  пять  въ 
шингв  вміств  со  свекромъ  во  вторвигь 
поел*  свадьбы.  Мил.  125. 

Пропйй-воли,  л  і  в,  м.  Встрьчепо  у 
Шевченка,  въ  значеній:  пропиваю щій  во- 
ловъ,  какъ  эпитетъ  чумака.  Коли  не  в  най- 

мах де  застряли,  або  не  живете  в  шинху 
з  пропий-волами  чумаками.  Шевч.  248. 

Прописати.  Си.  Прописувати. 
Прописувати,  сую,  вш,  сов.  в  про- 

писати, шу,  шеш,  ід.  1)  Писать,  напи- 
сать; написать  въ  письмі.  Драг.  114.  Од 

Г/-УЇХ  рук  листи  пшав....  а  в  листах  про- 
писував. АД.  II.  23.  Чому  ж  ти  мені  за- 

раз сього  не  прописала?  МВ.  (О.  1862.  Ш. 
36).  См.  Приписувати  2.  2)  Проводить,  про- вести черту. 

Пропитати,  ся.  См.  Пропитувати,  оя. 
Пропити.  См.  Пропивати. 
Пропиток,  тку,  м.  Пропитаніе.  Про- 

питку немає.  НВолын.  у. 

Пропитувати,  тую,  вш,  сов.  в.  про- 
питати, таю,  вш.  гл.  1)  Пропитывать,  про- 

питать, прокормить.  Ложки,  тарілочки  на 
базарь  понесе,  свою  душу  пропитає,  ще  й 

Ъдому  принесе.  Чуб.  V.  487.  2)  Спраши- 
вать, спросить,  разспросить.  Принеси,  Бо- 

же, кою  я  люблю  дуже!  Ой  хоч  не  його, 
дак  товариша  йою:  пропитаю  про  здо- 

ров'ячко йою.  Г.  Варв.  527.  (Нп.).  Наняла 
я  свою  Степанка  і  стала  пропитувати, 
щоб  і  дівчат  понаймати.  Г.  Барв.  287. 
Дівчата  й  парубки  так  і  пропитують  на 
селі,  де  яка  вдова  живе  да  хорошу  хату 
простірну  має,  щоб  її  просити  у  досвіт- 

чані матері.  Г.  Барв.  56.  Пропитує..-,  мою 
лист  той  ■  вернувся.  Г.  Барв.  508. 

Пропитуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 
пропитатися,  таюся,  вшся,  ід.  Пропи- 

тываться, пропитаться,  прокормиться.  Жили 
і  робили,  і  пропиталися.   Кв. 

Пропихати,  хаю,  аш,  сов.  в.  пропха- 
ти пхаю,  вш,  ід.  Пропихивать,  пропихнуть. 

Пропихатися,  хаюся,  вшся,  сов.  в. 
пропхатися,  пхаюся,  вшся,  ід.  Протиски- 

ваться, протиснуться,  протолкаться.  Ста- 
ла між  народом  пропихатись.  Кв. 
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Пропйхач,  ча,  м.  Названіе  одного  нзъ 
играющихъ  въ  датской  игрі  того-же  име- 

ни. Чуб.  III.   97. 
Пропищати,  щу\  щйш,  хл.  Пропищать. 
Пропій,  пбго,  м.  1)  Пропой;  пьянство. 

Заробітку  а  ніякою! — А  на  пропій  є?  Мир. 
Пов.  I.  129.  Де  попаде  яку  копійку, — все 
на  пропій-  Кіев.  у.  2)  Пьяница.  Ой  я  ста- 

ла приступати,  стала  його  устижати: 

„Ой  пропою,  пропою,  пропала  я  за  тобою" '. 
Чуб.  У/582. 

Пропійна,  ки,  ж.  —  Пропій  1.  Рк. 
Ле.шц. 

Пропійний,  а,  е.  Предназначенный 
для  пропоя.  Желех. 

Пропійця,  ці.  ж.  Та,  которая  про- 
пиваеть.  Пропійця,  пропійця!  пропила 
люти  дочку  на  солодкім  медочку.  МУЕ- 
III.  76. 

Пропікати,  каю,  вш,  сов.  в.  пропекти, 
печу\  чеш,  Прожигать,  прожечь,  пропе- 

кать, пропечь. 
Пропікатися,  каюся,  в  шея,  сов.  в. 

пропектися,  печуся,  чешся,  г.».  Прожи- 
гаться, прожечься,  пропекаться,  пропечься, 

Пропір,  ру,  т.  Пропорція,  міра,  доза, 
порція.  Харьк.  г. 

Пропійка,  ки,  ж.  Пропойца. 
Проплавати,  паю,  вш,  гл.  Проплавать. 
Проплакати,  чу,  чеш,  гл.  1)  Пропла- 

кать. 2)  Выплакать.  Висохну  од  жалю 
і  проплачу  очі,  тебе  не  забуду  а  ні  вдень, 
ні  вночі.  Чуб.  У.  264. 

Проплигати,  гаю,  вш,  и.  Проскакать, 
пропрыгать. 

Проплинути,  ну,  неш,   гл.  Проплыть. 
Проплисти,  ву\  веш,  гл.  I)  Проплыть. 

2)  Быстро  пройти.  Не  счуешея,  як  воно 
біжить,  як  ластівка  пропливе.  Кв. 

Проплювати.  плюю,  вш,  гл.  Расплевать; 
заплевать.  Солодкого  проглинуть,  гіркою 
проплюють.  Ном.  №  4602.  Твою  бороду 
проп.тють,  прохаркають,  моє  личенько  ці- 

лують, обні мають?  Грин.  НІ.  359. 
Проповзти,  зу,  иеш,  гл.  Проползти. 
Проповідати,  даю,  вш,  гл.  Предсказы- 

вать. Пішов  і  повісився,  як  му  биво  пропо- 
віджено  през  ангева.  Гн.  І.  123. 

Проповідник,  ка,  м.  ПроповБДникъ. 
К.  Кр.  27., 

Проповідувати,  дую.  вш,  и.  Пропо- 
в'Ьдывать.  Я  проповідувати  буду  про  йою 
твори  несказані.  К.  Псал.  168. 

Проповідуватися,  дуюся,  ешся,  іл. 
Быть  пропов'вдываемымъ,  проаоввдываться. 

Де  проповідувалась  євангелія  ся?  Єв.  Мр. 
XIV.  9.  * 

Проповідь,  ді,  ж.  Проповідь.  К.  Гр. 
Кв.  34. 

Пропоець,  йця,  м.  Пьяница.  Грин. 
III.  285. 

Пропоиивати,  ваю,  вш,  гл.  Просудить, 
истратить  деньги  на  процеесъ.  Десятина 
та  може  варта  сто  карбованців,  а  я  й 
пропозиваю  епю-  Рк.  Левиц. 

Прополіскувати,  кую,  вш,  сов.  в. 
прополоскати.  щу\  щеш,  гл  Прополаски- 

вать, прополоскать. 
Прополоти.  Си.  Прополювати. 
Прополювати,  люю,  вш,  сов.  в.  про- 

полоти, лю.  леш,  гл.  Пропалывать,  про- 
полоть. Іопчи,  милий,  доріженьку,  а  я  свою 

прополю.  Чуб.  V.  275. 
Прополювати,  люю,  вш,  гл.  Проохо- титься. 

Пропонеділвуватн,  кую,  вш,  гл.  Про- 
постить  въ  понедільникті.  Пропонеділку- 
ва.га.я  вже  сім  понеділків.  Харьк. 

Пропонувати,  н^ю,  вш,  м-  Предла- 
гать. Що  то  за  грунт,  що  він  нам  про- 

понує? Шевч.  (О.  1862.  VI.  11).  Як  отру- 
єно Батуру,  так  перейм  на  його  пре- 

стол пропонували  пани  князя  Василя.  К. 

ЦН.  225. Пропоратися,  раюся,  ешся,  гл.  Прора- 
ботать,  занимаясь  по   хозяйству,  стряпая. 

Пропорожнювати,  нюю,  вш,  гл.  П ро- 
пу сто  вать. 
Пропороти,  рю,  реш,  ы.  Пропороть. 
Пропостйти,  щу,  стиш,  гл.  Пропостить. 

Пропразникувати.  к^ю,  вш,  ід.=Про- 
святкувати. 

Пропрасувати,  с^ю,  вш,  гл.  Прогла- 
дить. Усісінький  ̂ емь  пропрасувала. 

Пропрати,  перу,  реш,  гл.  Простирать. 
Пропрала  на  річці  аж  до  вечора. 

Пропрясти,  пряду\  дбш,  и.  Пропрясть 
известное  время. 

Пропудити,  джу,  диш,  гл.  Прогнать. 
Вітер  дощ  пропудить-  Чуб.  І.  239. 

Пропускати,  каю,  вш,  сов.  в.  пропу- 
стити, щу,  стиш,  гл-  Вода  і  скло  добре 

пропускають  крізь  себе  світ.  Кой-  II.  42. 
2)  Давать,  дать  дорогу.  Ой  вороги,  вороги, 
пропустіте  дороги.  Чуб.  V.  453.  3)— дірку. 
ДЬлать,  сделать,  оставить  дыру,  отверстіе. 
Викопав  у  клуні  велику  яму  і  зверху  про- 

пустив таку  дірку,  аби  бриль  помістивсь 

у  яму.  Рудч.  Ск.  І.  62. 
Пропхати,  ся.  См.  Пропихати,  ся. 
Пропхнути,  ну,  неш,  і.».=Пропхатн. 
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Пропхнутім,  нУся,  нешся.  м.=Про- 
пхатися.  Котл.  Од.  489. 

Проралити,  і»,  лиш,  ід.  Пропахать 
рами. 

Прорвати,  ся.  Ся.  Проривати,  ся. 
Проревти,  реву,  вбш,  іл.  Проревіть. 

Прореготатн,  чу,  чеш,  г.».  ПросмЄять- 
ся.     Увесь    вечір    прореюталн — так    весело 

^м  .    л      „       • 
Проректи.  Сы.  Прорікати. 

Прорепетувати,  тую,  вш,  м.  Прокри- 
чать, проорать. 

Проречистий,  а,  е.  Красноречивый. 
Моя  ж  проречиста  сусіда  тягне  та  й 
тягне  своє  буденне  оповідання.  Г.  Бари. 
425.  Я  не  проречистигї  на  красне  слово. 
К.  ХП.    51. 

Проречнстість,  тости,  ж.  КраенорЄчіе. 
Желех. 

Проречнсто.  нар.  Красноречиво.  Про- 
речисто  казала  далі  й  далі    Г.  Бари.  429. 

Проржати,  рж^,  ржеш,   м.  Проржать. 

Прорив,  ву,  гл.  Прорывъ  (напр.  на- 
рыва). Мнж.  190. 

I.  Проривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  про- 
рвати, рву\  рвеш,  і.і.  1)  Прорывать,  про- 

рвать. Нащо  ж  ти,  доню,  стелю  прори- 
вала? Чуб.-У.  341.  Водиця  гребельку  про- 
рвала. О-  1861.-  IV  62.  Болячки  набрякла, 

та  й  прорвала  і  потік  бруд.  2)  Вырывать, 
вырвать  часть  растевій,  чтобы  остальнымъ 
было  больше  простора,  или  чтобы  очистить 

среди  растеній  проходъ.  Пшениню  пом, 
кукіль  прориває.  Грин.  Ш.  397.  Черчику, 
васильчику,  посію  тебе  в  городчику,  буду 

тебе  шанувати,  тречі  на  Л°нь  поливати, 
а  то  -  суботи  проривати.  Чуб.  III  467. 
Та  коли  тебе  в  гості  дожидать?...  Що  к 
Різдву  снігами  позаяіта,  а  к  Великодню 
водою  позалива,  а  к  святій  неді ланці  тра- 

вою позаро<:та.  Я  іі  сніжок  прогорну,  я  й 
водицю  проллю,  я  й  травицю  прорву.  Мил 
192. 

II.  Проривати,  ваю.  вш,  сов.  и  про- 
рити, рию,  вш,  і.і.  Прорывать,  прорыть- 

щОдчини,  луплене  теля!11 — Не  'дчиню. — 
щНу,  носом  прорию".  Рудч.  Ск.  I.  40. 

I.  Прориватися,  ваюся.  ешея,  сов.  в. 

прорватися,  рвуся,  вешея,  і.і.  Проры- 
ваться, прорваться.  Німим  отверзуться 

уста,  прорветься  слово,  як  вода.  Шевч.  629. 
II.  Прориватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в. 

проритися,  рйюся,  ешея,  гл.  Прорывать- 
ся, прорыться. 

Проридати,  дію,  вш,  и.  Прорыдать. 
Прорити,  оя.  См.  Проривати,  ся. 

Прбрідкуватяй,  а,  е.  Редковатый.  Ека- 
тервносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Прорів,  ву,  м.  1)  ПрорЬзъ.  Желех. 
2)  Дыра  во  льду.  Шух.  I.  81. 

Проріватн.  См.  Прорівувати. 

Прорівннкувати,  кую,  вш,  гл.  Про- 
быть мясникомъ. 

Прорівувати,  зую,  вш,  сов.  в.  прорі- 
ватн, жу,  жеш,  гл.  Прорезывать,  проре- 
зать. Прорізав  дно  у  тім  брилі.  Рудч. 

Ск.  I.  62. 
Прорік,  рбка,  м.  Пророкъ.  Нещасний 

рік,  як  умре  прорік*  Ном.  .V  9370.  Що  рій, 
то  Й  прорік.  Что  годъ,  то  дитя  раждаетея. 

Проріватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  прорев- 
ти, речу,  чбш,  ы.  Изрекать,  говорить, 

сказать.  Порано  іце,  панове  громадо,  про- 
рікати слово  остатку  про  Тараса.  К.  (О. 

1861.  VI.  28).  Не  прорік  ні  слова.  Г.  Барв. 
28.  Вдово  небого,  прорік  я  слово,  чи  багато 

дітей  маєш?  Чуб.  V.  820. 
Приріст,  росту,  м.  Всходы. 
Прорісь.  сі,  ж.  =  Проріст.  Прорісь 

пішли. 

Прорішка,  ви,  ж.  Родъ  шапки.  Шапки 
були  прорішки,  а  тепер  усе  кучми.  Борз.  у. 

Проробити.   См.  Проробляти. 

Проробляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  проро- 
бити, блю,  биш,  и.  Нести,  понести  убы- 

токъ  при  работЬ.  Іде  на  степи,  думка — 
заробе,  аж  г  свое  проробля.  Лебед.  у. 

Прорбв,  ва,  м.  —  Прорів.  Господі,.... 
промовляв  устами  святих  а)  віку  пророків 
своїх.  Єв.  Л.  І.  70.  Зустрічає  його  пророк 

Ілія.   Грпн.  II.   146. 

Прорбва,  ви,  н.-- Прорік— Пророк. 
Як  був  'собі  чоловік  пророка.  Мнж.   125. 

Пророкування,  ня,  с  Пророчество, 
пророчествованіе.  К.  XII.  12,  13.  К  МХ. 
34.  Аж  поки  сповни.юсь  велике  Боже  слово, 

прославило  його  святе  пророкування.  К. 

Псал.  240. 

Пророкувати,  кую,  вш,  и.  Пророчест- 
вовать. Мкр.  Н.  8.  Добре  пророкував  Ісаія 

про  вас.  Єв.  Мр.  VII.  6.  Ідіть,  коза* 
Бог,  пророкуйте,  навчайте.  Лебед.  у. 

Проростати,  таю,  вш,  сов.  в.  прорости, 

ту,  теш,  и.  Прорастать,  прорасти,  начи- 
нать расти.  Травка  проростає  вже.  НВо- 

лын.  у.  Прорастать,  прорасти  сквозь  что. 
Що  мог  реберечка  травка  проростає-  Чтб. 
V.   662. 

Проростити,  рощу,  стйш,  м.  Прора- 
стить, дать  взойти.  Насипам  насіння  роз- 

сади й  цибулі  в  черепки;  присипала  зем- 
лею  и  поли.га  та  проростила,  а  потім  по- 

16 
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сіяла,  чже  як  насіння  исключалось.  Рв. 
Левиц. 

Прорость,  тв,  яс.=Проріст.  Прорости 
нічого  нема,  бо  дощів  нема  Зміев.  у.  У  лісі 
вже  прорость  проростає.  Черк.  у. 

Пророцтво,  ва,  с.  Пророчество.  Про- 
роцтво я  до  тебе  промовляю.  К.  ЦН.  294. 

Прорбчий,  а,  є.  Пророческій.  Виявив 
забуту  нашу  правду  своїм  пророчим  словом. 
О.  1862.  III.  27.  Ти  поспівав  на  всю  Укра- 

їну свої  думи  пророчі-   О.   1861.    НІ.  6,  7. 
Прорбчиця,  ці,  ж.  Пророчица.  Була 

Анна  пророчиця.  6в.  Л.  II.  36. 
Прорубати.  См.  Прорубувати. 
Прорубка,  ки,  ж. ^Ополонка.  Біля 

прорубки  стоять  білі  юлубки.  (Загад.).  ХС. 

ЦІ.  63. 
Прораб ня,  ні,  эк-.~Прорубка=Опо- 

лонка.  Коло  прорубні  сидять  білі  юлубні. 
Нон.  стр.  297.  №  235. 

Прорубувати,  бую,  вш,  сов.  в.  про- 
рубати, баю,  вш,  гл-  Прорубыьать,  прору- 

бить. Прорубує  тернову  оюрожу.  К.  Іов.  1 1 . 
Прорубай  вікно,  щоб  видно  було.  Чуб. 

Просаджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  про- 
садити, джу\  диш,  и.  1)  Продівать,  про- 

діть,  просунуть.  2)  Прокалывать,  проко- 
лоть. 

Просаджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  просадитися,  дж^ся,  дишся,  гл.  1)  Про- 

даваться, продіться,  просунуться.  2)  Про- 
калываться," проколоться,  наколоться. 

Просапати.  См.  Просапувати. 

Просапувати,  пую,  вш,  сов.  в.  про- 
сапати, паю,  вш,  гл.  Пропалывать,  пропо- 

лоть сапою. 

Просатарка,  ки.  ж.  Женщина,  при- 
глашающая гостей  на  крестины,  свадьбу, 

похороны  и  пр.  Вх.  Лем.  458. 

Просатарь,  ря,  м.  Мужчина,  пригла- 
шающей гостей  на  крестины,  свадьбу,  по- 

хороны и  пр.  Вх.  Лем.  458.  См  Проха- 
тарь. 

Просвнстіти,  щу\  стйш,  гл.  1)  Про- 
свистеть. 2)  Растратить.  Просвистіла  всі 

наші  гроші  на  свої  убори.  Левиц.  І.  529. 

Просвіта,  ти,  ж.  Просвіщеніе,  обра- 
аованіе.  Просвіти  за  плечима  не  носити. 
Ком.  Пр.  №  1003.  І  сей  лист  не  мусить 
пропасти  із  історії  української  просвіти. 
Морд.  П.  27.  На  тому  й  скінчи.іася  на- 

ука й  просвіта  Сухобрусівен.  Левиц.  Пов.  21. 
Просвітити,  ся.  См.  Просвічати,  ся. 
Пресвітлий,  а,  е.  Світльїй,  радостный, 

веселый,  отрадный.  Не  маю  просвітлої  го- 
дини. НВолыи.  у.  Був  я  в  чужій  стороні, — 

нема  роду  при  мені,  а  ні  роду,  ні  родини, 
ні  просвітлої  години.  Грин.  III.  408. 

Просвітлість.  лости,  ж.  Просвітлевіе. 
Ідіть  до  мене  більма  зганяти....  очам  про- 
світлости  дати.  Грин.  II.  40. 

Просвітний.  а,  є.  Просвітительний 

Желех. 
Просвіток,  тку,  м.  1)  Просвіть;  про- 

блескъ;  бликъ.  2)  Отрада,  душевный  по- 
кой; свобода.  Просвітну  за  ний  непі  Ніть 

житья,  чокоя  за  нимъ.  Просвітку  не  да£. 
Докучаетъ,  преслідуеть  неотступно.  Ном. 
Л»  12699.  По  вечерницях  всі  ходили,  про- 

світку не  бум  дівкам.  Котл.  Ен.  I.  24. 
Просвічати,  чаю,  вш,  сов.  в.  просві- 

тити, чу,  тиш,  гл.  1)  Освіщать,  осветить. 
Рада  б  вона  осіяти,  ввесь  світ  просвічати. 
Чуб.  III.  365.  Ясний  місяцю,  чим  ся  по- 

хвалиш?— Як  я  зійду  рано  звечора,  то 
просвітю  юри  і  долини.  Чуб.  III.  453. 
2)  Просвіщать,  просвітить.  Почуй  мій 
голос,  глянь  на  мене,  незрячі  очі  просвіти. 
К.  Псал.  26.  Также:  просвіщать,  просві- 

тить умственно.  Світло  просвічує  кожною 
чоловіка.  Єв.  І.  І.  9.  Покажи,  що  слово 

Боже  тебе  просвічує.  Г.  Барв.  -345. 
Просвічатнся,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 

просвітитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Осві- 
щаться,  освітиться.  2)  Просвіщаться,  про- 

світиться- Приступіть  до  йою,  просві- 
тіться, люде.  К.  Псал.  77. 

Просвічений,  а.  є.  Просвіщевньїй; 
образованный.  Україна  вставала  перед  ним 
з  свої*  юрдим,  поетичним  і  добрим  наро- 

дом, багатим  і  просвіченим.  Левиц.  Пов. 
175. 

Просвіщати,  щаю.  вш,  гл —Просві- 
чати   Левиц.  Пов.   164. 

Просвіщатися,  щаюся.  ешся,  гл.  1)= 
Просвічатнся.  2)  Світить.  Ти,  місяцю, 
просвіщайся.  Мет.  76 

Просвяткувати,  куто,  вш,  гл.  Провеств 
святки. 

Просидіти,  джу,  днш,  гд.=Просиді»и. 

Просеред,  ду,  м.  „  Песчаная  коса  т  бе- 
рега и  среди  Дніпра".  Вас.  206. 

Просерен,  ну  и  просерень,  ня,  м.  Раст. 
а)  Подсніжникь,  Саіапіпиз  пі\а1і$  Ь.  Анн. 
150.  б)  Сгосіі8  гіисиїаіиз.  Ъ.  ЗЮЗО.  Г  120. 

Прбсивнй,  а,  є.  Сідоватьій,  съ  про- 
сідью.  Ум.  Просивеньний.  Ой  налетіло  дві, 
три  зозуленьки,  всі  три  просивснькі-  Гол. 
І.  192. 

Просиджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  про- 
сидіти, джу,  диш,  и.  Просиживать,  про- 

сидіть. 
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Просів»,  як,  ж.  Зерно  проса. 
Просинатися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 

проснутися,  н^ся.  нёшся,  м.  Просы- 
паться, проснуться.  Борз.  Сосниц.  ту.  Рудч. 

Ск.  І.  84.  Так  уже  не  просиналася  ^до 

світу.  Г.  Барв.  78. 
Просип,  пу,  м.  1)  Пробуждеаіе.  2)  Без 

просипу  п'є,  нема  йому  просипу.  Пьянъ,  ни- 
когда не  приходить  въ  чувство.  День  и  ніч 

без  просипу  п'є.  Рудч.  Ск.  II.  21.  Пє  і  п'є, 
нема  йому  просипу.  Ном.  №  11703. 

Просити,  шу\  сиш,  ід.  1)  Просить. 
А  я  завше  Бога  прошу  з  вечора  до  ранку, 
да  щоб  ти  мав  щастя  й  долю,  мій  ми- 

лий коханку.  Мет.  Прошу  я  її  милою  прозь- 
бою.  МВ.  І.  19.  2)  Приглашать.  Хазяйка 
тим  часом  вечеряти  просить.  МВ.  (О.  1862. 

III.  74).  3)  Смерти  на  себе  просити.  На- 
кликать на  себя  смерть.  Сам  на  себе  смерти 

просив.  НВолын.  у. 

Проситися,  шуся,  сишся,  і.і.  Про- 
ситься. Просилися  злидні  на  три  дні,  та 

чорт  їх  і  довіку  викишкає-  Ном.  №  1538. 
Ой  иарь  невірний  красно  ся  просит.  АД. 
І.  25. 

Просихати,  хан»,  вш,  ссв.  в.  лроебх- 
(ну)тя,  ну,  нош,  и.  Просыхать,  просох- 

нуть. Л  тим  часом  просохли  очі  у  вдови. 
Шевч.  Свитина  твоя  просохне.  Г.  Барв. 
190. 

Просичати,  чу\  чйш,  іл.  Прошипіть 
(о  змії»).   Ужака  просичав. 

Просище,  ща,  с.  Поле,  бывшее  подъ 
просомъ.  Вас.  196.  На  просищі  дак  і  доб- 

реньке жито. 
Просяяти,  яю.  еш,  ід.  Просіять.  Ти, 

моя  зоре,  просияєш  надо  мною.  Шевч.  240. 
Просівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  просіяти, 

сію.  еш,  ід.  Просівать,  просіять.  Просі- 
вати,  як  пшеницю,  ов.  .і.  XXII.  31. 

Просіка,  ки,  ж.  Просіка.  Він  зробив 
(у  лісі)  просіку.  Драг.  205. 

Просівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  просікти, 
січу\  чеш,  м.  Просікать,  просічь. 

Просіл,  солу,  м.  Соленая  рыба,  родъ 

холоднаго  кушанья  изъ  соленой  рыбы.  Ко- 
нотоп, у.  Б  скоромний  день  із  маслом  бу- 

ханиі,  книші,  вареники  і  всякі  лаюминки, 

у  п'ятницю  просіл.  Греб.  383. 
Просіяне,  ного,  с.  Родъ  кущанья.  Го- 

това страва  вся  стояла....  просілне  з  ушка- 
ми, з  грінками  і  юшка.    Котл.  Ен.  У.   14. 

Просіяти.  См.  Просівати. 

Просвавучати,  чу\  чйш,  ід.  Провиз- 
жать (о  собакі). 

Проскакатв,  чу,  чеш,  ід.  1)  Проары- 

гать.     2)     Проскакать.     Проскакав    конем 
швидко.  Харьк. 

Проскакувати,  кую,  еш,  сов.  в.  про- 
скочити, чу,  чнш,  гл.  Проскакивать,  про- 

скочить. На  селі  стихло;  хиба  де  стукне 

віконце  або  проскочить  під  ворітьми  хист- 

кий парубок.  МВ.  І.  106.  Як  скочив — і  про- 
скочив тоті  дві  юри.  Драг.  284. 

Просввглвтв,  лю,  лвш,  ».».  О  собакі: 
провизжать;  о  птиці,  жалобно  прокричать; 
о  человікв:  прокричать  жалобно,  жалобно 

заплакать,,  проохать. 
Просвів,  вбву,  м.  Галопъ.  Кінь  біжить 

у  проскік  Лошадь  скачеть  галопом*.  Вх. 

Зн.  67. 
Проскочити.   См.  Проскакувати. 

Проскрипіти,  плю,  пйш.  ід.  Проскри- 
піть. 

ПросвуЧітв,  бу\  беш,  гл.  Прощнпать, 
выщипать  немного  (перья,  волосы,  шерсть). 

Проскура,  рв,  ж.  Просфора.  Як  яри 
попу  жила,  да  все  проскури  їла,  тепер  за 

тобою — сухар  із  водою.  Чуб.  V.  666.  Ум. 

Проскурка. 
Проекурень,  рня,  м.  Раст.  Мака  го- 

типсіііоііа. 

Проскурина,  ни,  ж.  Раст.:  а)  Еуопі- 
пшз  еигораеиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  б)  Еуопішиє 

уеггисокиз  8С9Р.  ЗЮЗО.  I.  123. 
Просвурйця,  ці,  ж.=Проскура.  Яра 

пшениця— на  проскурицю.  Чуб.  III.  390. 
Проскурка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  прос- 

кура. 2)  мн.  Раст.  Мака  гоїишііїоіів  Ь. 
ЗЮЗО.  I.   128. 

Проскурниця,  ці,  ж.  Просвирня.  Гості 
позаймали  всі  людські  хати,  стали  в  дяка, 

паламаря,  проскурниці.  Левиц.  І.   183. 
Просвурня,  ні,  ж.  Місто,  гді  цекуть 

просфоры,  просфорная. 
Проскурник,  ва,  м.  Раст.  АИЬаея 

ойісіпаїів  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111. 

Проскурчастий,  а,  е.  Объ  узорі  вы- 
шивки: въ  формі  просфоры.  КоІЬ.  48,  49. 

Прослабувати,  б^ю,  еш,  и.  Проболіть. 

Ярослава,  вн,  ж.  Большая  слава.  Про 

тою  Сірка  слава,  слава  і  прослава.  Екате- 
риносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Прославен,  вва,  не.  Прославленный. 
Славен-просланен  молодець  Івашко,  йон  про- 

славився на  три  городи.   Грин.  III.  40. 
Прославити,  ся.  См.  Прославляти,  ся 

Прославляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  про- 
славити, влю,  ваш,  гл.  Прославлять,  про- 

славить. Чуб.  III.  351.  Тоді  і  я  прославлю 

твою  силу,  що  ти  собі  шпомогти  удовш. 
К.  Іов.  91. 

1* 
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Прославлятися,  ляюся,  ешся.  сон.  її. 

прославитися,  влюся,  вишся,  и-  1)  Про- 
славляться, прославиться.  Прославився  на 

Вкраїні  ще  козаь  і  Гонта.  Ном.  Лі  672. 

2)  Только  сов.  в.  Прослыть  Він  просла- 
вився у  селі  за  великою  злодія. 

Прослати.  Си.  Простилати. 
Прослебівувати.  з^ю.  еш.  її.  1)  Про- 

честь по  складанъ.  О.  1862.  І.  68.  2)  Про- 
говорить или  прочитать  вяло. 

Прослйзуватя,  вую,  вш,  м.  Проте- 
кать, слезиться.  Прослизує  вода  крізь  вікно- 

Константиногр.  у. 

Прослідити,  дж^,  дйш,  м.  1)  Про- 
слідить, пойти  слідом!..  За  нею  ходив 

ґречний  молодець,  слідив  -  прослідив  аж  до 
світлоньки.  Чуб.  Ш.  315.  2)  Сділать,  оста- 

вить слідь.  Коло  хати  слідочок, — ой  хто 
йою  прослідив?  То  хлопчина  молоденький 
до  дівчини  приходив,  черевички  приносив. 
Мил    Н0.г 

Прослідок,  дку,  .и.  Слід-ь.  НВолын.  у. 
Прослідок  по  дорозі  видко.  Харьк.  у.  Та 
люта  пожежа  ице  не  зовсім  загладилась: 

куди  ні  кинь  оком,  усюди  виден  був  по  їй 
прос.йдок.  К.  ЧР.  65. 

Првслужйтн,  ж^  жиш,  гл.  Прослу- 
жить. А  ну,  каже,  чи  вірно  прослужив  (у 

наймах)  год?  Грин.  І.   196. 

Прбслух,  ху,  м.  Слухъ,  вість,  изві- 
стіе.  Ні  слуху,  ні  прослуху.  Нон.  .V  1936. 

Прослухати,  хаю,  еш,  сов.  в.  прослу- 
хати, хаю,  еш,  і.і.  Слушать,  прислуши- 

ваться, послушать.  Іще  слухає  -  прослухає, 
чи  не  судить  йою  де  козак  альбо  мужик. 
АД.  II.   ПО. 

Просмажити,  жу,  жиш,  гл.  Прожарить. 

Просмажитися,  жуся.  жишся,  і.і.  Про- 
жариться. 

Просмалити,  лю,  лиш,  м.  Прожечь 

(матерію,  шерсть,  волосы)  Я  у  грубі  за- 
палив, собі  штани  просмалив.  Чуб  III.  426. 

ПрОСМврДІТИ,  ДЖу,  ДЙШ,  1.1.  Прово- 
нять. 

Прогмердітися,  джуся.  ДЙШСЯ,  (.1. 
Нровоняться.  Ся  просмердів  світ.  МУЕ. 
III.  56. 

Просмерднути,  ну,  нені,  м.  Нрово- 
няться. Просмерд.ш  й  ціла  картопля,  ле- 

жачи з  гнилою.  НВолын.  у. 

Просмикувати,  кую.  еш,  сов.  в.  про- 
омикнути,  ну\  кеш,  і.і.  Продергивать, 
продернуть  сквозь  что.  Кождому  гостеві 
просмикує  в  застіжку  (стрічку).  МУЕ.  III. 
153. 

Просміх.    ху,    и.  Улыбка.  Навлогр.  у. 

Просміхатися.  хаюся,  ешся,  сов.  в. 

просміхнутися.  нуся,  нешся,  гл.  Улы- 
баться, улыбнуться,  усміхаться,  усміх- 
нуться. От  бачиш,  вже  й  пригадав,  що 

то  за  граблі,  просміхуючись  сказав  батько. 
Грин.  II.  207.  Піч  наша  регоче,  коровшю 
хоче,  а  пргтічок  просміхаеться,  коровшю 
дожидається.  Грин.  III.  472. 

Просмійти,  мію,  йш,  і.і.  1)  Осміять. 

Як  би  за  годинку  перед  тим  Мася  поба- 
чила, що  хто  робить  такі  штукі,  сама, 

просміяла  б,  а  тепер  ось  як!  Св.  .1.  14. 
2)  Утратить  что  изъ  за  сміха.  А  яка  ж 

є  до.гя  тієї  дівки,  що  ся  смія.ха? — Вона 
своюдолю  просміяла.  Гн.  II.   167. 

Просмоктати,  чу\  чеш,  І*.  Прососать. 

Вода  юаз  греблю  просмокта.м, — ну  що  ж! 
узять  й  загатить.  Гліб. 

Просмолити,  лю,  лиш,  г.і.  Просмо- 
лить. 

Проснідати,  даю,  еш.  гл.  Утратять 
изъ  за  завтрака,  завтракая.  Ти  свою  долю 

у  неділю  проснідала,  а  в  п'ятницю  проспі- вала. Ном.  X  8878. 

Проснутися.  См    Просинатися. 
Просо,  са,  с.  Просо.  Ой  на  юрі  просо, 

під  горою  жито.  Мет.  103.  Він  знай  на 
печі  в  просі.  Рудч.  Ск.  II.  78.  2)  Просі 
Поля  засіяниьія  просомъ.  3)  Просо  дим 
Раст.  АтагапгЬиз  Іаисіаіиз  Е.  Вх.  Пч.  І.  8 

4)  Просо  турецьке.  Раст.  а)=Просо  дике 
Вх.  Пч.  І.  8.  б)  Зогдпит  \и1°;аге.  Херс. 
о )  Просо,  просо  сіяти.  Родъ  игры  (въ  двухъ 

варіантах!.).  Ив.  66,  75.  О.  1861.  XI.  Св 
36.  Маркев.  7>.  Чуб.  III.  65.  Ум.  Прюцв 
Іще  то  не  біда,  як  у  просі  лобода,  а  от 
тоді  біда,  як  ні  прісця,  ні  лободи-  Ном 
Л:   14310. 

Просокотати,  чу.  чеш.  просокотіти, 

чу\  тіш,  гл.  О  куриці:  прокричать,  про- 
клохтать,  прокудахтать. 

Просолити,  ся    См.  Просолювати,  см. 

Просоліти,  лію,  еш,  і.і.  Просолиться, 
просоліть.  Со.юнії  м.іаки  слізьми  просоліли. 

К.  Досв.  11.  Просоліла  риба.  Константи- 
ногр. у. 

Просолодати,  дію,  рш,  и.  Нросоло- 

діть. 
Просолодкуватнй,  а,  е.  Сладковатый. 

Я  люблю  хліб  просоло'ікувагпий.  Волч.  у. 

Просолодкувате  тіспю.  Волч.  у. 

Просолювати,  люю,  еш,  сов.  в.  про- 
солити, лю,  лиш,  її.  Просаливать,  про- 

солить. 

Просолюватися,  лююся.  ешся,  сон.  в. 

присолитися,  двом,  лимеся.  и.  Просади- 



Просоння — Простирати. 

485 

ваться,  просолиться.    Стп.ю  сало  просолю- 
ються.  Павлогр.   у. 

Просоння,  ня,  с  Просонки.  Еней  з  про- 
соння як  схопився.  Котл.  Ен.  II.  38.  З  про- 

;  яко  моиі  давай  кричати  кукуріку.  Кв- 
Просох(ну)тн.  См.  Просихати. 

Проспати,  сплю,  спиш,  м.  1)  Про- 
спать. Чиїирине,  Чишрине,  мій  друже  єди- 

ний! протав  еси  степи,  ліси  і  всю  Україну. 
Шевч.  2)  Переспать.  Ничипір  проспав  свій 
хміль.  Кв. 

Проспатися,  плюся,  пншся,  и.  1)  Про- 
спаться. 2)  Выспаться;  проснуться.  Поки 

башта  проспалась,  убоїа-небош  напрялась. 
Чуб.  V-  916.  Барабаш,  іетьман  молодий, 
од  сна  проспався.  АД.  II.  12. 

Проспівати,  ваго,  вш,  «.*.  1)  Пропіть. 
Різ  проспіває:  не  чуб  котик.  Рудч.  Ск. 
II.  4.  2)  Уа  півіемг  утратить.  Ти  свою 

долю  у  неділю  проснідала,  а  в  п'ятницю 
проспівала.  Ном.  №  8878. 

Простак,  ка.  .н.  Простой  челов-Бкъ, 
простолюдинъ.  Учений  недоучений  іірше 
як  простак.  Ном.  .V  6089.  Був  собі  ма- 

зур,—пшк  собі  простак.   Грвн.   І.   228. 
Простарцювати.  цюю,  вш,  и.  Пробыть 

нащимъ.  Отак  вік  свій  і  просгпарцював, 
а  робити  не  хотів.  Харьк. 

Простаршннувати.  ную,  вш.  и.  Про- 
быть старшиной.  Простаршинував  два 

курси. — буде  з  мене,  нехай  ще  хто  иниіий 
одбуває. 

Простати,  таю,  вш,  и— -Простувати. 
Простали  ми  в  Україну  вольними  ногами. 
Шевч 

Простацтво,  ва,  г.  1)  Простонародный 
быть.  Ниньки  у  нас,  у  простацтві  стома 
карбованцями  не  обійдешся  за  рік.  Каме- 

нец, у.  '!)  Соб.  Простые  люди.  К  Дз 
Ствалип,  вони  або  читались  у  рукопма 
іеть  иіироко  по  Вкраїні  між  панами, 
а  деякі  чував  я  й  між  простацтвом.  К. 
ХП. 

Простацький,  а,  е.  Простои,  просто- 
народный. Не  погордуй  уступити  аи  на- 

шої щ  ЧР    227. 

Простаченко,  ка,  ч.  Сынъ  простолю- 

дина. -І  простаченко,  і  панич.  К.  ПС.  136. 

Простачнсько,  ка.  и.— Простак.  Не 
кшіай  мі  трояка:  я  н<>  .хллю  дворака; 
""*•'    '  :чиска,  бо  я  лнАлю  проеща- 
чиска.  О.    1862.   Iі, 

Простежити,  жу,  жиш,  і.і.  Просле- 
дить. 

Простелити,  ся.  См.  Простеляти,  ся. 

Простелити,    ляю.  вш,    сов.     н.  про- 

стелити, лю,  деш,  м=Простилатн,  иро- 
слатн. 

Простелятися,  ляюся,  вшея,  сов.  в. 

простелитися,  люся,  лешся.  іл.=Просп- 
латися,  прослатися. 

Прбстень,  ні,  ж.  Нитка  на  веретенв. 
Шух.  І.   148.  Вх.  Зн.  55. 

Простерти,    ся.    См.  Простирати,  ся 

Простець,  ця,  м.  Прямое  напразленіе. 
Верне  і  соб,  і  цабе,  а  простець  і  мине. 
Полт. 

Простйбі,  сокр.  нзъ  Прости-Біг.  Прости 
Богь.  Шух  І.  77.  Простйбі,  що  такою 
бажаю.  Полт.  /  спасибії  вам,  паниченьку, 
і  простибіх  вам  за  вашу  ласку.  Левнц. 

Пов.  224. 
Простигати,  гаю.  вш,  сов.  в.  про- 

стигти, гну.  неш,  і».  Простывать,  про- 
стыть. Кличе  мати  вечеряти:  галушки  про- 

стими. Нп. 

Простий,  а,  є  1)  Простой.  Простим 
люд.  К-  ЧР.  359.  Хто  таки,  простий  чо- 

ловік, дається  в  знаки.  Ном.  X  4114. 

2)  Прямой.  Визволь,  Господи,  невольника 
з  неволі  на  простії  дорош.  АД.  І.  91. 
Я  знаю  сам,  що  просте,  що  кривее.  К,  Іов. 
15.  3)  Прямой,  искреппій.  Десь  Бої  мене 

-,пв, — лиху  долю  мені  дав:  лиху  долю, 
просту  душу.  Чуб.   V.   229. 

Простилати,  лаю.  вш,  сов.  в.  про- 
слати, стелю,  леш,  !.».  Простилать,  про- 
стлать, разостлать.  Я  простелю  жупанину, 

ти  простелеш  хвартушини.  Чуб.    V.   191. 

Простилатися,  лаюся,  ешся.  сов  в. 

прослатися,  стелюся,  лешся,  м.  1)  Про- 
стилаться, простлатьгя.  2)  Простираться, 

простереться  Таке  болото,  шоні  пролізти, 
ні  пройти,  перса  ним  простилається. 

Ірин.  І.   2. 
Простннй,  ні,  об.  Простой,  негордый 

человёкъ.  Як  із  діда  баїач,  або  із  пана 
пан.  так  і  простиня,  а  як  із  мужика  пан, 
так  і  ю)хтня.  Ном.  .V  1267 

Простирало,    ла.    е.  Простыня.  Каме: 
ні'ц.   у     Т>і    дайте  ж  нам,    дайте,  щосыпе 

обіцяли:   три  подушок   ілаових  і  тоє 
шовком   вишивано.  Лукаш. 

Узяв,  закрив  сі  простиралом  вочі,  аби 
ся  не  дивне.   Гн.   І.   31. 

Простирати,  раю,  вш.  і  он.  в.  про- 
стерти, тру\  реш,  и.  І )  Разстилать,  разо- 
стлать, простилать,  простлать  Він  зараз 

простер  їм  на  лаву  простирало  біле-  Гн. 
І.  88.  2)  Протягивать,  протянуть.  Руці 
свої  простираєте.  ЕЗ.  V.  110.  3)  Распу- 

скать,   распустить,     распростереть.    Почав 
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зараз  жучок  кри.\ьці  простирати:  гПолечу, 

піднесуся". 
Простирядно,  на,  г.=Простира..о.  Ви- 
соке жидівське  ліжко  з  перинами  й  подуш- 

ками, закрите  білим  простирядном  з  зуб- 
цями навкруги.  Левиц.  Пов.   178. 

Простити,  ся.  См.  Прощати,  ся. 
Простіненько,  нар.  =  Простісінько. 

Л  я  простіненько  за  ним  побіг.  НВолын.  у. 

Простір,  тору,  .«.  1)  Просторъ.  Рів- 
нями ратаєві  ниву  і  простором  благослов- 
ляєш. К.  Псал.  144.  Душа  потребує  прос- 
тору, жада  волі.  Св.  Л.  294.  Свободное, 

незавятое  агЬсто.  Приймаю  солому  з  току, 
бо  син  привезе  снопи, — гцоб  був  простір. 
Рк.  Левиц.  2)  и  мн.  Пространство. 

Простірннй,  а,  е.  Просторный. 
Простірність.  ности,  ж.  Свобода,  не- 

стісняемость,  отсутствіе  субординацій,  рас- 
пущенность. Як  то  можна,  щоб  син  мав 

таку  просторність.  НВолын.  у. 
Прості рно  нар.  Просторно.  К.  Псал. 

235.  Нам  пі/ло  и/юсшірно  й  затишно.  Г. 

Барв.  :'.2!»; 
Простісінький,  а,  е.  Совершенно  про- 

стой; совершенно  прямой,  прямехонькій. 

Простісінько,  нар.  Совершенно  просто; 
совершенно  прямо,  прямехонько.  Прості- 

сінько подивився  в  вічі.  Левиц.  Пси.  69. 
Простість,  тости,  ж.  Простота.  Желех. 
Простіський,  а,  є  —  Простісінький 

Желех. 

Простник,  ка,  м.  Стебель,  преиму- 
щественно прякой  и  вертикально  стоящій. 

Вх.  Зн.  57. 
Просто,  нар.  1)  Просто,  безь  затій. 

Рудч.  Ск.  І.  150.  Сказати  просто:  вмер, 
та  й  годі.  Гліб.  Він  так  мальовав  собі 

просто,  абияк.  Кв.  2)  Прямо.  Пливи...  під 
темний  луг  просто.  Чуб.  V.  342.  Простяг- 
лись  дві  дороги:  одна  просто,  а  друш  пішла 
у  праву  руку.  Стор.  Іде...  пані,  та  просто 
до  їх  у  двір.  Рудч.  Ск.  Ц.  64.  3)  Противъ. 
н&противъ,  насупротинъ.  Хата  його  стоїть 
просто  церкви.  Борз.  у. 

Простовйсний,  а,  е.  Вертикальный. 
Желех. 

Простоволосий,  а,  е.  Съ  непокрытой 
головой,  съ  распущенными  волосами.  Голе, 
босе  й  простоволосе  —  треба  йти!  Ном. 
Д6  655.  Венеря  без  спідниці,  боса,  в  хала- 

тику, простоволоса.  Котл.  Ен.  У.  16. 
Простогнати,  ну\  неш,  и.  Простонать. 
Простолюд,  ду,  м.  Простонародіе. 

Уьан.  Ш.  210. 
Простолюдець,  дця,  м.  Простолюдинъ. 

Пани  б'ються,  а  в  простолюдців  чуби  бо- лять. Ном.  №  1304 

Простолюддя,  дії,  ж.  го5.=Прссто- 
люд.  КС.  1882.  IV.  165. 

Простолюдний,  а,  е.  Простонародный. 
К.  ХП.  116.  Вибивається  з  вузького  кола 
простонарооїкюю  побуту.  Г.  Барв.  378. 

Просторий,  а,  е.  Просторный.  Просто- 
рий двір.  Стор.  II.  9И.  Вивів  Бої  мене  з 

тісноти  на  просторе  оболот   К.  Псал.  38. 

Просторікати,  каю,  еш  и  просторі- 
кувати, кую,  еш,  С».  Разглагольствовать. 

Борз.  у.  Годі  просторікуваті:  Ном.  №  14188. 
Просторікуватий,  а,  е.  Многоречивый. 

її  XII.  116.  В  її  просторікуватому  опо- 
віданні. V.  Барв.  425. 

Просторо,  нар.  1 )  Просторно.  Ти  ка- 
зав— тісно  буде,  аж  воно  зовсім  просторо. 

Харьк.  2)  Подробно,  обширно,  обстоятель- 
но (излагать).  О.   1862.  I.  75. 

Простороняще,  ща,  <".=Просторонь. 
Більше  посторонние    пускай. 

Просто ронь,  ні,  ж.  Пространство.  Він 
і  тебе  з  тісноти  і  темниці  на  просто- 
ронь  без  краю  колись  верне-  К.  Іов.  80. 

Простота,  ти,  ж.  1)  Простота.  Щоа, 
і  бляокнув  з  простоти.  К  ЧР.  28.  Світ 
простоти  г  покою  —  старе*  Іавній  заповіт. 
Щог.  Сл.  99.  2)  Простой  народъ.  О.  1862. 
І.  57.  Ні,  зникнегпе  ви,  го)>ді  духи,  почез- 

нете, як  і  простота.  К.  Псал.  192.  Твої 
с.юва  простоту  темну  на  добргін  розум 
нжтавляють.  К.  Псал.  283.  3)  Неучъ; 
наивный  человт>къ.   Левиц.  І.  215. 

Просточка.  ки,  ж.  Ласкательно:  про- 
столюдинка, простая  женщина.  Я  ж  не 

царюівна,  не  королюівна,  я  ж  так  прос- 
тачка, батькова  дочка-  Грин.  III.  22. 

Простояти,  тою,  їш,  іл.  1)  Простоять. 
Довгенько  таки  простояли  наші  сіроми  коло 
перевозу.  Стор.  МПр.  125.  Я  ж  з  твоїм 
сином  не  одну  нічку  простояла.  Лис.  III. 
№  10.  2)  Причинить  вредъ  или  порчу 
стояніемт>.  Мій  тобі  коничок  стайні  не 

простоїть,  моя  тобі  зброя  кілочка  не  вло- 
мить. Чуб.  У.  63. 

Прострелити.  См.  Прострілювати. 

Прострибн^ти,  ну\  нбш,  м.  Проско- 

чить. Простригати,  гаю,  еш,  сов.  в.  про- 
стригти, жу\  жеш,  іл-  Простригать,  про- 

стричь. 
Прострілювати,  люю,  еш,  сов.  в.  про- 

стрелити, лю,  лиш,  м.  Простреливать, 
прострелить.  Хитнувся,  мов  прострілении. 
Мир.  Пов.  II.  60. 
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Прострінь,    ня,    м.  =  Простень.    Ві 

Зн.  55. 

Простромити    См.  Простромлювати. 
Простромлювати,  люю,  вп,  соє.  в. 

простромити,  млю,  мнш,  і.».  Ногу...  так 

і  простромив  шаблюкою.  Драг.  207.  От-от 
бушй  настигне,  от-от  простроме  рою.ч 
наскрізь  Максимову  спину.  Мир.  ХРВ.  129. 
2)  Просовывать,  просунуть.  Простромив 
юлову  в  двері.  Радом,  у. 

Простругати.  См.  Простругувати. 

Простругувати,  гую,  вш.  сов.  в.  про- 
стругати, гаю.  вш,  и.  1)  Проходить, 

пройти  строгая,  прострогать.  2)  Прочи- 
щать, прочистить  дорогу.  Простружу  до- 

ріженьку к  святому  Великодню, — водицею 
заллє    Мал.    193. 

Простувати,  тую,  еш,  и.  Идти  прямо, 
направляться  Хто  простує,  той  дома  не 
ночує.  Ном.  .V  11406.  Простували  вони  до 
Лупень  невеличкими  купами.  Стор.  МПр. 

Пливе  військо,  простуючи  униз  до  по- 
роїів.  Морд.  К.  5,  Скрізь  по  потоках  па- 

совиська ппкмідені  корита,  якими  простує 
вода  з   менших  потоків.  Шух.  І.   1£ 

Простугоніти,  ню,  нйш.  и,  Прогре- 
біть, простучать  Крамарський  віз  (шля- 

хом) прос-тцшнить.   МВ.  І.  22. 
Простудити,  джу.  диш  и.  1)  Охла- 

дить, охолодить.  2)  Простудить. 

Простудитися,      джуся.     ДИШСЯ.     і.і. 
хладиться.   2;  Простудиться.    Просту- 
я  ти.  .ио.ібдице,  промовив  він.  Левиц. 

Нов    221. 

Простукати,  каю,  еш,  и.  Простучать. 

Простукотіти,  чу,  чеш.  і.і.  Просту- 
чать, прогромыхать. 

Проступати,  паю.  еш,  сов.  в.  просту- 
пити, плю,  пиш,  и.  І)  Проходить,  пройти 

вііерел?ь.  Так  тісно,  що  й  притупити  не 
можно.  2)  Преимущ.  сов  в.  Провиниться. 
Я  приступила  Боїу  і  людям  добрим.  Черк, 
у  Мабуть  я  ірішник,  або  мій  батько,  або 
мати  чим  проступи.ги,  та  на  мені  кара 

божа  почувається.  Г.  Барв.  207. 
Проступнтнся,  плюса,  пишся.  и. 

Провиниться,  совершить  проступокъ.  Чи 
ми  Боїу  проступилися.  що  на  нас  таке 

Харьк.  у.  Ми,  прості  люое,  коли  і 

проступимось  иноді,  то  нам  Бої  і  виба- 
чить. Котл.  МЧ.  427.  Прости,  паноче!  про- 

ступи.шп,:  я  далебі  дурна  була.  Котл.  Ен. 

Проступок,  пку,  м.  1)  Прегрішеніе, 
вина.  Перед  Господом  Богом  грішимо  всі- 

лякими проступками, — всілякими  гріхами. 
КЗ.  V.    Ю2     Підвести    кою  на  проступок. 

Коті.  МЧ.  427.  2)  Проходь.  Він  мені  що 
далі,  то  все  більше  проступку  не  дає,  а  я 
втікаю,  ховаюсь  од  його.  Г.  Барв.  394. 

Простьобати,  баю,  еш,  и.  Простегать. 

Простягання,  ня,  с  Протягиваніе. 
Левиц.  (Правда,  1868,  431). 

Простягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  простяг- 
ти, гн^,  неш,  и.  Протягивать,  протянуть, 

гростереть.  Він  простяг  руку  та  й  побла- 
гословив мене.  МВ.  І.    17. 

Простягатися,  гаюся,  ешся.  сов.  в. 

простягтися,  гн^ся,  нешся,  і.і.  1)  Протя- 
гиваться, протянуться.  Простягласа  та  й 

лежить.  Ном.  .V  7394.  Простяигася  по  діб- 
рові по  на<)  Дніпром  козацька  ватага.  Шевч. 

17о.  2 1  Только  сов.  в.  Направиться.  Ва- 
си.гь....  простягся  на  мушки  під  верби.  Ле- 

виц. І.    1">. Простяж.  Уаотр.  въ  вырааг.  в  простят. 
Цугоыъ.  В  коляску  запрягли  дванадцятеро 
коней  по  парі  в  простяж.  Стор.   II.  36. 

Простяжнйй.  а.  е.  Длинный  и  отло- 
гій.  Гори  не  пшк  крута,  та  дуже  про- 
стяжна.  Лебед.  у.  Простяж-ни  гора.  НВо- льш.  у. 

Простяка,  ки.  оС>.  Простой,  не  гордый 

челивікт».  Наш  пан — простяка.    Волч.  у. 

Простяком,  нар.  Напрямикь,  блнжай- 
шею  до|югоі>.  Він  їхав  до  нас  простяком, 
а  не  тим  шляхом.  Новомоск.   у 

Простяха,  хи.  простячка,  ки,  аг. 
Сорть  плахти.   Черниг.  у. 

Просувати,  вію,  еш.  сов.  в.  просу- 
нути, ну.  неш,  і.і.  1)  Просовывать,  про- 

сунуть. Мнж.  26.  Прийшов  у  ліс  у  пшкий 
густий,  шо  й  пучки,  здається,  просунути 

не  можна.  Рудч.  Ск.  І.  134.  2)  Отодви- 
гать, отодвинуть,  отсунуть.  Просуну  я  ква- 

тирочку, аж  матуся  в  іості  йде.  Чуб.  V.  624. 

Просуватися,  ваюся.  ешся.  сов.  в. 

просунутися,  нуся,  нешся,  і.і.  Просовы- 
ваться, просунуться,  пролізать,  пролізть, 

протискиваться,  протиснуться.  Аж  там 
такий  ліс,  такий  густий,  що  ні  пройти, 

ні  просунуться.  Рудч.  Ск.  У  хатах  уже 
і  просунутися  ніде.  Мир.  Пов.  II.  58. 

Просушувати,  иую,  еш,  гл.  Пропу- 
стить, пропечалиться  извістное  время. 

Просу ре нь,  рня,  м.  Раст,  а)  Стоси» 
гегісиїаіи*  Ь.  ЗЮЗО.  І.  120.  См.  Просе- 
рень.  б) — гадючий.  ВиІЬоссчШни  гиіЬепісшп 
Вип^е.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Просуркнка,  кн,  ж.  —  Просурвиь 
а,  Сгосив  геїісиїаіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  120. 

Просурмити,  млю,  мнш,  іл.  Протру- 
бить. 
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Просуха—  Проті. 

Проекта,  хн,  ж.  Въ  выраж.  на  про- 
еусі.  Когда  просохнетъ  (дорога).  На  про- 
еусі  приїду,  перед  великоднем.  Харьк.  г. 

Просуш,  ші,  »е.=Сухоліс.  Вх.  Зн.  57. 
Просушити,  ся.  См.  Просушувати,  ся. 

Просушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  про- 
сушити, ш^,  шиш,  ід.  Просушивать,  про- 

сушить. 
Просушуватися,  шуюся,  вшея,  сов.  в. 

просушитися,  ш^ся,  шишся,  ід.  Просу- 
шиваться, просушиться.  Ой  хоть  замочуся, 

$  роду  прчсуіиуся.  Чуб.  V.  460. 
Просяний,  а,  е.  Просяной.  Просяна 

солома.  Волч.  у.   Мир.  ХРВ.   126. 
Просянйця,  ці,  ж.  Просяная  солома. 

Сим.  153.  НВолын.  у.  Овсяниця,  прося- 
нйця-.— все  то  товару  корис.  Ном.  Л1  10186. 

Просйнка,  ки,  лг.=Просяниця 
Просити  и  просяяти,  сяю,  вш,  ІД. 

Просіять.  Ой  зіронька  зійшла,  стала,  аж 
бо  на  ввесь  світ  просяла.  Гаццук.  Абетка, 
28.  (Нп). 

Просйщий,  а,  є.  Просящій,  живущій 
подаяніемь.  Уроди,  Боже,  на  трудящого.... 
на  просящою,  на  крадягцого  і  на  всякую 
долю.  Грин.   1.   16. 

Протавати,  таю,  ёш,  сов.  в.  прота- 
нути, ну,  неш,  м.  Протаивать,  протаять. 

То  там,  то  тут  протає    НВолын.  у. 
Протавка,  ки,  ж.  Проталинка.  Уже 

є  протавки  на  полі.  НВолкЛ?.  у. 
Протанцювати,  цюю,  вш,  ід.  Протан- 

цовать,  проплясать.  Аж  до  межшорськоіо 
Спаса  протанцював  сивий.  Шевч.  370. 

Протарабанити,  ню,  ннш,  ?д.  1)  Про- 
тащить. 2)  Пробарабанить. 

Протарахкотіти,  ч$,  тйш,  ід.  Просту- 
чать, прогромыхать  (быстро).  .Хтось  возом 

пропшрахкотів  проз  хату. 
Протаскати,  каю,  вш,   и.  Протащить. 

Протаскатися,  каюся,  вшея,  гл.  Про- 
браться, дотащиться.  Як  тілько  в  кріпость 

протаскався,  тузити  зараз  і  принявся- 
Котл.  Ен. 

Протверезити,  жу\  виш,  ід.  Протрез- 
вить, отрезвить.  Нужда  протверезила  його, 

прож-ни.ш  його  душу.  Левиц.  І.  541. 
Протверезитися,  жуся,  айшея,  ід. 

Протрезвиться,  отрезвиться.  А  далі  трошки 
прохоі)иеся,  прочумався,  протверезився.  Котл. 
Ен.  II.   12. 

Проте,  нар.  Между  тьмъ,  однако.  МВ. 
І.  25.  Не  віре,  ну,  а  проте  хоче  дізна- 

тися, чи  справді  воно  так.  Грин.  II.  117. 
Ох,  я  ж  її  вже  просила,  я  ж  їй  і  юдила, 

проте  злая  мачуха  сорочки  не  шила.  Грин. 
III.    412. 

Протекти.  См.  Протікати. 
Протеленькатн,  каю,  вш,  ід.  Прозве- 

неть, прозвонить;  о  часахъ:  протикать. 

Протеп,  пу,  м.  Тропа?  Ходім  сами, 
протёпом  своїм.  Зміев.  у. 

Протепом,  нар.  Опрометью.  Харьк.  у. 
Мирг.  у. 

Протерев,  бу,  .«.  Прочистка,  прорубка 
ліса.  НВолын.  у. 

Протеребйти.  Си.  Прлтеріблювати. 
Прбтеребок,  бка,  дг.=Протереб.  НВо- лын. у. 

Протеріблювати,  люю,  вш,  сов.  в  про- 
теребйти, блю,  бйш,  гл.  1)  Расчищать, 

расчистить  лъсъ.  Протереблював  ліс.  НВо- 
лын. у.  2)  Выкорчевывать,  выкорчевать 

мелкія  деревья.  Нротеребив  сіножать.  НВо- 
лын. у.  3)  Прочищать,  прочистить.  Тра 

протеріблювати  чубук.  НВолын.  у. 

Протерлнкатн,  каю,  вш,  гл.  Пропили- 
кать, проиграть  плохо  (на  струнахъ).  Що 

затерлйкав,  те  і  протерлйнав.  Что  зарабо- 
талъ  игрой,  то  и  истратилъ  (о  музиканті). 
Вх.  Зн.  69. 

Протерти.  См.  Протирати. 

Протесати,  шу",  шеш,  гд.  1)  Протесать. 
2)  Потерять?  утратить?  Згубив   Сава,  про- 

тесав Сава  свою  віру  навіки.  Ни. 
Проти,  прбтйв,  пред.  1)  Нротивъ.  Чи 

лешие  тягти  проти  води,  чи  за  водою? 
Грии.  I.  39.  Проти  рожна  не  працювати. 
Ном.  Хто  против  Бога,  то  и  Біг  против 
ньому.  Ном.  №  92.  2)  Передъ.  Нема  того, 
хто  естоїть  проти  його.  К.  Іов.  19.  Отож 
не  встоять  нечестивим  проти  благих  лю- 

дей на  суді.  К.  Псал.  2.  3)  На  встречу. 
Бою  визираю?  проти  кого  вибішю?  Г.  Барв. 
252.  Іде  літо  проти  зіми  і  несе  квіточку 
таку  гарну.  Чуб.  І.  13.  Виходила  вона 
проти  череди  і  загляділа  Васи.хя.  4)  На, 
для,  къ.  Проти  всіх  людей  земля  не  вроде. 
Черк.  у.  Проти  дня  брехня,  проти  ночі 
правда.  Посл.  5)  Лицомъ  къ  чему,  напро- 

ти въ.  Стояла  вона  проти  місяця  мо.годика. 
МВ.  І.  Проти  місяця  видко.  Мет.  141. 
6)  По  сравпепію,  сравнительно  съ  ебмъ, 
чім'ь.  Проти  нас  трьох  нема  в  світі  дуж- 

чого. Грин.  І.  189.  Проти  його  нема  чоло- 
віка. 7)  Подъ  (какой  либо  день),  предъ 

(днемъ,  собьтемъ).  Проти  п'ятниці  мені 
присни.шсь  скриня,  повна  добра.  Мил.  9. 
Проти  смерти  двох  синів  мені  снилось, 
шо  два  юлуби  прилетіло  в  оселю.  Мил.  8. 
Що  се  за  сон?  проти  чою?  Г.  Барв.  272. 
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Проти  ночі.  Къ  ночи,  на  ночь.  Куди  ви 
проти  ноні?...  Та  переночували  б.  Си-  Л.  123. 
Не  роскажу  против  ночі,  а  то  ще  при- 

сниться. Шевч.  146.  8)  Смотря  по,  сообраз- 
но съ.  Шух.  І.  104.  9)  Проти  себе  під- 

вести, підняти.  Поднять  что  либо,  держа 
его  передъ  собой.  Мнж.  9. 

Противитися,  влюся.  вншся,!  1. 1) Про- 
тивиться, сопротивляться  Дурневі  і  Бої  не 

притивитъся.  Ном.  &  6208.  2)  Возражать. 
Лае  мене,  я  й  не  противлюся,  бо  винен. 
НВолын.  т.  Хоч  на  мене  люде  брешуть, — 
я  ся  не  противлю    Чуб.  V.  395. 

Противний,  а,  е.  1)  Противулежащій. 
находящійся  напротив*.  З  противної  ву- 

лик/ доштвгя  парубочий  гомін.  Мир.  Пов. 
І.  148.  Противна  хата.  Хата  по  другую 

сторону  сіней.  Сидів  собі  на  .мені  у  но- 
вій світлиці,  що  одюродив  о<)  противної 

хати.   Кв.    Че]>ез  сіни  противна  хата.  Кв. 
2)  О  полив:  противная.  На  Чорному  морі 
недобре  вчинає:  противну  филю  зо  дна 
моря  знімає.  АД.  І.  192.  См.  Супротивний. 
3)  Непокорный,  проти нящіііся.  Привів  бран- 

ців із  дарами  і  противних  твоїй  волі  іцш- 
цювати    в-   твоїм    храмі.    К      ПсаЛ.     152. 
4)  Неирштпый.  Противна,  як  старцеві 
гривня.  Ном.  .V  5016.  5)  Противорічащій. 
Я  ж  їй  с.юва  противного  не  промовив. 
Г.  Барв.  207. 

Противник,  ка.  м.  Противник!.,  не- 
иріятель.  Щоб  було  так  важко  і  жалко 
рабам  біса,  суддям,  противникам,  нена- 

висникам і  усім  ворогам  моїм.  Чуб.    І.  96. 

Противність,  ности,  ж.  Противопо- 
ложность. Частіше  робить  людей  близь- 

кими приятелями  противність  їх  гудачі. 
Леввц.   І.    133. 

Протикати,  как»,  єш,  сов.  в.  прот- 
кнути, ну\  нёш  и.  Протыкать,  проткнуть. 

За  иаря  Тимка,  як  пула  земля,  тонка: 
пальцем  проткни  та  й  води  напийся.  Ном. 
*   6856. 

Протинятися,  няюся.  ешся,  іл.  Про- 
бродить, прослоняться.  Може  ще  днів  зо 

три  й  протиняється  тут.  Кролевец.  у. 
Протирати,  раю,  еш.  сов.  в.  протерти, 

тру\  треш,  її.  1 )  Протирать,  протереть, 
вытирать,  вытереть.  Л  росою  очі  проми- 

вати, а  рушником  очі  протирати.  Грин. 
III.  473.  Протри  мені  смажні  уста.  Чуб- 

Ироторизать,  проторнть.  Перед 
домом  буе  широкий  двір,  такий  широкий, 
що  вози  леАві  встигли  протерти  кругом 
його  вузьку  дороіу.  Левиц.  Пов.  145.  Тепер 
скорий    шлях  просторий  до  роя  протерли. 

КС.  1882.  IV  169.  3)  Протёрта  гбяи. 
Игла  безъ  ушка.  Нема,  як  моя  сусіда:  увесь 
куток  обділяє;  ось  і  мене  поратувала:  дала 

протерту  голку  ще  її  без  жильця.  По- 
дольск, г. 

Протиснути,  ну,  неш,  г.«.  Протиснуть. 
Тіснота  така,  іцо  й  києм  не  протиснеш. 
Ном.    №  7681. 

Протйс(ну)тися,  нуся,  нешся,  і.і.  Про- 
тиснуться. Мнж.  190.  Трудно  було  про- 

тиснутись, так  було  багато  народа.  Ле- 
виц. Пов.    24. 

Протичка,  ки,  ж.  Родъ  металл  и  ческаго 
прутика  для  чистки  трубки.  Гол.  Од.  66. 
Щух.  І.  800,  276.  Витяігии  люльку,  довга 
він  довбався  в  ній  протгічкою.  Мир.  ХРВ. 
224. 

Протікати,  каю,  еш,  сов.  в.  протекти, 
течу\  чбш,  ы.  І)  Протекать,  протечь, 
течь.  Ой  у  полю  криниченька,  вода  проті- 

кає. Чуб.  V.  377.  По  долинах  ріки  проті- 
кають. Чуб.  V.  937.  2)  О  посуд-Ь,  крыпгь: 

давать,  дать  течь-.  Нашп  водянка  десь  у  дні 
протікає.  Харьк.  г.  Треба  перекривати 
клуню,  бо  вже  і  в  невеликий  дощ  протікає,. 

Харьк. Прбтір,  ра,  .«.  Игла  безъ  ушка.  Ном. 

№  250. 
Протіс,  теса,  .к.  Половина  дерева,  раз- 

різаннаго  надвоє  по  длині.  Шух.  І.  88. 
Протічок.  чка,  м.  Ручей,  ручеекъ. 

Біжать  з  іТр  долинами  прудкі  потічки 
снігової  води.  Мир.  ХРВ.  354.  (У  балці) 
пробігав  невеличкий  протічок.  Мир.  Пов. 

II.   45. 
Проткнути.  См.  Протикати 
Прото,  нар.  Поэтому.  Вх.  Лем.  458. 
Протовкти,  вчу\  чеш,    і.».  Протолочь. 
Протовп,  пу.  м.  Проходъ  (сквозь  тол- 
пу). Лагодивсь....  шукати  собі  протовпу  до 

кафедры.  К.  ХП.  27. 
Протовпитися.  См.  Протовплюватися. 
Протовплюватися,  лююся,  ешся  и 

протовплятися,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 
протовпитися,  плюся,  пишся,  и.  Про- 

тискиваться, протиснуться  вь  толпі.  Петро 
щютовплявсь  усе  дальш.  К.  ЧР.  260.  За 
народом  так  насилу  протовпились  до  ха- 

ти.  Кв. 
Протовпом,  нар.  Проталкиваясь. 
Протока,  ки,  ж  1)  Проливъ.  2)  Ру- 

кавъ  ріки. 
Протомнти,і  млю,  киш,  і.*.  Утомить. 
Протопити,  плю,  пнш,  гл.  Протопить. 

Нема  дров  а  ні  поліна,  нічим  хати  про- 
топити. Чуб    V.  1074. 



490 
Протопи — Протьохкатя. 

Протопви,  пок,  ж.  мн.  Слідьі  ногь 
■а  размокшей  землі.  Константиногр.  у. 

Протопопа,  пи,  .к.  Протоієрей.  Як  по- 
жив той  піп  у  нас  років  зо  два,  то  його 

зробили  протопопом.  ЗОЮР.  І.  266. 
Протопбпівна.  ни,  ж.  Дочь  протоієрея. 

Зараз  на  чернігівську  протопопівну  закинув, 
та  й  сам  злякавсь  од  нерівні.   Кв. 

Протопопша,  ші,  ж.  Жена  протоієрея. 
•  Девиц.  І.  347. 

Протоптати,  пчу,  пчеш,  гл.  Протоп- 
тать. Протоптати  дорогу.  Протоптати 

чоботи.  Протоптати  стёжку  до  кого.  Часто 
бывать  у  кого.  Я  його  знаю,  він  протопче 
стежку  через  полковничий  садок.  Піевч.  296. 

Прбторг,  га,  .и.=Протір.  Москаль  і 
мроторі  проковтне,  та  не  вдавиться.  Ком. 
Пр.  №  715.  Хто  хоче  собаку  з  світа  згу- 

бити, той  дасть  їй  проторга  ззісти. 
Борз.  у. 

Проторгувати,  г^ю,  вш,  іл.  1)  Про- 
торговать. Проторгував  аж  три  годи.  Харьк. 

у.  2)  Потерять,  торгуясь.  Кажуть,  що 
Сомко  хоче  теж  із  москалем  по  гадяиьких 

пунктах  торгуватись.  Коли  б  свою  не  про- 
торгував. К.  ЧР.  319. 

Проторохтіти,  хчу,  тйш,  гл.  Прогро- 
мыхать. Хутко  проторохтіли  вулицями. 

МВ.  (О.  1862.  III.  71). 
Проторувати,  рую,  вш,  гл.  Протереть, 

угладить  дорогу- 
Протбчина,  ни,  ж.  1)  Місто  вь  пло- 

їнні, гді  вода  просачивается.  Уміємо  про- 
точини гатити  і  сховане  на  Божий  світ 

маляти.  К-  Іов.  59.  Дыра,  сквозь  которую 
иротекаетъ  вода  (въ  крыпгв,  запруді).  Рк. 
Девиц.  2)  Дыра,  пройденная  мышами, 
червями. 

Проточити,  чу,  чиш,  іл.  1)  Црогрызть; 
прорыть  (нору).  Так  уже  добре  накрила 
діжку  з  борошном  од  мишей;  а  вони  дірку 
проточили  і  таки  долізли  до  борошна. 
Харьк.  г.  2)  Очистить  на  грохоті  (зерно- 

вой хлібг).  3) — гблову.  Надоість  постоян- 
ными настоявіями,  приставай ія ли  и  пр. 

Вже  він  проточив  мені  голову:  єднайте 
та  й  єднайте  Оленку.  Г.  Барв.  397. 

Проточний,  а,  е.  Теку  тій.  Вода  про- 
точна. МБ.  (Д.  1862.  І.  81). 

Протратити,  чу,  тиш,  гл.  Протратить, 
истратить.  Молодий  син  протратив  має- 

ток. Єв.  Л.  XV.  13.  Останню  копійку  про- 
тратив. Св.  Л.  167. 

Протремтіти,  мчу\  таж,  гл.  Продро- 
жать.  Усю  ніч  протремтіла:    собаки  чогось 

так  уїдали,  а  я  сама  в  хаті,  так  і 

страшно. 
Протримати,  маю,  вш,  іл.  Продержать. 
Протринькати,  каю,  вш,  гл.  Растра- 

тить, промотать.  Батько  може  увесь  вій- 
не доїдав,  не  досипляв  та  копієчку  до  ко- 

пієчки скмдав,  а  син  швиденько  усе  протринь- 
кав. Харьк.  г. 

Протрубити,  блю,  бнш.  і*.  Протрубить. 
Протрусити,  шу\  сиш.  іл.  Протрясти. 
Протруситися,  шуся,  сншся,  гл.  Про- 

трястись, 
Протрухлявіти,  вію.  вш.  іл.  Прогнить, 

стать  трухлымъ. 

Протрухнути,  ну.  неш.  и  -Протрух- 
лявіти. 

Протрясти,  су.  пбш,  іл.  1)  — Протру- 
сити. 2)  Издержать.  На  цей  позов  він  ба- 

гато грошей  протряс  В  Чернігові  аж  п'ять 
кіп  протряс.   Кв. 

Протрястися,  суся,  сешся,  гл.=.Про- 

труситися. Протряхати,  хаю,  вш,  сов.  в.  протрях- 
нути, ну,  неш,  гл.  Просыхать,  просохнуть 

(о  землі,  краскахъ,  більі).  (На  образах) 
протряхали  свіжі  дбарби.  Левиц.  Пон.  21. 
Рядно  вже  протряхло,  —  візьми,  скачай. 
Черниг.  у. 

Протупати,  паю,  вш,    и.  Протоптать. 

Протупотіти,  почу\  тйш,  гл.  Пробі- 
жать, топая. 

Протурбу  витися,  буюся,  ешся.  м. 
Пробезпокоиться. 

Протурготіти,  чу\  тйш,  и.  Прогре- 
меть, простучать. 

Протурити.  См.  Протурити. 
Протуркати,  каю,  вш,  м.=Протур- котати. 

Протуркотати,  чу,  чвш,  а.  Провор- ковать. 

Протуркотіти,  чу\  тйш,  м.=Протур- 
котати. 

Протурчати,  чу.  чйш,  >л.  1)=Про- 
туркотати.  2) — голову,  уха.  Намозолить 
уши,  твердя  постоянно  одно  и  то^жс.  Ти 
вже  мені  сими  молодощами  й  голову  про- 

турчав. Г.  Барв.  497. 
Протурити.  См.  Протурити. 
Протурити,  рйю,  еш,  сов.  в.  проту- 

рити, рю,  рйш,  гл.  Прогонять,  прогнать. 
Латинян  к  чорту  протуривши,  з  Енеєм 

в  купу  ізійшлись.  Котл.  Ен.  VI.  34.  Про- 
турили татарську  орду  за  Перекіп.  Стор. 

МПр.  28. 
Протьбхкати,  каю,  еш,  гл.  О  соловьі: 

прощелкать. 



Нротгокати — Прохарчуватися. 
491 

Протюкатн,  каю.  еш.  и.  Крикнуть 
на  кого  тю.  Протюпайте  на  його,  що  він 

чорт-зна-що  робить.  Константиногр.  у. 

Протюпати,  паю.  еш,  и.  Пройти  мел- 
кими шажками:  проіхать  медленно. 

Протяг,  гу,  .«.  1)  Протяженіе.  2)  ГІро- 
долженіе.  Нова  сиена  в  хаті  здалася  йому 
тільки  протягом  першої.  Левиц.  І.  231. 
3)  Протяжность.  З  протягом.  Протяжно, 
растягивая.  Вимовляв  слова  з  протягом. 
Левиц.  І.  157.  Чіпка  вимовляв  кожне  слово 

з  протягом.  Мир.  ХРВ.  278. 

Протягати,  гаю,  еш,  сон.  в.  протяг- 
ти, гну\  неш,  м.  1)  Протягивать,  протя- 

нуть. Ой  протягну  я  волоконце,  крізь  ві- 
конце. Чуб.  V.  618.  Іде  і  тягне  за  собою 

рядно, — по  всьому  двору  протяг.  Харьк.  у. 
2)  Продолжать,  продолжить,  продлить.  Гос- 

подь не  протяг  їй  віку.    Стор.   МПр.   63. 

Протягатися,  гаюся,  ешся.  гов.  в. 

протягтися,  гн^ся,  нешся,  м  1)  Про- 
тягиваться, протянуться.  2)  Тянуться, 

длиться,  продолжиться,  продлиться.  Наше 
діло  довго  пуде  протягатися.  Харьк.   у. 

Протяглий,  а,  е.  Пологій  (о  гор*;. 
Протягла  юра.  НВолын.  у. 

Прбтягои,  нар.  Протяжно.  Оию  пісню 
у  нас  протягом  співають.  Харьк.  г. 

Протягти,  ся.  См    Протягати,  ся. 
Протяжний,  а,  6.  Продолжительный. 

П/югпяжьи  була  о<чнь  цей  юд — усі  на  ярину 
понаорювались.  Волч.   у. 

Проучатн.  чаю.  еш,  сов.  в.  проучй- 
ти.  чу\  чнш.  і.і.=Провчатн,  провчити. 
Та  велів  іготовляти  прутів  пуки — мене 

проучатн.  Чуб.  А".  1014.  Ой  дай.  жінко, 
нагая,  п/оучити  німчая.    Ном. 

Профатннй,  а,  є.  і=Проханий).  Въ 

вираженні:  'шов  профатнов  дорогов=Ішов 
світ  за  очі.  См.  Свгг.  Вх.  Зн.    57. 

Професор,  ра,  м.  Профессоръ.  Дашко- 
вич  швидко  піднявся  між  продЬесорами  сво- 

їми .гекціями.  Левиц.   Пов.  50. 

Професорівна  ж.  Дочь  профессора. 

Молоді  професорівни  >'<  купшвни  не  схотіли 
навіть  пити  чаю.  Левиц.  Псв.  55. 

Професорка  ви.  ж.  Женщина-профес- 
еорь.  Желех. 

Професорство,  ва,  с.  Профессорство. 
Желех. 

Професорський,  а,  а.  Профессорскій. 

Професорувати,  р^ю,  еш,  гл.  Быть 
профессоре  мь.  Желех. 

Профіт,  ту,  м.  Польза.  Не  мав  злий 
*ух  профіту  з  людей.  Гн.  II.  226. 

Прохававкатн.  каю,  еш,  и.  О  пере- 
пеле: прокричать. 

Прохажка,  ви,  ж.  =  Прохідка.  Вх. 

Зн-  57. 
Прохазяйнуватв,  ную.  еш,  і.і.  1)  Про- 

хозяйничать. 2,  Растратить,  неуміло  хо- 
зяйничая. 

Прохалавкнути,  ну.  неш,  и.  Прогло- 
тить съ  жадностью-  Пес  прохалавкнув  пе- 

ченю. Вх.  Зн.   57. 

Прохальний,  а,  е.  Просительный.  Ви- 
прохав у  владики  книжку  прохальну,  щоб 

зібрати  грошей  (на  церкву).  Г.  Барв.  162. 

Проханаркати,  каю,  еш.  и.=Проха- 
ранаркати.  Було  молюся  уранці  і  ввечері,  то 
з  молитвами  і  письмо  прохамаркаю.  Стор. 

II.  81. 

Проханий,  а,  є.  1)  Прошенный,  выпро- 
шенный. Проханий  кусок  горло  дере.  Ном. 

.V  4493.  2)  Приглашенный.  Гість  не  про- 
ханий, не  дуже  буває  тучений.  Ном. 

Лі  11896.  Приглашенный  на  время  заміс- 
тить кого  либо.  Я_  проханий,  а  не  ти- 

тарь.  Харьк.  3) — обід,  беннет.  Обідь,  пирь 
по  приглашенію.  Не  великі,  прохані  бен- 

кети. А  так  гості — не  минає  дня,  щоб 
за  столом  не  сидім  душ  три  або  чотирі 

чужих.  Мир.  ХРВ.   109. 
Прохання,  ня,  с  Просьба.  Левиц. 

Пов.  57.  На  моє  прохання....  одіукнулись. 
Ном.  Од.  видав.  І. 

Прохапуватися,  пуюся,  ешся,  м. — 
крізь  вуха.  Так  пищит,  аж  мн  сі  кріп 

вуха  прохапує    Фр.   Гір.    197. 
Прохарамаркати,  каю,  єш.  .і. Прочесть, 

проговорить  невнятно.  Яку  небудь  молитву 
прохаї^амаркаю  над  мертвим  і  не  гокину 

його  трупу,  Стор    МИр.   22. 

Прохарчити,  чу\  чйш,  и.=Прохар- 

чувати. 
Прохарчйтнся,  чухя,  чйшся.  и.= 

Прохарчуватися.  Аж  два  тижні  там 
поробив,  та  тілько  що  там  прохарчився, 
а  додому  нічого  й  не  приніс.  Кв.  Я  н  страви 
не  їм.  а  взявши  окрайчик  хліба,  так  собі  й 

прохарчусь  ходячи.   Г.  Барв.    192. 

Прохарчування,  ня,  є  Прокормленіе. 
Він  живе  аби  день  до  вечора,  дбаючи  тільки 
для  прохарчування  свого.  Левиц.  (Правда 
1868,  416). 

Прохарчувати,  чую,  еш,  и.  Прокор- 
мить. На  свої  гроші  і  зодягну,  і  прохарчую 

себе  й  жінкі'    Левиц.  І.  327. 
Прохарчуватися,  чуюся,  ешся,  іл. 

Прокормиться.  Заробимо,  то  прохарчуємось. 

Грин.  Ц.  67. 



492 Прохатврь—  Прохолода . 

ПроХатарь,  ря,  л.=Прохач.  Прийшли 

прохатарі  ті,  що  на  церкву  просять. — 
Ну,  набери  їм  ківш  пшениці.  Харьк. 

Прохати,  хаю,  вш,  м.  Просить.  Як 
тому  не  дати,  хто  вміє  прохати.  Ном. 
X  4473.— на  виступці.  Указывать  на  диерь, 
просить  вонъ. 

Прохатися,  хаюся,  вшся,  м.  Проситься. 
Став  прохаться  на  ніч.  Рудч.  Ск.  II.  150. 
Дочка  в  батька  прохалася:  ой  піду  ж  я, 
мій  батеньку,  на  круту  гору  погуляю.  Мет. 
138. 

Прохач,  ча,  м.  1)  Проситель.  В-осени 
багачі,  а  на  весні  прохачі.  Лохн.  у.  А  як 

би  ти  завтра  став  старцем  прохачем. 
Левиц.  Пов.  69.  2)  Собираюіцій  даявія  на 

постройку  церкви.  Лебед.  у. 

Прбхватень,  тня.  м.  Въ  игр-Ь  въ  ви- 
вертень: такой  ударъ  брошен  вой  палкой 

въ  другую,  лежащую  на  землі,  палку, 
при  которой  брошенная  проскальзываетъ 
подъ  лежащей.  Ив.  21. 

Прохвистати,  щу\  щеш,  «.  Пробить. 
Чорний  віл  хоч  яку  стіну  прохвище.  (За- 

гадка: сверделъ).  Ном.  стр.  303,   №  488. 

Прохворіти,    рію,  вш,    гл.  Проводіть 

Лрохворостйтй,  щУ,  стиш,  ».«.  Высъчь 
Треба  простить,  або  прохворостить.  Ном 
№  13635. 

Прохвботкця,  ці,  »е.=Прочуханва 
Пішла  біда  до  Лохвииі,  і  там  дано  про 
хвостиці.  КС.  1884.  І.  29. 

Прохнлйти.  См.  Прохиляти. 

Прохиляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  прохн- 
лйти, лю,  лиш,  ід.  Раздвигать,  раздви- 

нуть (густо  растущія  растенія),  пролагая 

себі  путь,  наклоняя  (растенія)  въ  проти- 
воположный стороны.  Ой  в  городі  бузина, 

вітер  не  прохилить.  Грип.  III.  171. 

Прохід,  хбду,  м.  І)  Проходъ.  2)= 
Прохідка  У  неділю  по  вечері  помоливсь  пан 

Богу,  взяв  собі  вірну  слугу,  пішов  для  про- 
ходу. Грнн.  III.  616. 

Прохідка,  ки,  ж.  Прогулка.  Харьк. 
Прохідний,  а,  є.  1)  Свободный  для 

ирохода.  2)— ступа=Походюча  ступа.  См. 
Ступа.  Щух.  І.  104,  162. 

Прохіра,  ри,  об.  Лукавый,  хитрый, 

коварный  челов^къ  или  такое  же  живот- 
ное. Прохіра  лисиця.  Білецк.  -  Нос,  При- 

кажи, кн.  III.,  77. 

Проххрний.  а,  е.  Лукавый,  хитрый, 

коварный.  До  їх  підкралася  лисиця,  /звіс- 
ная прохірна  ледащиця.  Білецк.  -  Приказки, 

кн.  XVI,  127.  См.  еще  тамъ-же  кн.  IV, 
96,  кн.  XI,  73. 

Прохірство,  ва,  с.  Лукавство,  хитрость, 
коварство.  Як  заховатися  невинній  (курці) 

од  прохирства,  моєї  братії  (лисиць)  лихою 

здирства.  Білецк. -Нос,  Приказки,  кн. 
VIII.  10.  См.  еще  тамъ  же  кн.    XIV.  53. 

Прохлйпати,  паю,  вш,  іл.  Проплакать, 
всхлипывая. 

Прохлюпатися,  паюся,  вшся,  гл.  Про- болтаться въ  воді  известное  время. 

Прохмелитися.  См.  Прохмелятися. 

Прохмелитися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

прохмелитися,  люся,  лишен,  іл.  Про- 

трезвляться, протрезвиться.  Піду  до  кор- 

шомки,  та  й  нап'юся,  піду  в  вишневий  сад, 

прохмелюся.  Чуб.  V.  51.  Прохмелились  вони 

да  й  думають:  „Ой  Боже  мій,  що  ж  ие 

ми  наробили?  ми  ж  нагуляли  не  на  ЗО, 

не  на  50  карбованців".  Чуб.  II.  33. 

Проходжатн,  джаю,  вш,  іл.—  Прохо- 

дити. Мет.  281.  Поміж  рядами  прохожай- 
те.  АД.  І.  213. 

Прохбджуватися,  джуюся,  вшся,  гл.— 

Проходнтися.  Царівна  на  той  чаг  по  саду 
проходжувалась.  Рудч.  Ск. 

Прохбдити,  джу,  днш,  сов.  в.  прой- 
ти. йду\  деш,  ід.  1)  Проходить,  пройти. 

Пройшов  же  я  світ  увесь.  Чуб.  V.  449. 

2)— когб.  Проходить,  пройти  мимо  кого, 

миновать.  Він  проходить  тих  двох-  Чуб. 

II.   182. 

Проходити,  джу\  диш,  и.  Проходить, 

потратить  время  на  хожденіе.  Хотіла 

було  сваритися  на  дочку,  чою  довго  про- ходила. К  в. 

Проходнтися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 

проходнтися,  джуся,  дишся,  гл.  Проха- 
живаться, пройтись.  А  далі  трошки  про- 

ходився,  прочумався,  протверезився.  Котл. 

Ен.  Ми  позволили  їй  проходитись  у  са- 

дочку. Рудч.  Ск.  І.  98.  Теперечки  вечір 

теплий,  проходимось  трохи.  Стор.  II.  99. 

Прохбдна,  кн,  .ж.=Прохідка.  Тільки 

їй  і  проходки,  що  до  церкви  божої.  Кв. 

Царівна....  пішла  раз  у  проходку.  Мнж.  41. 

Прохожалий,  а,  є.  Прохожій.  Похо- 

вані над  дорогами  то  чумаки,  то  прохо- 
жалі.  Ном.  А*  2І»7. 

Прохбжий,  а.  е=Перехожнй.  З  мо- 
лодииями  танцює  та  двір  вимітає,  та 

прохожих,  прогжжачих  у  двір  закликає. 

Шевч.  108.  Всі  прохожі  задивлялжь  на 
панночок.  Левиц.  І.  288. 

Прохбжуватися,  жуюся,  вшся,  гл.— 

Прохбдитися.  Пойшов  на  двір  прохожу- 
ваться.  Рудч.  Ск.  І.   18. 

Прохолбда,    ди,    ж.    Прохлада.    Сім. 
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204.  То  кидали  козаки  ляхів  у  воду  к  чор- 
товій матері  на  прохолоду.  АД.  II.  37. 

Осіння  ранкова  прохолода.  Мир.  ХРВ.  188. 
Прохолодити,  даю.  вш.  м.  Простыть, 

остыть.  Шух.  І.   141. 
Прохолоджати,  джаю,  вш  в  прохо- 

лбджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  прохоло- 
дити, джу\  дйш,  і.».  Охлаждать,  охла- 

дить, прохлаждать,  прохладить.  Куди  віє, 
тугій  й  провіває,  козака  молодою  прохоло- 
жає.  АД  І.  1(59.  Я  тебе  прохоложу  тро- 

хи. Рудч.  Ск.  II.  166.  Нехай  Лазарь  про- 
холодити язик  мій.  6а.  Л.  XVI.  24. 

Прохолоджатися,  джаюся.  єшся  и 
прохолоджуватися,  джуюся.  вшся,  сов. 
в  прохолодитися,  джуся,  дйшся.  м. 
Охлаждаться,  охладиться  Як  душно,  вийде 
прохолодишся.  НВольтн.  у. 

Прохолодний,  а,  е.  Прохладный.  К. 
Бай.  68. 

Прохолбдно.  нар.  Прохладно,  ідіть 
сюди,  тут  прохо.гсхЫо.  НВолын.  у.  Хата, 
як  квітник:  чисто,  ясно,  щююлодно.  Г. 
Барн.   122. 

Прохолонути.  Си.  Прохолоняти. 
Прохолоняти,  нйю,  вш,  сов.  в.  про- 

холонути, ну.  неш,  ід.  Остывать,  остыть. 
А  Іван  як  поомухав  своїм  дугом,  до  воно 
і  прохолонуло.  Рудч.  Ск.  І.  08. 

Прохопитися,  плюся .  ПИШСЯ.  1.1. 
1)  Проснуться  ЕЗ.  V.  85.  Дитя  ся  про- 
хотио.  Гол.  І.  59.  2)  Ошибиться,  про- 

махнуться Л)  Сказать  те,  чего  не  следо- 
вало. Нехай  Бої  боронить! — прохопи.иісі, 

стара  й  сама  не  зоиіяііівшись.  Левиц.  І. 
174. 

Прохоріти,  рію.  вш,  прохорувати, 
р^ю,  вш,  м.=Прохноріти. 

Нрохракати,  каю.  вш,  и.  Охаркать. 
Твою  бороду  проплюють,  прохракахть,  моє 
личенько  цілують,  обнімають.  Грин.  III. 
859. 

Прохрипіти,  плю.  лиш.  м.  Прохри- 
піть. Не  журись.'...   прохрипів.  МВ-  II.  13. 

Прохукати.  См.  Прохукувати. 
Прохукувати,  кую.  вш,  сов.  в.  про- 

хукати, каю,  еш,  іл.  Дышать,  подышать 
зимой  на  окно,  отчего  намерении  на  нсмъ 
ледъ  протаиваетъ.  Прохукаєш  вікно,  гля- 

неш на  двір.  Греб.  404. 
Прохурнанувати.  ную.  еш.  и.  Про- 

быть и.івозчикпмг 

Прохухати    См.  Прохуховуватн 
Прохуховувати,  вую,  еш,  сов.  в. 

прохухати.  хаю,  еш,  и  —Прохукувати, 
прохукати     Дивиться    в   поле,    через  ца- 

рину, протухавши  заморозь  на  склі.  Коли  ж 
їй  здалось,  наче  хтось  ізнадвору  прохуховуе. 
Г.  Барв.   167. 

Процарювати,  рюю,  еш,  и.  Процар- 
ствокать. 

Процвёвькати,  каю,  еш,  іл.  Прогово- 
рить на  малопонятном'ь  или  непонятной* 

языке;  вообще — проговорить,  но  презри- 
тельно. 

Процвиндрити.  См.  Процвиндрювати. 
Процвиндрювати,  рюю,  еш,  сов.  в- 

процнйндрити,  рю.  риш.  м.=Процин- 
дрювати,  проциндрити.  За  йою  поряд- 

ками троха  чи  не  процвиндрили  б  швидко 
і  всії  худоби.  Кв  Гроші  процвиндрював 

у  корти.  Морд.  Пл.  67. 
Процвірінькати,  каю,  еш,  и-  Прочи- 

рикать. Процвірчатн,  чу\  чнш,  и.  О  сверчкЄ: 
протрещать.    Усю  ніч  процвірчав  цвіркун. 

Процвісти.  См.  Процвітати. 
Прбцвіт,  ту,  м.  ЦвЄтєвіє,  расцвіта- 

ніе,  ироцвЄтаніе.  Желех.  Пророкував  їй 
(українській  мові)  новий  проивіт,  нову 

красу  й  силу.   К.  ХП-116. 
Процвітаннй.  а,  е.  РазцвЄченньій,  разу- 

крашенный. Ой  із  города  Ірапезонта 

виступа.га  іа.іера,  трьома  цвітами  прошгі- 
тана,  мальована.  Ой  перейм  цвітом  про- 

цвітана— з.іатосиніми  киндяками  побивана; 

а  другим  цвітом  процвітана  —  шр  чатами 
арештована:  третім  цвітом  процвітана — 
турецькою  білою  габою  покровена.  АД.  І.  208. 

Процвітати,  таю.  еш,  сов.  в.  про- 
цвісти. ту\  тёш.  іл.  1)  Ц.вЄ-ть,  процві- 

тать, расцветать,  рзсцвЄсть.  Калина  про- 
цвітає. Мет.  д\і.  Кругом  х.юпці  та  дів- 

чата, як  мак  процвітає.  Шевч.  51.  Під- 

нявсь, процвів  і  в'яне,  мов  ти  квітка.  К- Іов.  ЗО.  2)  Богатіть,  разбогатЬть,  достичь 

благоиолучія.  А  процвів  був  мій  брат:  по- 
важали усі.  майстер,  грошей  багато.  Ле- 

бед.  у.  Чи  ба,  як  люд  процвів  тепера: 
тілько  пани  колись  так  жили,  як  оце 
ниші  мішане.  Лебед  у.  3)  Расцвечивать, 
расцвітить,  разукрасить.   См.  Процвітаний 

Процент,  ту,  м.  Процент)..  Гн.  I.  109. 
Ніхто  не  прийде  править  проценту.  Рудч. 
Ск.  II.  26. 

Процесія,  сії,  ж.  Церковное  шествіе 
съ  крестами,  хоругвями.  Чуб.  I.  286.  Ле- 

жать вони  до  світа;  приходять  до  них 
з  процесією,  і  беруть  їх  у  церкву.  Рудч. 
Ск.  І.  19. 

Проциганитн,  ню,  ннш,  м.  Циюн 
циганча  циганці  проциганив.   Посл. 
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Проциндрити.  См.   Проциндрювати 

Проциндрювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  про- 
циндрити, рю,  рнш,  гл.  Проматывать, 

вромотать,  спустить.  Грошей  вчора  він  про- 
циндрив щось  не  трохи.  А.-Арт.  (0. 186 1 .  III). 

Проціджувати,  дясую,  вш.  сов.  в.  про- 
цідити, джу.  диш,  гл.  Процеживать,  про- 
цідить. Чуб.  III.  75. 

Проціхуватн,  х^ю,  вш,  гл.  Прогнать. 

Такою  дурня  відтіля  проціхують.  Констан- 
тиногр.  у. 

Процокотати,  чу,  чеш,  гл.  Пробол- 
тать, протрещать. 

Процокотіти,  кочу\  тиш,  м  =Про- 

цркотатн. 
Прочаклуватн.  л^ю,  вш,  гл.  Провол- 

«ебствовать  извЬстное  врем я . 

Прочанин,  на,  м.  Богомолець;  стран- 
иигь.  Куди,  прочане,  ви  йдете?  Котл.  Ен. 

І.  16.  Над  вечір  увійшли  ми  в  село,  і  роз- 
брелись прочане  у  лицями.   МВ.  І.   17. 

Прочанка,  кн,  ж.  Богомолка;  стран- 
ица. К.  ЧР.  91. 

Прочапати,  паю,  вш,  м.  Проплестись. 
Прочатувати,  т^ю,  вш,  %л.  Пробыть 

■а  стражъ,  прокараулить. 

Прочахати,  хаю,  вш,  сон.  в.  прочах- 
(му)ти,  ну,  неш,  гл.  Простывать,  простыть. 
Не  їж  юшки:  хай  прочахне.  Лубен,  у. 

Отож  про  пиття  й  держи  собі  од  поган- 
ки таку  воду,  що  як  гаразд  перекипить, 

тоді  її  у  глек  та  й  на  вікно,  щоб  про- 
чахла. Лубен,   у. 

Прочвалати,  лаю,  вш,  м.  Протащить- 
ся, проилестись. 

Прочвара,  ри,  об-  Уродъ,  чудовище. 
Я  не  прочвара,  не  упирь.  Котл.  Ен.  V.  9. 

Прочекати,  каго,  вш,  гл.  Прождать. 

Прочередникувати,  кую,  вш,  гл.  Про- 
бить чередником. 

іірочерть.  ти,  ж.  Прогалина,  поляна. 
Вх.  Зн.  57. 

Прочесати,  шу.  шеш,   гл.  Прочесать. 

Прочннати.  наю,  вш,  сов.  в.  проч- 
■утя,  ну.  неш,  .  — Прочннатнся,  проч- 
мутмея.  То  вона  од  сна  прочинала.  Лу- 

кин. 45.  Тогді  Ба/юбаш  рано  прочинае. 
АД.  II.  10. 

Прочинитися,  наюся,  ешея,  сов.  в. 

ирочнутися,  нуся,  нешеа,  гл.  1)  Про- 
буждаться, пробудиться,  просыпаться,  прос- 

нуться. Кріпко  заснув  Синоп,  не  почи- 
нається. Морд.  К.  63,  На  зорі-зорі  я  проч- 

мулася.  Шевч.  295.  Прочнувся  і  говорить 

своїй  жоні:  „та  то  приснився  .мені  сок". 
Драг.  137.  2)  Приходить,  прійти  въ  себя, 

очнуться.  Зараз  вони  і  ну  його  качати.... 
поки  аж  прочнувся  він.  Рудч.  Ск.  І.  136. 

Прочинити,  ся.    См.  Прочиняти,  са. 
Прочйнок,  нку,  м.  Пробуждеціе. 

Прочинити,  наю,  вш,  сон.  в.  прочи- 
нити, ею,  ниш,  *л.  Пріотворять,  пріотво- 

рить.  Прочиняй,  паночку,  ворота, — несем 
тобі  вінка  із  злота.  Чуб.  III.  246.  Кра- 
маре,  крамарочку,  прочини  комірочку.  Мет. 189. 

Прочинятися,  няюся,  ешея,  сов.  в. 

причинитися,  нюся,  нишся,  гл.  ІГріотво- 
ряться,  пріотвориться.  Ворота  причини- 

лись туди,  де  сплять  святі  печерники.  К. 

Дз.    156. Прочистити,  ся.  См.  Прочищати,  са. 

Прочистка,  ки,  ж.  1)  Очищеніе.  Дав 
лікарь  дитині  ложечку  ліків  на  прочистку 
животові.  Рк.  Левиц.  2)  Прочищенная, 

проложенная  лопатой  дорожка.  Волч.  у. 
3)  Просіка.  У  лісі  прочистку  зроблено. 
Зміев.  у. 

Прочитан,  ну,  м.  Раст.  Несіега  Ьеііх. 
Вх.  Пч.  II.  32. 

Прочитати  таю,  вш,  гл.  Прочесть. 
На  тобі  книжку,  гцоб  ти  прочитав.  Рудч. 
Ск.  І.  ПО.  Женися,  женися,  щоб  ся  люде 

.плядали.  щоб  за  тобою  псалтирь  прочи- 
тали. Чуб.  V.  379. 

Прочищати,  щаю.  вш.  сов.  в.  про- 
чистити, щу,  стиш,  гл.  Прочищать,  про- 

чистить. Стежки  й  дорожки  прочищать. 
Мил.  196.  Рання  пташка  носок  прочища, 

а  пізня  очиці  мружить.  Посл.  Жалкується 
Лиман  морю,  що  Дніпр  робить  свою  волю: 
свої  гірла  прочищає,  лиманові  закидає. 

Грин.  III.  592. 
Прочищатися,  щаюея,  ешея,  сов.  в. 

прочиститися,  щуся,  стишся,  и.  Прочи- 
щаться, прочиститься.  Випийте  кубочок 

меду,  то  горло  й  прочиститься. 

Прбчіл,  чола,  прочолок.  яка,  м.  1)  Пе- 
редняя часть  (хаты).  Вх.  Зн.  57.  2)  Вер- 

шина горы.   Желех. 

Прочіряти,  ряю,  вш,  її.  Промінять. 
Вх.  Лем.  458. 

Прочляти,  лаю,  вш,  гл.  Провести 

праздно  (время).  Прочляв  день.  Черк.  у. 
Прочнути.  са.  См.  Прочннати,  са. 
Прочовгати,  гаю,  вш,  гл.  Протереть 

ходьбой  обувь. 

Прочил  ок.  См.  Прочід. 

Прочувати,  ваго,  вш,  сов.  в.  прочути, 

ч^ю,  вш,  гл.  1)  Узнавать,  узвать  по  слу- 
хаиъ,  услышать,  провідать.  Скажи  мені, 
що  по  світу  йдучи,  прочував.  О.  1861.  XI. 
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44.  Прочули  про  йою  недолю  приятелі 
його.  К.  Іов.  6.  Він  про  тебе  вже  прочув, 

ще  ти  вернувся.  Г.  Барв.  178.  2)  Чувство- 
вать, почувствовать,  предчувствовать.  Цро- 

чуває  непевну  правду  дорогу-  МВ.  (О.  1862. 

І.  96).  Затріпоталось  серденько,  лихо  про- 
чува.ю-  Млак.  101.  Вже  я  довіжуюся,  про- 
чуваю,  добродію  мій!  Якесь  хороше  та  ве- 

селе діло  маємо.  МВ.  (О.   1862.  І.  94). 
Прочудо,  да,  с.  Диво.  Пренмущ.  вь 

вираженій:  на  прочудо  На  удавленіе,  изу- 
иятельно.  Козак  прнбіравсь  на  прочудо. 
АД.  І.   168. 

Прочумакувати,  куп,  еш,  и.  Прочу- 
мачествовать. 

Прочуматися,  маюся,  вшся,  и.  Опом- 
ншться,  очвуться,  прійта  въ  себя,  прійти 
въ  чувство.  Нехай  трохи  прочумається. 
Еттл.  НП.  385.  Бней  прочумався,  проспався 
і  голодранців  потрав.  Котл.  Ен.  І.   14.. 

Прочуийтися.  млюся.  мйшся,  м.= 
Прочуматися.  Устань,  устань,  братіку. 
устань,  прочумися.  вода  в  відеречку,  бра- 

тіку, вмийся.  Чуб.  V.  927. 

Прочунюватн.  нию.  еш,  сов.  в.  про- 
чуняти, няю,  еш,  гл.  1 1  Приходить,  прійтн 

вь  св')я.  2)  Выздоравливать,  выздороветь, 
оправиться  оть  болізни.  Пані  почала  про- 
чунювати,  геть  як  слід  і  по  хазяйству 
иройгкчпіґя.   О.    1862.    X.    1-ї. 

Прочинятися,  няюся.  вшся.  «.».  -Про- 
чуняти.   Насилу  прочунявся.     Шевч.  300. 

Прочустритя.  рю,  риш,  и.  .'Задать 
треплу. 

Прочути.  Си.  Прочуватн. 

Прочутнтнся.  чуЧ:я,  тишся,  і.і  Прій- 
ти въ  себя,  очнуться.  Устань,  устань, 

милая,  прочутися.  Чуб.  V.  02.  Пила  вона 
нічку,  пила  вона  другу,  а  на  третю  нічку 
прочутилася.  Мил.   119. 

Прочухан,  на.  м.  прочуханка,  ки, 

аг.  Тремка,  иотасонка.  Дали  нам  греки  про- 
чухана і  самою  Енея  пана  в  три,  вирви 

вигнали  відтіль.  Котл.  Ен.  І.  16.  Ой  там 

пні  жуки  ''кіпу  повалили  і  сорочку 
зняли,  прочихинки  оа.ш.   Чуй.   V.    1128. 

Прочухатися,  хаюся,  вшся,  и.=Лро- 
чуиатнея.  Як  ото  трохи  прочуняли  і  про- 

чухались. Гоцопуп  обізвався  до  їх.  Стор. 
МПр. 

Прочухрати,  раю,  вш,  и.  Прогнать. 
Прочуир(іть  з  двора.  Греб.  347. 

Прочхатися,  хаюся,  вшся.  гл.  Прочи- 
хаться, вычихаться.  Понюхав  табаки,  про- 
чхавсь, протер  очі  полою.  Кв. 

Провкаж,    ка,   м.  Попрошайка;  нішдй. 

Шух-  І  33.  Але  ото  приходить  до  неї 
прошак,  просить  подати  йому,  що  ласка  н, 
вона  йому  і  дала  цибулю.  Брацл.  у. 

Прошамотіти,  мочу",  тйш.  іл.  Проше- 
лестіть. 

Прошаповалити,  лю.  лиш,  а.  Про- 
быть шерстобитоиь. 

Прошастатися.  таюся,  вшся,  «.«.  Про- 
ш мы гать  извістное  вреия. 

Прошатйрятяся,  рюся,  ришся,  и.  Про- 
мотаться. Був  колись  багатий  пан,  а  те- 

пер прошатиривсь.  Александров,  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Прошаткуватя  кую  еш,  гл.  Прора- 

ботать, шинкуя  капусту. 

Прошвендяти,  дяю.  еш,  м.  Про- 
шляться. Прошвендяли  заробітчане  цілий 

тиждень.  Мир.  ХРВ.   156. 

Прошевцювати,  цюю.  еш,  м.  Пробыть 
сапожникомь. 

Прошелестіти,  щу.  стиш,  гл.  Проше- 
лестіть. 

Прошелйти,  лю,  лиш,  (прошилитж?) 
м.  Просунуть,  продвинуть  вь  отверстіе. 
Відхилив  кватирьку  та  прошелив  руку 

в  вікно,  та  й  достав.  Новоиоск.  у.  (Залю- бовск.). 

Прошепотати,  чу,  кеш,  прошепотіти, 

чу\  тйш,  прошептати,  пчу\  чеш,  гл.  Про- 
шептать. Може  серце  яке  лихо  тихо  про- 

шептало.  Шевч.  334. 

Прошив  ву,  м.  Вь  вираженій:  у  при- 
шив. Прошивая  насквозь,  продъвая  на- 

сквозь. Як  виведеться  стінка  (очеретяна), 
то....  окреп ляється  дідами,  прикрученими 

в  прошив  дерезою  або  пареним  тонким  те- 
ремом. О.   1862.  V.  Кух.  29. 

Прошивка,  км,  ж.  Воротникъ  вь  жен- 
ской оорочкъ,  также  въ  кептарі.  Штх.  І.  15, 

122. 
Прошивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  прошити, 

шйю.  еш.  і.і.  1)  Прошивать,  прошить. 

2)  Пронзать,  пронзить.  Колы  втече  від 
гострого  заліза,  то  мідний  лук  прошиє  йою 
наскрізь.  К.  Іов.  45. 

Противитися,  ваюся,  вшся.  сов.  в. 

прошитися,  шиюся,  ешся,  іл.  1)  Проши- 
ваться, прошиться.  2)  Проникать,  проник- 

нуть, пролъзть.  Я  вночі  сюди  прошилась, 
ніби  муха.  Греб.  341. 

Прошите,  тя,  с.  Родъ  вышивки.  Шух. 

І,   155,   156. 
Прошити,  ся.  См.  Прошивати,  ся. 

Прошкандибати,  баю,  еш,  и.  Проко- 
вылять, хромая. 

Провткепитиея,  клюоя, 
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Прошпетитися.  Був  потім  становим,  да 
якось  і  прошкепився.  О.  1862.  VI.  61. 

Прошкбдитися.  джуся,  дйшся.  гл. 
Провиниться.  Пошкодиться  в  чім  небудь, 
сором  між  людьми;  або  кари  з.іякається, 
от  і  дасть  дропака  в  Січ.  Стор.  II.  154. 

Прошколяруватн,  р^ю,  еш.  м.  Про- 
быть школьникомъ. 

Прошморгнути,  ну\  неш,  гл.  Продер- 
нуть. 

Протнутися,  ну  ся.  нёшся.  м  =Проч- 
нутися.  Хата,  15.   МУЕ.  III.  77. 

Прошпетитися,  чуся,  тишся,  гл.  Про- 
виниться. Ном.  .V  3599.  Його  наставили 

сюди  на  службу,  бо  там  він  прошпетився. 
То  сірома  темна:  винники,  дейнеки,  прош- 

петившись, утікають  у  степи  далекі.  К. 
Досн.  24. 

Прошпити.  прошпитіти,  чу,  тиш,  1.1. 
Изрыть,  перерыть;  везді  пройти,  пролізть. 
Желех.  Вх.  Зн.  83. 

Проштвхвуватн,  вую,  еш,  прошти- 
хувати,  х^ю,  еш,  гл.  Защебленное  лезвее 
сравнять  или  ковкой  (не  накладывая  но- 

вой стали)  или  на  точилі.  Як  проштих- 
вую  сокиру,  то  добра  буде.  НВолын.  у. 
Щербату  сокиру  на  точилі  проштиху- 
ва.іи.    Черк.  у. 

Проштовхати,  ся.  См.  Проштовху- 
вати, ся. 

Проштовхувати,  хунэ,  еш,  сов.  в. 
проштовхати,  хаю,  еш,  м.  Проталкивать, 
протолкнуть. 

Проштовхуватися,  хуюся,  ешся,  сов. 
в.  проштовхатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Про- 

талкиваться, протолкаться.  Люде....  давили 

оо"ин  одною,  проштовхуючись  до  вікон.  Стор. 
МПр.  80. 

Проштрикнути.  См.  Проштрикувати. 
Проштрикувати,  кую,  еш,  сов.  в. 

проштрикнути,  ну.  неш,  і.і.  Прокалы- 
вать, проколоть.   К.  Іов.  92. 

Прошукати,  каю,  еш,  гл.  Проискать. 
Прошукав  увесь  день,  а  не  знайшов. 

Прошуміти,  млю,  мйш,  гл.  Прошу- 
міть. 

Прошухлювати,  люю,  еш,  и.  Промі- 
нять. Ти  десь  прошухлюєш  коняку  оцю. 

НВолын.  у. 

Проща,  щі,  ж.  1)  Прощеніе,  отпуще- 
ніе  гръховъ.  Шух.  І.  38.  За  бідною  про- 

щу будеш  мати.  Каменец.  У-  2)  Богомолье. 
Шевч.  79.  На  прощу  хо:)или,  у  Києві  були, 

каже.  МВ.  І.  їхали  з  усею  сем'ею  на  про- 
щу до  якою  манастиря  да  молились  Богу. 

К.  ЧР.  51. 

Прбщава,  ви,  ж.  Чернь,  простои  на- 
родъ.  Угор. 

Прощавай!  См.  Прощати  2. 
Прощальний,  а,  є.  1)  Прощальный. 

2) — молитва.  Разрушительная  молитва. 

Прощальних,  ка,  м.  Козакъ,  прощав- 
шійся пирушкой  со  світской  жизнью  предъ 

поступленіемь  въ  монахи.  А  погулявши 
неділь  ізо  дві  да  начудувавши  увесь  Київ, 

ідуть  було  вже  з  музиками  до  Міжигор- 
ською  Спаса.  Хто  ж  іде,  а  хто  з  про- 
щальником  танцює  до  самою  манастиря.... 
А  за  ним  везуть  боклаги  з  напитками  і 
всякі  ласощі.  К.  ЧР.  85,  86. 

Прощання,  ня,  с  Іірощаніе.  разлука. 
Плаксивее  з  синком  прощання  Котл.  Ен. 
V.  62.  На  прощанні  випросила  Маруся  в 
Василя  сватаний  платок.  Кв. 

Прощати,  щаю,  еш,  сов.  в.  простити, 

щу",  стиш,  гл.  1)  Прощать,  простить.  Хто мою  не  знає,  тому  пю  Бої  прощає.  Носл. 
2)  Прощавай,  прощай,  прощайте.  Прощай, 
прощайте.  Прощавайте,  піду  вже  о<)  вас. 
Харьк.  Прощай,  прощай,  гро.надоні.ко.  Мет. 
23.  Прощайте,  маленькії  діти  і  вірная 

дружино.  Чуб.  V.  442. 
Прощатися,  щаюся.  ешся.  сов.  в. 

проститися,  щ^ся.  стишся,  і.і.  1)  Про- 
щаться, проститься,  быть  прощеннымъ. 

Не  простились  їм  гріхи.  Єв.  іМр.  IV.  12. 
2)  Только  несов.  в.  Просить  прощенія  у 

всіхь  передъ  говіньемь,  исповідью.  Кож- 
ного року  йде  в  Київ  говіти....  то  ходить 

по  кутки,  кланяється,  з  усіми  прощається: 

„  Простіть.  Христа  ради,  в  чому  я  вин- 
на". Левиц.  ІІЙО.  364.  3)  Только  несов.  в. 

Прощаться.  /  шайки  не  зняв,  і  руки  не 
дав,  не  прощався  зо  мною.  Мет.  67. 

Прощебетати.  чу\  чеш,  м.  Проще- 
бетать. 

Прощедрувати,  р^ю.  еш,  м.  Простіть 

щедрівну. 
Прощення,  ня,  с  Прощеніе.  Тоді  він, 

попросивши  прощення  у  своєї  першої  жін- 
ки, присяг  наново  буть  чоловіком.  Рудч. 

Ск.  II.  98. 

Проява,  ви.  ж.  1)  Происшествіе.  Ро- 
сказує,  як  то  їй  добре  бум  ійти  на  ба- 

зарь хо.юдком,  що  бачила  на  місці....  і  кою 
бачила,  і  з  ким  говорила,  і  яка  проява  лу- 
чалась.  Кв.  І.  59.  2)  об.  Удивительный, 
странный  человікг.  К.  Бай.  12.  Хоча  б 
ти  шанував  піч  та  лаву,  та  себе  прояву. 
Ном.  Л;  3648.  /  ходить  мій  Охрім,  неначе 
та  проява.  Гліб.  Ум.  Проявна.  Въ  сказав: 
Жабка-проявка.  Чуб.  II.   109. 



Проявити— Прутік. 497 

Проявит*,  ся.  См.  Проявляти,  ся. 
Проявка,  ся.  ж-  Ум.  отъ  проява 

Проявляти.  яяж>,  вш,  сов.  в.  про- 
явит!, влю.  вяш,  ».».  Обнаруживать,  об- 

наружить. 
Проявлятися,  ляпся,  ешся.  сов.  в. 

проявитися,  влнюя,  ввшся.  г.).  Обнару- 
живаться, обнаружиться,  появиться.  Що 

у  нашому  селі  проявилась  новина  не  велика, 
не  мала.  Чуб.  V.  1136.  Проявився  коза- 

ченько пане  у  синьому  акужж*.  Грин.  III. 
241. 

Проязйчитн.  чу,  чиш,  и.  Разгла- 
сить, разболтать.  Проязичили,  що  в  йою 

есть  така  книжка.  Харьк.  у. 

Прояаічнтнся,  чуся,  чншся,  и.  Про- 
болтаться, проговориться.  А  ви  оце,  па- 

нычу, балакали  з  тим  лукавим  Голованем 
та  м  проязич ились.  Харьк.  у.  Слов.  Д. 
Эвари. 

Проясніти,   ся.    См.  Проясняти,  ся. 

Проясняти,  вію,  вш,  сов.  в.  прояс- 
ніти, ню.  ниш,  и.  Прояснять,  прояснить. 

Проясни  чоло  нахмурив.  Котл.  Ен. 
Прояснятися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

прояснитися,  нкюя,  ни  шея,  м.  Прояс- 
няться, проясниться.  Коли  ваш  розум  про- 

ясниться? К.  Псал.  218. 

Проячати,  ч^,  чіш,  гл.  Прокричать 
(о  лебедъ). 

Пррст!  меж.  Крикъ,  которымъ  возвра- 
шаытъ  казадъ  забіжавштю  впередъ  овцу. 
Шух.  I.  210. 

Пруг,  га,  м.  1)  Кромка,  врай  мате- 
рій. Харьк.  г.  Борз.  у.  Ніжин,  у.  При- 

луц.  у.  МУЕ.  III.  19.  2)  Ребро  многогран- 
ника, (Черк.  у.)  грань.  Мик.  480.  3)= 

Упруг.  Сонце  стояло  вже  на  вечірньому 
прузі.  Левиц.  I.  Мир.  ХРВ.  175.  4)  мн. 
Черты.  Левиц.  Нов.  68.  Ум.  Пружок. 

Щ*УД-  ДУ'  ■*■  Быстрое  теченіе  воды- 

Там,  де  вода  прудко  йде,  —  ото  її  пруд. 
Черни  г.  у. 

Пр^дити.  джу,  диш.  гл.  Выгонять 
блохъ,  вшей  изъ  одежды.  Лягаючи,  пру- 
дять  блохи.  Грин.  II.  10.  Ой  коли  ж  я 

вошкопруд—гиди  <іома,  воші,  нрудъ.  Грин. 
III.  - 

ПрУднтнся,  дж^ся,  дншея,  гл.  Ловить 
у  себя  въ  одежд*  блохъ,  вшей.  Лежа  роз- 

мовляли, а  хто  прудився  у  кабиць.  Котл. 
Ен.   VI 

Прудяус,  са,  .к.=Прутнвус  К.  ЧР. 
Як  я  тою  прудиуса  любила,  не  одні 

я  черевички  зносим.   Нп. 
Прудкій,     4,    е.     Быстрый,    скорый. 

Прудка  річка.  Прудка  коза.  Левиц.  I-  98. 
Прудка  дуже?  за  поріг  не  вийдеш,  умреш. 

Шевч. 
Прудкість,  кости,  ж.  Быстрота,  ско- 

рость. 
Прудко,  нар.  Быстро,  скоро.  Чуб.  I.  74. 

Жени  коні  прудко,  повертайся  хутко.    Нп. 

Прудковід.  виду,  м.  Быстрое  теченіе. 
Александров,  у. 

Прудком,  нар.  ?  Не  прудком  кажучи. 
Ном.  .V  13118. 

Прудконогий,  в,  е.  Быстро  бігающій. 
Збігли  сарни  прудконогі.  Щог.  Сл.   67. 

Пружина,  ни,  ж'.  1)  Пружина.  Левиц. Пов.  118.  Шух.  І.  291.  2)  Гибкій  шесть, 
прикрепляемый  надъ  станкомъ,  служащимь 
для  обточки  ступицъ.  Сумск.  у.  Вас.  147. 

3)  Ловушка  для  диквхъ  утокъ:  силокъ, 
привязанный  къ  концу  гибкой  палки,  дру- 

гой конецъ  которой  укрепляется  въ  днъ 
ріки  или  кочкі.  Сим.  20.  Подобное  же 
для  звърей.  О.  1862.  II.  Кух.  62. 

Пружннуватнй,  в,  е.  Упругій.  Волч.  у. 
Пружбк.  жка,  .«.  1)  Ум.  отъ  пруг. 

На  вінцях  (у  миски)  хрещики,  на  боках- 
пружки.  Сим.  233.  2)  Черешокъ,  стебе- 
лекъ  листка.  Сей  ход  не  буде  капусти: 

черви  поїли,  —  від  листя  тирчать  самі 
пружки.  Новомоск.  у. 

Прув,  ир«)  =Пр08.  Тягти  пруз  вікно. 

Рудч.  Ск.  І.   172. 
Прувнк.  ка,  м.  Кузнечикъ.  Херс.  г. 

Пруні,  прунькі,  мн.  =  Тернослив 
Шух.  І.  109.  Желех. 

Прус,  са,  м.  1)  Насік,  ирусакь.  2)  Прус- 
сакъ,  житель  Пруссіи.  Шух.  І.  183.  Ізвою- 
вав  москаль  пруса.  Лукаш.  69. 

Пруслук,  ка,  м.  Чеиерка  безрукавка 
съ  двумя  разръзами  на  бокахъ  в  тремя 
назади.  Лебед.  у. 

Пруський,  а,  е.  Пруській.  Г.  Барв.  2Я8. 

Прут,  т»,  м.  Хлыстъ,  прутъ,  розга. 
Грвн.  III.  657.  Бої  не  карає  прутом.  Ном. 
№  53.  Ой  у  лісі  на  горісі  скаче  птах  по 
пруті.  Чуб.  V.  630.  Зелгзний  прут.  Грин. 
III.  657.  Ум.  Прутик,  пруточок.  прутчиж. 

Прутчик...  зламав    Млак.   103. 
Прутнвус,  са,  м.  Усачъ.  Прутивус 

перекинув  через  море  вуса,  а  по  йому  люде 
переходять.  Мнж.  43. 

Прутик,  на,-.*.  I)  Ум.  отъ  прут.  Чїб. 
I.  50.  Гн  I  40.  2)  Родъ  мерёжки.  (КС 

1893.  Г.  281.  Чуб.  VII.  415і.  Скор*е:  часті 
мерёжки:  рядъ  круглыхъ  отверстій  съ  об* 

пхъ  сторонъ;  шьется  также  и  отдельно — 
по  краямъ  полотенца,  сорочки. 
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Прутикувати,  кую,  вш,  іл.  Шить 
прутик.  Кіев.  у. 

Прутйна,  ни,  ж.  Хворостина,  розга. 

Ой  пішов  дід  на  подвір'я  та  взяв  за  пру- 
тину.  Чуб.  V.  1131.  Ум.  Прутйнка. 

Пруті,  гл.  Дітск.  Гулять.  О.  1861. 
УПІ.  8. 

Прутн^ти,  ну\  нёш,  гл.  Быстро  побі- 
жать. Він  так  прутнув,  що  тільки  ку- 

рява зосталась.  Конотоп,  у. 

Прутнйстий,  а,  е.  Обильный  прутья- 
ми (о  дереві).  Нова  хата....  виглядала 

з-за  обголених  лихою  осінньою  неюдою  груш 
та  рядка  ирутнястЫх  верб.  Мир.  ХРВ.  213. 

Пруток,  тка,  м.  Ножка  листа,  плода. 
Вх.  Уг.  2(34. 

Прутбчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  прут. 
Праття,  тя,  с  Соб.  отъ  прут.  Роспу- 

стилп  верба  листя;  а  береза  пруття.  Грин. 
III.  181.  Пішло  щастя  в  ліс  по  пруття. 
Посл.  Ум.  Пруттячно. 

Пр^тчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  прут. 
Пручатися,  чаюся,  ешся,  гл.  Арта- 

читься, упираться,  сопротивляться.  Ой  ну, 
люлі,  не  пручайся,  коли  тобі  таке  щастя. 
Чуб.  V.  446.  Лавися  перше  мов  пручалась, 
а  послі  мов  угамувалась.  Котл.  Ен.  ІУ.  38. 

Пручн^тися,  н^ся,  нёшся,  гл.  Рва- 
нуться, броситься.  Як  пручнувся  з  усії 

сили,  то  тик  од  його  »/«  й  посипались. 
Полт.  Пручнувся  тікать,  він  за  мною. 
Кобел.  у.  (Залюбовск ). 

Пршьо!  меж.  Призывъ  для  лошадей. 
Шух.  І.  211. 

Пря,  прі,  ж.  Споръ.  Бо  ти  став  на 
прю  за  мене,  вивів  моє  право.  К.  Псал.  17. 
Хто  з  ним  на  суд,  на  прю  словесну  станс. 
К.  Іов.   19. 

Прягти,  жу,  жёш,  гл.  1)  Жарить;  то- 
пить (молоко).  Прягли  сало.  Вщипне  тіста, 

та  на  сковороду  ув  олію,  аж  шкварчшпь!  та 
зараз  і  пряжеть.  Кв.  І.  16.  Стала  на  ско- 

вороді пряіти  молоко.  ХС  VII-  453.  2)  Раз- 
глядывать, присматриваться.  Неначе  б  то 

прийшла  до  їх  масла  купувати,  а  тут 
на  дівку  пряжу.  Черк.  у.  3)  Запрягать. 
Пряжіт  коні  воронії,  везіт  мамку  в  ЄЇ 
краї.  АД.  І.  289. 

Пряда,  ди,  ж.  Раст.  8еІагіа  уегісііб. 
ЗЮЗО.  І.  136. 

Пря  дач,  ча,  м.  Прядилыцикъ  (на  фа- 
брики). Канев.  у. 

Прядиво.  См.  Прядіво. 
Прядівйна,  нн,  ж.  Одно  волокно  пень- 

ки.    Усе   прядіво   іряд  повибивав, — нема    й 
прядівини.  Константвиогр.  у. 

Прядіво  и  прйднво,  ва,  с  Пенька, 
приготовленный  для  пряденія  волокна 
пеньки.  Вас.  200.  Тепер  мені  погодило,  що 
прядиво  не  вродило.  Нп.  Та  на  тобі  круг 

прядіва:  щоб  ти  йою  пом'яла.  Рудч.  Ск. 
II.  44.  І  прядива  на  вірьовки  не  наста- 

чишся. Стор.  МПр.  81.  Ум.  Прядивцб. 
Прядивне  чесала    МУЕ-  III.  51. 

Прядів  яняй,  а,  е.  Пеньковый.  Пря- 
дгв'яне  полотно.  НВолын.  у. 

Прядіняиця.  ці,-  ж.=Пряха.  Шух. 
І.   14Я,   149. 

Прядіння,  ня,  с  Пряденіе.  Сим.  286. 
ЕЗ.  V.  194. 

Прядка,  ки,  ж.  1)  Прялка.  Г.  Барв. 
251.  Части  ея:  на  ніжках  лежить  стільчик, 
педъ  нимъ  підніжок  (педаль),  отъ  него  къ 

веретену  (валъ  колеса)  идетъ  циганка.  Ко- лесо со  спйцяии  стоить  между  двумя 
стовпчиками,  стоящими  на  иомянутомъ. 

стільчикові.  Передній  стовпчик  боліє  ко- 
роткій, снерху  на  немъ  лежить  сволочок, 

одинъ  конецъ  которого  выступаетъ  за  пе- 
редній стовпчик,  и  на  этомъ  конці,  стоить 

третій  маленькій  стовпчик:  въ  немъ  сбоку 

приділянь  шкураток  съ  отверстіемь;  вто- 
рое, верхнее  веретено  однимъ  концемъ 

держится  въ  этомъ  отверстіи,  а  другимъ — 
въ  верхнемъ  конці  задняго  стовпчика, 
нміющаго  вверху  гайку,  при  помощи  ко- 

торой второе  веретено  можетъ  быть  опус- 
каемо и  приподнимаемо.  На  верхнемъ  ве- 
ретені находятся:  а)  вилка  съ  девятью  или 

десятью  крючками,  б)  скалка,  в)  колісце; 
на  колісці  і  на  скалці -шнур,  охватываю- 

щей и  колесо.  Константи ногр.  у.  Б.  Грин- 
ченко.  2)=Пряха.  Вх.  Лем.  458.  Скажуть 
люде:  твоя  прядка,  буду  тобі  кужіль  пряс- 

ти. Мет.  368.  3)  мн.  Прєдни=Попрядки. 
Вх.  Лем.  458.  Ум.  Прядо^ка.  Г.  Барв.  540. 

Прйддо,  ла,  с.  Пряденіе.  На  прядлі 
не  заробили    НВолын.  у. 

Прйдочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  прядка. 
Пряден,  на,  м,  Прядилыцикъ  Лохв.  у. 
Прядунка,  ки,  ас.=Пряха.  Лохв.  у. 
Пряду  ха,  хн,  ж.— Пряха.  Всі  пря- 

духи  кужіль  пряли.  Грин.  III-  325. 

Пряжа,  жі,  ж.  Пряжа.  Нитки  пряде- 
ныя,  но  не  сученыя.  Да  веліла  мені  мати 
тонку  пряжу  прясти:  „Да  пряди,  пряди, 

доню,  тонку  пряжу  з  льону*.  Чуб.  V.  175. 
Прйжанка,  ки,  ж.  Варенецъ.  Рк.  Ле- 

ви ц.  См.  Ряжанка. 
Пряжений,  а,  е.  Жареный.  Пряжена 

ковбаса.  Котл.  МЧ.  440.  Пряжене  молоко. 
Топленое  молоко. 
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Пряясеня,  ні,  ж.  Яичница  съ  мукой 
и  молокомъ.  Маркев.   159. 

Пряжка,  ки,  ж.  Пряжка.  Шух.  I.  290. 
Ходила  в  черевиках  з  жовтими  пряж- 

ками.— тепер  гожу  по  морозу  білими  ніж- 
ками. Гол.  Од.  25.  Нема  ні  в  кім  правди, 

тільки  в  реміннім  поясі  та  в  залізні  прязці. 
Ном.  .V  2578,  стр.  285. 

Прямець,  мцй,  м.  Праная  лвнія.  Ось 
дивись  на  крокву!  ба.  де  прямець  од  крокви. 
Волч.  у. 

Прямий,  а,  6.  1)  Прямой.  Рубайся  дерево 
і  пряме,  й  криве.  Рудч.  Ск.  II.  7.  2)  На- 
стояіаій.  То  ж  не  татари,  то  но  пря- 

мії,— то  бояри  моюдії.  Грин.  III.  470. 
Ум.  Пряменький,  прямесенький.  До  Бош  важ- 

кий Ш.ІЯХ,  а  до  пекла  прямесенький.  Ном. 
.V  201. 

Прямісінький,  а,  е.  Совершенно  пря- 
мой. Ком.  II.  40.  Прямісінька  та  рівні- 

сінька, як  струнка. 
Прямісінько,  нар.  Совершенно  прямо, 

прямехонько.  Ти  так  прямісінько  й  бі- 
жить до  бідною  ягняти.  Гліб.  Прямісінько 

додому.  Мир.   Нов.   І.    142. 
Примо,  нар.  Прямо.  Чуб.  V.  207. 

Прямо  неси  по  моєї  хати.  Рудч.  Ск.  І  97. 
Ум.  Пряменько,  прпиёсеньно. 

Прямування,  ня,  с  1)  Наиравленіе. 
Поважне  прямування  його  розуму.  Левиц. 
Пов.  55.  2)  Стремленіе.  Прямування  до 
вищою  уряоу.  Левиц.  І.  241.  Дає  нам  за- 

кон громадянською  життя  і  розумовою  иря- 
.чування.  К.  XII.    135. 

Прямувати,  мую.  еш,  и.  1)  Идти  на- 
прямикъ  Ні  направо,  ні  наліво  світ  ніколи 
не  звертає,  а  так  собі  наперед  усе  й  пря- 

мує Ком.  II.  38.  2 1  Направляться.  Това- 
риство на  Січ  прямувало  Шевч.  259. 

3)  Клониться.  Куои  воно  йдеться  і  до  чою 

воно  прямує?  Левиц.   Пов.   ~о. 
Пряиуватнся,  муюся.  ешся.  і.і.  На- 

правляться. О.  1862.  П.  ЗО.  До  пек.іа  на- 
простець прямуйся.  Котл.  Ен.  П.  38. 

Прямцем,  нар.  1)  Напрямикъ.  Прям- 
цем до  пекла.  Котл.  Ен.  III.  25.  Не  спи- 

тавшись броду,  не  сунься  прямием  у  воду. 
Ном.  .V  5836.  2) — поставити.  Поставить 
вертикально.  Липовец.  у.  Щоб  тебе  прям- 

цем поставило.  Пусть  гь  тобою  сд-Ьлается 
столбнякъ  (брань). 

Прямцюватн,  цюю,  еш,  и  =Пряму- 
матн  1,  2  Св.  Л.  215.  І  не  куди  іде  він, 
а  до  них   у  ворота  прямцюб-    Св.  Л.  272. 

Пряний,  а,  е.  Полосатый.  Желех.  За- 
рикала коровочка,  зарикала  пряна.  Гол. 

Прянистий,  а,  е=Пряннй.  Желех. 
Прениста  худоба.  Вх.  Зн.  57. 

Прянутн,  ну,  неш,  ід.  Бросить,  ки- 
нуть. Нона  прянула  мене  на  землю  і  била 

ногами.  Новомоск.   у.   (Залюбовск.). 
Прйслиця,  ці,  ж.  =  Днище  2.  Вх. 

Зн.  55. 
Прясло,  ла,  с.  Часть  плетня  между 

двумя  кольями.  Шух.  I.  7«. 
Прясниця.  ці,  ж.  1)=Кружівка.  Чер- 

ннг.  у    2)=Пряслиця.  Волын.  у. 
П рясти,  ду,  деш,  і.і.  1 )  Прясть.  Довю 

прясти  та  ткати,  а  почне  краяти,  так 
і  мам  чого.  Ном.  .V  9857.  2)  —  очима. 
Играть  глазами.  Очі  в  неї  заискрили,  за- 

грали.... Прядучи  ними,  вона  питає  в  йою. 
Мир.  ХРВ.  7.  Яка  ж  я?—  прядучи  веселими 
очима,  допитувалась  вона.  Мир.  ХРВ-  332. 

Прястися,  дуея.  дёшея,  гл.  Прясться. 
Одному  на  трісочці  прядеться,  а  ()руюму  її 
веретінне  не  хоче.  Ном.  .V  1695.  Чогось 
мені  не  прядтігяя.   Мил.  ̂ 4. 

Прятаня.  ня,  е.  Приборка,  уборка. 
Ш\х.  І.  215, 

Прятатн.  таю.  еш,  и.  1)  Прибирать, 
убирать.  2)  Погребать,  хоронить  А  коли 
брата  прятали?  Федьк. 

Прйха,  хн,  ж.  Прядильнвца.  Грин. 
111.  376.  1  швачки,  і  прачка,  і*  пряха. 
Мил.  27.  М,,я  мати  пряха.  Шевч.  301. 
Ум.  Пряшечка.  Мил.  217.  Моя  дочко,  моя 
пряшечко,  пряди  на  рушники.  Г.  Барв.  54. 

Прячка.  ки,  ж.  1)  Пряжка.  У  гор. 
2 1  Раст.  ЕциЬеГпш.  хвощъ.  Вх.  Лем.  458. 

Прячкати.  каю,  еш.  и.  Застегивать 
пряжкой,  Угор. 

Пряшечка.  ен,  ж.  Ум.  оть  пряха. 
Псалом,  дма,  м.  Псаломъ.  Насміються 

на  псалом  той,  що  виллю  сльозами.  Шевч.  46. 
Псалбмник,  ка,  м.  Псалмопъвецъ. 

Желех. 
Псалтйрка,  кн,  ж.  Книга  псалтырь. 

Ум.  Псалтирочка.  Дякові  пишу  чорну  ягни- 
цю, щоби  читав  псалтирочку  цілую  нічну. 

Грин.  III.  285. 
Псалтнрняк  ка,  ли  Учащійся  исал- 

тыри. 
Псалтйрний.  а,  е.  Псалтырный.  Псал- 

тирні  вірші.  К.  ХП.  58.  На  струнах  псал- 
тщтих  заграю.  К.   Псал.   115. 

Псалтирочка,  кя,  аг.  Ум.  оть  Псал- 
тйрка. 

Псалтирь,  ря,  м.  Псалтырь.  На  псал- 
тирь уже  дзвонять,  та  нас  не  загонять. 

Ном-  .V  162.  Щоб  за  тобою  псалтирь  про- 
читали!— Пожеланіе  смерти.  Чуб.  V.  379. 
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Пс&лъна,  ки,  ж.  1 1— Псалом.  Псал- 
тирня  пссиъма.  К.  ХП.  58.  2)  Духовная 
піснь.  Пан  отець  тихенько  собі  сидить 

та  думає....  а  то  псальми  співав — так 
хороше,  Господи!  МВ.  І.  18. 

Псе,  нескл.  Ничто.  Звів  усе  на  псе.  Посл. 
Псвнник,  ка,  .м.=Гицель.  Шух.  І.  73. 
Псяк!  меж.  Крикъ  на  кошку:  брысь! 

Вх.  Лем.   425. 
Псина,  ни,  ж.  Псина.  Употребл.  какъ 

бранное  слово.  Чи  чуєш,  псино,  як  старці 
співають?  К.  МБ.  XI.  153. 

Псиний,  а,  є— Песький.  Брешеш,  псине 
мнясо!  Мяж.  20. 

Псйнка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  псина. 
2)  Раст.  Воіаппш  підгиш  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 
Си.  Пас  льон. 

Псйти,  нею,  пенш,  ід.  Хиріть,  боліть. 

Уже  ия  корова  так  жила,  так  псила — 
поки  й  здохмі.  Зміев.  у. 

Псйця,  ці,  ж.  Сука.  Желех. 
Псгіще.  ща,  м.  Ув.  отъ  пес.  КС.  1882. 

IV.    170. 
Псій,  пси,  псе  =  Песький.  Великого 

роду,  и  псьою  ходу.  Чуб.  І.  282.  З  нього 
такий  господарь,  як  з  псьою  хвоста  сито. 
Кой.  Пр.  №  228.  Іди  до  псьбї  мами! — Уби- 

райся к'Ь  чорту!  ЕЗ.  V.  253. 
Псінкй,  ми.  Общее  названіе  большей 

части  несъъдобныхъ  грибовъ.  МУЕ.  І.  107. 
Псіти,  псію,  еш,  гл.  Жить  по  собачьи; 

жить  бідно,  перебиваться.  Угор. 
Псбта,  ти,  ж.  І)  Бідность;  біда,  нужда. 

Вх.  Уг.  264.  2)  Плохая  иогода.  Вх.  Лем. 
458.  3)  Брань.  Вх.  Лем.  458. 

Пстйнькати,  каю,  еш,  ».?.  Всхлипы- 
вать, плакать  по  временамъ.  Чого  пстинь- 

каєш,  шмарката?  Вх.  Зн.  57. 
Пструг,  га,  м.  Рыба  8а1то  іагіо,  фо- 

рель. Вх.  Пч.  II.  20.  Ум  Пстружок.  Желех. 
Пстру>лі,  ми.  Веснушки.  ЕЗ.  V.  187. 
Пстружок,  жка,  м.  Ум.  оть  пструг. 
Псування,  ня,  с  Порча. 
Псувати,  псую,  ёш,  и.  1)  Поріить. 

Чуб.  V.  1173.  Хоть  займає,  не  займає, 
нехай  не  цілує,  нехай  мою  біленькою  ли- 

ченька не  псує.  Чуб.  V.  12.  2)  Бранить, 
поносить.  Угор. 

Псуватися,  псунюя,  ёшея,  гл.  Пор- 
титься. Як  снасть  псується,  то  чоловік 

ума  береться.  Ном.  Де  10198.  А  псується 
у  вас  картопля.  Могил,  у. 

Псьоглавець,  вця,  м.  Человікь  съ 
собачьей  головой.  То  були  псьоілавці,  люде 
з  песьсіми  головами.  ЕЗ.  У.  202.  См.  Песи- 
головець. 

Псюка,  ки,  ж.  Собака. 

Псюрник,  ка,  м.  Псарь,  собачникь. Черк.  у. 

Невірниця,  ці,  ж.  Жена  псаря,  люби- 
тельница собакъ. 

Псюрня,  ні,  »с.=Псярня.  Як  псюрня 
вся  собак  напала, — оттут  мені  вже  вірна 
смерть.  Алв.  92. 

Псявіра,  ри,  об.  Бранное  слово:  со- 
бачья віра.  Псявіра  десь  тягяється,  не 

ночує  дома.  Рудч.  Ск.  І.  78. 
Псяга,  ги,  ж.  Раст.  Хагаив  кігісіа. 

Вх.  Пч.  И.  33. 
Псякування,  ня,  с  Брань. 
Псякувати,  к^ю,  еш,  м.  Бранить,  ру- 

гать, поносить  (какъ  собаку).  Всяка  шель.чп 
псякує-  Кобел.  у. 

Псйнка,  ки,  лс.=Псяґа.  Вх.  Пч.  II. 
33.  Шух.  І.  20. 

Псяр,  ра,  м.  Псарь.  Желех.    ., 
Псйрка,  ки,  ж.=ПсяҐа.  Вх.  Зн.  458. 
Псйрник,  ка,  м.  1)=Псяр.  Желех. 

2)  Раст.=Молочай,  ЕирпогЬіа.  Вх.  Пч.  І.  10. 

Псйрня,  ні,  эю.^Псюрня.  От  дове- 
деться піти  світ  за  очі  через  ту  псярню. 

Рудч.  Ск.  І.  122. 
Псйчий,  а,  є  =  Песький.  З  псячою 

хвоста  сита  не  буде.  Чуб.  І.  279. 
Псйчити,  чу,  чиш,  ».і.=Псякувати. 

Вх.  Зн  57.  Як  приїде  чоловік,  то  вона  так 
псячить  чоловіка.  Каменец    у- 

Псйчка,  ки,  ж.  1)  Собачій  пометь. 
Вх.  Зн.  8.  2)  Раст.  Ьеопигиз  сагоМаса. 
Вх.  Пч.  ТІ.  33. 

Псяюха,  хи,  ж.  Бранное  слово:  со- 
бачья кровь.  Купив  козак  Олені  заухиниці 

зелені,  як  причепив  до  уха — яка  ж  гарна 
псяюха.  Чуб.  V.  1107.  Ум.  Псяюшка. 

Птаство,  ва,  с  соб.  Птицы.  Хиже 
птаство  на  степу.  К.  ЧР.  111.  Дрібне 
птаство.  Ррин.  І.  192. 

Птаський,  а,  є.  Птичій. 
Птах,  ха,  м.  и  птаха,  хи,  ж.  Птица. 

Ном.  №  10849.  Вилітайте,  сірі  птахи! 

Шевч.  59.  Ум.  Птапібн.  Причтів  пта- 
шок-золоті  крильця.  Чуб.  V.  885. 
Пташа,  шати,  с  Птенець.  Пташа 

сторожке.  Г.  Барв.  358.  Кшдуть  вони 
пташат  своїх  безпечно.  К.  Псал.  195. 
Ум.  Пташатко. 

Пташачий,  а,  є.  Птичій.  Хиба  ппш- 
шачого  молока  нема.  Ном.  Л«  1348.  Пта- 

шаче гніздо.  ЕЗ.  V.  177. 
Пташачор,  ра,  .V.  Порода  ястреба, 

Хіаив  соттипіз.  Вх.  Лем.  264. 
Пташенька,  кн,  ж.  Ум.  оть  пташка. 
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Пташеня,  нити,  г.— Пташа  Обсіли 
мене,  як  дрібні  пташенята.  МВ.  І.  11. 
Ум.  Пташенятко.  Коло  йою  як  пташенятко 

звиваться.  МВ.  (.0.    1862.    І.  71). 
Пташечка,    ки,    ж.  Ум.  оть  пташка. 

Пташина,  ни,  ж.  Птичка.  Ой  ти,  доле 

нещасная,  та  же  сь  ти  мя  з'їла,  і  най- 
меншая пташина  тою  б  не  стерпіла.  Чуб. 

V.  476.  Ум.  Пташинка,  пташиночка.  Дгвчи- 
ночко,  пташиночко,  щебетушечко!  0.  1861. 
VI.  151. 

Пташиний,  а,  є— Пташачий  Хиба 
пташиною  молока  нема.  Ном.  .V    1348. 

Пташіи'и,  в'и,  с  соб".— Птаство.  Вх. 
Лем.  458. 

Пташка,  ки,  ж.  1)  ІІтнчка.  Пріштіла 
пташка,  біля  йою  впала.  Мет.  103.  В  по.и 
пташки  літають,  веселенько  співають.  Мет. 

65.  Унотребл.  какъ  ласкательное  ими.  Зроби, 
.моя  пташко/ Шевч.  15.  Ой  мамко,  пташко! 

НВолыв.  у.  2)— ббжа.  Пчела.  Сим.  202. 
Ум.  Пташенька.  пташечка.  Чуб.  V.  275. 

Пташник,  ка,  м.  1)  Птвчпикь  2)  Пти- 
це л  овъ. 

Пташниця,  ці,  ж.  Птичница. 
Пташнй.  ні,  ж.  Птвчникъ,  птичій 

дворъ. 
Пташбк.  игка,  м.  Ум.  оть  птах. 

Пти.  Вь  вираженій:  на  птм .  —  На  що 

се'< — На  пти:  щоб  дивувались  такі  дурні, 
як  ти!  Харьк.  г. 

Птиця,  ці,  ж.  —  Птах.  Не  всі  старі 
птиці  високо  літають  Поел.  Ум.  Птйчка. 

птйчечна.  Употребл.  какъ  ласкат.  слово. 
Пані  моя,  пані  моя,  пані  влюбленая,  моє 

серденько,  моя  птичечно.  Мет.   122. 

Птяченй,  нити,  с  —  Пташеня.  До- 
звольте мені  полізти  на  те  дерево  і  ви- 

дерти птиченята.  Грин.   II.  260. 
Птичий,  а.  е=  Пташиний.  Ном.  Л«997. 

Птйчка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  птиця. 
2)  Родъ  дътской  игры.  Ив.  48. 

Птічко.  ка,  с  =Пташа.  Маве  птічко. 
Их.  Лем.  458. 

Птруту!  меж.  Крикъ  на  япгятъ  у  гу- 

цульскихъ  пастуховъ.  Шух.  I.  210." 
Пт^кавка.  ки,  ж.—  Птукач.  Вх  Лем. 

458. 

Птукач,  ча,  м.  Горлинка,  Тигіив  аигі- 
Іик.  Вх.  Лем.  458.  См.  Гсрлиця. 

Птуц!  меж.  Крикъ,  которымъ  гонять 
ті'лять.  Вх.  Лем.  458. 

Птутей-са!  меж.  Крикъ  на  воловъ: 
наліво.  Вх.  Лем.  458. 

Пту-ча!  .меж.  Крикъ  на  воловъ:  на- 
право! Вх.  Лем.  458. 

Публіка,  ки,  ж.  1)  Стыдъ,  позорь. 
Гол.  II.  471.  Ой  сміх  і  публіка:  била 
жінка  чоловіка.  Кп.  2)  Позорный  столбъ. 

Желехъ.  На  публіку  сісти.  Стать  къ  позор- 
ному столбу.  Бо  н  піду  серед  села  на  пуб- 
ліку сісти.  Гол.  3)  Мужчина  или  жен- 
щина дурного  поведенія.  Я  казала,  що  Се- 

мен чоловік,  а  Семен  публіка,  ще  й  нейда 
на  ввесь  світ.  Чуб.  V.  338. 

П^вка.  ки,  ж.  -  велиноцвітна.  Раст. 
СгерІ8  £гаиаЧЯога.  Шух.  I.  20. 

П^га,  гн,  ж.  Кнутъ.  Вас.  160.  159. 
Ляснув  погонич  пуюю,  коні  заржали.  К. 
(ЗОЮР.  II.  202).  Як  пугою  по  воді.  Какъ 
горохомъ  объ  стіну.  Ном.  №  1783.  Ум. 

Пушка. Пуга,  гй,  ;ис.-=Пугач.  Вх.  11ч.  II.  14. 
Пугавій,  вія,  ,и.=Пуга  (кнутъ).  Ко- 

зел, у.  Слов.  Д.  Эварн. 
П^гання,  ни,  с.  Крикъ  филина,  также 

подражаніе  ему  у  запорожценъ.  А  хтось 

у  вікно  по-запорозьки:  пуіу!  пуіу!  Жінки 
обидві  так  і  затремтіли.  Уже  їм  не  впер- 

винку було  ге  низове  пуіання.  К.  ЧР.  244. 

Пугарчик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  п  у  гарь, 

2)  Рюмка.  Шух.  І.  307. 
Пугарь,  рй,  м.  Стакань.  Шух.  І.  101. 

Ум.  Пугарчик. 

Штати,  гаю,  еш.  м.  Кричать  (о  фі- 
лині).  Он  не  пуши,  пушченьку!  Мет.  283. 
Подражать  крику  филина  (о  запорожцахь). 

П^гач,  ча,  м.  Пт.  филинъ,  Зггіх  ЬиЬо. 
З.істів  пугач  на  .могилу  та  й  крикнув  він: 

пугу.  Ум.  Пугачёнько.  Ой  не  пугай,  пуга- 
чені.ку,  в  зеленому  байраченьку.  Мет.  283. 

Пугачёвнй,  а.  є.  Относящійся  гь 

филину. 
Пугикати,  каю,  еш,  и.  Кричать  (о  фи- 

линахъ,  совахъ).  Сови  та  пугачі  скіглилн, 

пугикали.  Стор.  М.   Пр.   16. 
Пугйкнутп,  ну,  неш,  м.  Одн.  в.  оть 

пугикати. 
П^говиця,  ці,  ж.  Родъ  мъдной  пуго- 

вицы съ  ушкомь;  такія  пуговицы  употреб- 
ляются для  украшенія  кожанихъ  сумокъ 

(табівон).   Шух.  I.  279,  284. 
П^головатнця,  ці,  ж\=Пуголовок. 

Желех. 

Пу"головач,  ча,  л=Пуголовок.  Вх. 
Пч.  I.    16,  II.   17. 

П^головиця,  ці,  лс.=Пуголовок.  Вх. 

Пч.  11.   17. 
Пуголовка,  ки,  ж.  1)— Пуголовок. 

Вх.  Пч.  II.  17.  2)  Рыба.  ВепГЬорЬПи* 

шасгосерпаїиз.  Браун.  27. 
Пуголовок,  вка,  м.  Головаста  къ.   Так 
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води  завагається,  аж  у  горлі  засохло;  про 
мене  хочай  би  й  з  пуголовками,  аби  мокра 
була.  Подольск,  г. 

Пугом,  нар.  Грозно,  сердито.  Вони  у 
волості  кричали  пуюм  на  мене,  щоб  при- 

знавався, хто  вкрав,  то  я  і  сказав,  що  я. 
Екатериносл.  (Залюбовск.). 

Пугу-пугу!  меж.  1)  Крикъ  фвлина. 
2)  Условный  крикъ  у  запорожцеві 

Пугукнути,  ну,  неш,  іл.  Крикнуть,- 
пугу!  Барило  пугукнув,  і  юрба  зупинилась. 
Стор.  МПр.  119. 

Путутьвало,  ла,  ж.=Сяч.  Каменец,  у. 
Вх.  Пч.  II.  14. 

Пуґачі,  чів,  ин.=Матаржин.  Шух. 
І.  144. 

I.  Пуд,  да,  м.  Пудъ.  Дві  каменюки, 
кожна  в  десять  пудів.   Стор.  МПр.   113. 

II.  Пуд,  ду,  м.  Страхъ,  испугь.  Та- 
кою на  їх  пуду  нагнав.  Ковел.  у.  Ой  чого, 

чого,  сивий  голубоньку,  голубоньки  шукаєш, 
ой  бо  та  ж,  бо  та  ж  сива  голубонька  та 
набралася  и«/ду.  _  Лукаш.  143. 

ПУджвтися,  джеюся.  вшся,  гл.  О  ло- 
шадяхъ:  пугаться.  Шух1  І.  83.  ЕЗ.  У.  180. 

Пуджівно,  на,  с  =  Пужално.  Вх. 
Зн.  57. 

ПУдитн,  джу,  днш,  и.  1)  Гнать.  Мо- 
лоде гудь,  та  в  двір  пудь,  а  старе  хвали, 

та  з  двора  веди.  Міусск.  окр.  2)  Мочиться. 
Кіев.  у. 

Пудно,  нар.  Страшно.  Вх.  Зн.  57, 
Пудофет,  та,  м.  Тяжелый  на  подъенъ. 

Котл.  Слов.  24.  Так  ви,  бачу,  всі  легко- 
духи, передо  мною  так,  як  мухи,  і  пудо- 

д5ети  нагом.  Котл.  Ен.  II.   16. 
Пужак,  ка,  .к.=Пужално.  Вх.  Зн.  57. 
Пужално,  на,  с.  Кнутовище.  Рудч.  Чп. 

245.  Іде  чумак  дорогою,  на  пужално  й  упі- 
рається.  Рудч.  Чп.  203. 

Пужйна,  ж.  Пустое  зерно,  легковесное 
зерно.  Мнж.  191.  Новомоск.  у.  Лубен,  у. 
Посіяв  мірку  конопель,  та  сама  пужйна 
уродила.  Міусск.  окр.  Недозрільїя  зерна 
конопли.  Вас.  199. 

Пужйноватий,  а,  е.  О  зерні:  пустой; 
съ  пустымъ  зерномъ.  Пужинувате  просо. 
Черк.  у. 

Пужитися,  жуся,  жншся,  гл.  Щети- 
ниться. Во.юсся  і  вус  як  щетина  пужа- 

еться.  МВ.  (О.   1862.   III.  72). 
Пужка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  нуга. 
Пужлйвий,  а,  е.  Пугливый.  Грин.  III. 

449. 
Пужеик.  ка.  м.  Раст.  ТштШ$  §:1аЪга  Ь. 

ЗЮЗО.  I.  139. 

Пуиан,  на,  м.  Брюхачъ.  Г.  Барв.  313. 
Ум.  Пузанчик.  Старий  батько  сидить  коло 
хати  та  вчить  внука  -  пузанчика  чолом 
оддавати.  Шевч.  261. 

Пузанок,  нка,  м.  Родъ  сельди.  Хере.  г. 
Пузанчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  пузан. 

Пузань,  ни,  .*.=Пу8ан.  Черк.  у.  К. 
ПС  112. 

Пузатий,  а,  е.  Брюхатый.  Шевч. 
Пуввелйкий,  а,  е.  Указательный 

(о  пальці).  Пузвеликий  палець.  Черк,  у/ 
Пуадёрко,  ка,  с.  и  пуздёрок,  рка, 

-и.  Дорожный  погребецъ.  ЗОЮР.  I.  167. 
Котл.  Слов.  24. 

Пуздракуватий,  а,  е.  Одутлый,  одут- 
ловатый? Він  був  собі  якийсь  малий,  пу:- 

дракуватий  та  болізний.  Мир.    ХРВ.  53. 

Пуздратий,  а,  е.  Брюхатый,  толстый? 
Мовчить  пуздрата  собака!  (про  старшину). 
Мир.  ХРВ.  247. 

Пувдро,  ра,  с  1)  Мочевой  пузырь. 
2)  Мошна  у  животныхъ.   3)  Погребецъ. 

ПУздря,  рі,  ж.  Прыщъ;  волдырь. 

Пуэирёвий,  а,  е.  Пузиревим  салом  на- 
мазують шиї  волам. 

Пузиритися,  рюся,  рйтася,  гл.  I)  Взду- 
ваться пузырями.  Отце  поганая  багнюка, 

глянь,  пузириться  як.  Греб.  369  2)  Дуться. 
Пуэйрь.  рй,  м.  Пузырь. 
Пузо,   за,   с.  Брюхо,  пузо.  Ум.  Пузцё. 

Пузце,  цй,  с.  1)  Ум.  отъ  пуэо.  2)  Часть 
веретена.  См»  Веретено  1. 

Пук,  ка,  м.  1)  Пукъ.  Пов'яже  солому 
у  пуки  та  й  везе  ао  міста  продаватгг  жи- 

дам. Каменец,  у.  2)  Раст.  Зеїіпит  сапі-. 
Гоїіа.  Шух.  І.  22. 

Пука,  кя,  ж.  Конецъ  пальца,  точніе: 
внутренняя  сторона  конца  пальца.  Пісок 

пальиі  роз'їдає,  крівця  пуки  заливає.  Гол. 
І.  50.  Ум.  Пучка.  См.  это  слово. 

Пукавка  и  пукалка,  ки,  ж.  Родъ 
хлопушки:  трубка  изъ  гусинаго  пера,  де- 

рева, изъ  которой  пробка  выталкивается 
сжатымъ  воздухомъ.  КС  1887.  VI.  479. 

Чуб.  П.   157. 
Пукал,  ла,  с.  Грязь,  илъ  на  дні  со- ляныхъ  озеръ.  Черном. 

Пукалка,  ки,  ж.  1)  См.  Пукавка. 
2)  Раст.  Сатрапиіа,  колокольчики.  Их. 
Лем.  458.  3)  Кисточка  на  конці  кнута. 
Вх.  Уг.  264, 

Пукарити,  рн>,  риш,  гл.  Пахать  бук- керомъ.  Хере.    у. 

Пекарь,  ря,  м.  Буккеръ.  Хере.  у. 
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Пукас.  се,  м.  Рыба  Кпосіеиь  ашагиц, 
горяакъ.  Вх.  ІІч.  II.  20. 

Дукати,  каю,  вш,  гл.  1)  Стучать. 
2)  Лопать,  трескать,  хлопать.  Те  крути- 

лось і  тріщи.ю,  а  те  пукало  й  гуло.  Стор. 
МПр.  87.  3)  Лопаться,  растрескиваться. 
Коли  пукав  акация,  належиться  сіяти  ку- 

курузы. ЕЗ.  V.  246. 
Пу кітви,  а,  є.  1)  Выпуклый.  Пуката 

бочка.  Черк.  у.  2)  Раздувшійся,  толстый. 
Пуката  жаба.  Вх.  Лем.  458. 

Пускатися,  каюся,  ешся,  гл.  Трес- 
каться. Аж  ся  під  ним  земля  пукала,  Гол. 

I.  83. 

Пукішка,  ки,  ж.?  Карапузъ. Вх.Зн.57 
Пуклятий,  а,  е=Пукатий.  Вх.  Лем. 

458. 

Пікнути,  ну,  неш,  и.  1)  Стукнуть. 
Ой  піду  я  під  віконце,  пукну.  Гол.  І.  276. 
Гукни,  та  не  пукни,  аьк  та  не  стукни. 
НВолын.  у.  2)  Лопнуть,  треснуть. 

Пукнястий,  а,  є -Пукатий.  Оця  ча- 
шечка хоть  нижча,  за  те  в  неї  боки  пук- 

нясті,  то  вона  гце  більша  за  ту.  Волын.  г. 

Пуком,  нар  О  паденій:  быстро,  по- 
добно камнк).  Горобиі  пуком  падають. 

іМнж.   191. 

П^кти,  кну,  неш,  и.  =  Пукнутн. 
Пукла  шибка.  Каменец,  у.  Пукли  обручі 
на  бочці.  Чуб.  II.  89. 

Пук^!  меж.  Стукъ.  Пуку,  пуку  в  око- 
нечко,  виглянь,  виглянь,  дівчиночко!  О.  1861. 
XI.    130. 

Пуль!  меж.  Првзывъ  для  индюшагь, 
цыплятъ,  гусять.  КоІЬ.  І.  65,  66. 

Полька,    ки,   ж.— Индичка.  Вх.   ІІч. 
II.  12. 

Пульош,  ша,  .м— Пульпак.  Вх.  Лем. 
458. 

Пульпак,  ка,  н.^Индик.  Шух.  І.  108. 

Пульцан,  на,  н.— Пульпак— Яндик. Вх.  ІІч.  II.   12. 

Пульч,  меж.  Призывъ  для  инд.  куръ. 
Вх.  Лем.   459. 

Пульна,  чати,  с=Пуля  1.  Вх.  Лем. 
458. 

Пулнжати,  каю,  вш,  гл.  Обь  индюш- 
кахъ:  кричать:  пуль,  пуль.    Вх.  Пч.  II.  12. 

Пу\дя,  лі,  ж.  Дітск.  Утенокъ.  О.  1862. 
IX.    119. 

Пули,  лити,  є.  1)=Инднча.  Вх.  Пч. 
II.   12.  2)=Курча.  Черниг.  у. 

Дулйк,  ка,  .м.=Пульпак=Иядяк. 
Вх.  Пч.  II.   12. 

Пудяковий,  а,  в  =  Индичий.  Вх. 
Лем.  458. 

Пуляш,  ви,  м  =Пуляк.  Вх.  Лем.  459. 
Пумкатн,  каю,  вш,  ід.=Кункатн. Лохв.  у. 

Пундик,  ка,  м.  Родъ  пврожнаго.  Котл. 
Слов.  24.  Кушанье:  слои  тіста,  перело- 

женные поджарен  нымъ  на  постномъ  маслі 
лукомъ  и  испеченные.  Маркев.  158. 

Пунднкбнмй,  а,  е.  Прнвыкшш  къ  ла- 
комствамъ.  Пундикова  дитина,  не  хоче 
хліба  їсти,  а  все  давай  паляниці-  Міусск. 
окр.  Бач,  яка  пундикова,  хліба  не  їсть. 

Харьк.  г. 
Пундюха,  хн,  ж.  Названіе  коровы. 

Вх.  Лем.   459. 
Пундючитися,  чуся,  чншея,  гл.— 

Бундючитися.  О.  1862.  I.  53. 
Пеночка,  кн,  ж.  Пт.  Сосновка. 
Пунтове,  вбго.  с.  Земскій  сборъ  на 

почтовыхъ  лошадей.  Кременч.  у. 

Пунь,  (ня,  .«.?),  пенька,  кя,  ж.,  пань- 
кало, ла,  с.  Зоол.  ВотЬіпаїог  щпеиз,  жер- 
лянка. Вх.  Пч.  II.   16. 

Пуп,  па,  м.  Пупъ,  пупокъ.  Посинів, 
як  той  пуп.  Ном.  .V  654.  Кричати  на  пуп. 
Кричать  благимъ  матомъ.  Вона  на  це  й 
пупа  не  поривала  Она  совсбмъ  не  рабо- 

тала въ  этомъ  ділі.  Грин.  I.  233.  Ум. 
Пупёць,  пупбк,  пупчик.  З  пупку.  Сызмала. 
Авентій  був  розбійник  з  пупку.  Котл.  Ен. 
IV.  67. 

Пупенак,  ка,  я.  Родъ  птицы.  Вх. 
Лем.  459. 

Пупер,  пра.  ,ч.=Пупець  3.  Вх.  Лем. 
459.  Ум.  Пуприк. 

Пуперник,  ка,  м.  Карликъ.  Вх.  Уг. 
264. 

Пупець,  пцй,  м.  1)  Ум.  отъ  пуп.  Ку- 
пець, щоб  тобі  усох  пупець.  Чуб.  І.  260. 

3)  Пуповина.  Дитині  в  її  животі  пупець... 
обмотався  довкола  шиї-  ЕЗ.  V.  180.  3)  Пу- 

покъ, птичій  желудокъ.  Вх.  Лем.  459. 
Желех.  4)  Ч^сть  косы  (инструмента).  См. 
Носа  1.  Шух.  І.   169. 

Пепінок,  нка,  л.=Пуп'янок  1 .  Желех. 
Пу  плиток,  шка,  м  =Пуп  яшок  1. 

Вх.  ІІч.  І.  15. 

П^плянок,  нка,  и.=Пуп  янок.  Ум. 
Пулляночон.  Желех. 

П^плях,  ха,  .«.—Пуп  яшок.  Желех. 
Ум.  Пупляшок. 

Пупник,  ка,  м.  Родъ  птицы.  Вх.  Лем. 459. 

Пуповн^тіе,  чого,  с  Волізнь  пупка 
у  грудного  ребенка.  Новомоск.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Пупбк,  пка,    м.    1)=Пупець   1.    Вж. 
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Лом.  459.  2)  Почка  (древесная).  Вх.  Лем. 
459. 

Пупорізка,  ки.  ж.  Повивальная  бабка. 
Ішла  раз  пупо})ізка  кудись  иа  родини. 
Драг.  49.  . 

Пупорізна  баба,  ної — би,  лс.=Пупо- 

рівка. 
Пупчик,  ка,  м.  1)  У  її.  оть  пуп.  2)  мн. 

Родъ  узора  въ  вышивкЪ.  Чуб.  VII.  415. 
КоІЬ.  І.  48. 

Пуп'янок,  нка,  м.  1)  Бутонъ;  почка. 
Квітки  роскру чували  свої  пуп'яночки.  Ле- виц.  ПЙО.  І.  500.  2)  Завязь  огуречныхъ 
растеній.  Сквир.  у.  Маленькій  огурчикъ. 

Дам  тобі  у  гірок  і  пуп'янок.  Ном.  №  566. 
3)  3  пуп'янку.  Сызмала.  Він  і  з  пуп'янку 
такий  був:  ще  років  п'ять  йому  (їі/.ю,  то 
все  по  сусідських  юродах  крав.  Волын.  г 

Ум.  Пуп'яночок.  Нехай  я  собі  оіірочка-пуп  я- 
ночка  знайду-  Ном.  №  566. 

Пу^п  яшечок.  чка, .».  У  м .  огь  пу п  яшок. 

П^п  яшок,  шка,  .«.=Пуп'янок.  Ум. 
Пуп  яшечок. 

Пуринати,  наю,  вш,  сов.  в.  пурнути, 

ну",  неш,  гл.  Нырять,  нырнуть.  Пусти  ж 
мене,  мати,  на  річку  купатись,  буду  пла- 

вать, пуринати,  доленьки  шукати.  Мет. 
276.  Діточки  (=утята)  пу]туть.  Мет. 
157.  См.  Пірнати. 

Дуривач,  ча,  н.  Нырятель. 
Пурннкоза,  ви,  .» =Пірникоаа 
ПурнУти.  См.  Пуринати. 
Пурняло,  ла,  с.  Ночное  пастбище 

овецъ  лътомъ.  О.  1862.  V.  Кух.  34. 
Пурнйтн.  няю,  еш,  її.  Пасть  ночью 

стадо  овец-б.  О.  1862.  V.  Кух.  38. 
Пурх!  меж-  Порхъ!  Якась  пташка 

прилетім  і  сім  передо  мною  на  шляху.... 
Я  до  неї  ловити, — вона:  пурх!  Г.  Барв.  352. 

Пурхати,  хаю,  еш,  сов.  в.  пурхнути, 
■у,  неш,  и.  Порхать,  порхнуть.  Левиц. 
Пов.  176.  Якась  пташка  пролетіла....  Я 
за  нею, — вона  й  пурхне.  Г.  Барв.  352.  Я 
пурхнула  у  хату.   О-   1862.  X.  9. 

Пускати,  кію,  еш,  сов.  в  пустити, 
лущу\  стиш,  гл.  Цускать,  пустить,  выпу- 

стить. Як  візьмеш  ти  за  рученьку,  —  не 
мусиш  пустити.  Мет.  Давали,  та  з  рук 
не  пускали.  Ном.  Л:  9785.  Пустимо  стріл- 

ку, як  грім  по  небу.  АД.  І.  9.  2)  Отпу- 
скать, отпустить;  позволить.  Ой  чом  не 

прийшов?.,  чи  .чати  не  пускала?  Мет.  32. 
3)  Впускать,  впустить.  Не  пускають  в  ха- 

ту ночувати.  ПІевч.  4)  Испускать,  испус- 
тить. Вода,  нагріваючись,  пускає  од  себе 

пару.  О.  1862.  III.  32.  Зомлів,  і  мину  вже 

з  переляку  пускає.  Грин.  II.  232.  5)  Вскры 
ваться.  вскрыться  (о  рік*).  На  провесні 
от-от  річка  Горинь  пустить.  Г.  Барв.  27. 
6) — на  пожар.  Сжигать,  сжечь.  Семшрад 
султанський  хочуть  пустити  на  пожар  і 
сплінпруватч.  К.  ЦН.  211.  7)  Пускати  бі- 

сики. Кокетничать,  завлекать.  Княгині  ні- 
чого вже  було  до  Четвертинського  бісики 

пускать.  Стор.  МПр.  86.  8)— тумана.  Ду- 
рачить, обманывать.  9) — славу.  Распростра- 

нять молву,  распускать  дурные  слухи. 

Пускатися,  каюся,  ешея,  сов.  в.  пус- 
титися, щ^ся,  стишся,  і.і.  1)  Пускаться, 

ііуститься-  Мідяні  човна,  золоті  весла.  Ой 
пустимо  ж  ся  на  тихий  Дунай.  АД.  І.  1. 
Пустимось  кіньми,  як  дрібен  дощик.  АД. 
І.  У.  Два  роки  в  речі  не  пускався.  Мкр. 
Г.  8.  Не  трать,  куме,  сили,  пускайсь  на 
дно.  Грин.  І.  240.  2)  Расти,  вырасти.  Чер- 

вона рожа  зацвіла;  і  треба  ж,  на  біду, — 
край  неї  хміль  пустився.  Греб.  371. 
3)  Только  сов.  в.  Начать,  стать;  начаться. 
Пустився  я  йти,  коли  догц.  Могил,  у.  А 
тут  уже  й  дітки  пустилгкя.  Породила 
Мотря  за  три  роки  трьох  синів.  Мир. 
ХРВ.  90.  4)— на  що.  Итти,  пойти,  рі- 

шиться на  что.  Я  не  вірю,  щоб  Хрчстя 
на  таке  пустилася.  Мер.  Нов.  II.  110. 
5) — чогб.  Выпускать,  выпустить  изъ  рукъ. 
Як  припала  до  кух.ія,  неначе  її  уста  до 
його  прикипіли,  та  поти  всього  не  випила, — 
не  пустилася.  Мир.  Пов.  II.  113.  Пусти- 

тися берега.  Забросить  все,  ни  о  чемъ  не 
заботиться,  опуститься.  Чи  можно  ж  із 
таким  чо.ювіком  зорудувати?  Пустився 
береш  зовсім.  Г  Барв.  284.  А  я  теж  пу- 

стімось береш  Де  було  перш  чисто, — те- 
пер сміття  по  коліна-  Г.  Барв.  393. 

6)  Духу  пускається  хто.  Иснускаетъ  духъ, 
умираеть.  Коні  біжать,  духу  пускаються, 
а  він  все  свариться:  чою  помогу  їдеш?  Св. 

Л.  269 
Пусднк,  ка,  х.  Родъ  одежды.  З  тим 

ся  треба  любувати,  гито  в  пусликц  ходит. 
Гол.  II.  424. 

Пустельний,  а,  е.  Пустынный.  Желіх. 

(Мир.  ХРВ.  323). 
Пустельник,  ка,  м.  Пустынникъ,  от- 

шельникъ.  Стор.  МПр.  39.  Гн.  II.  94. 

Пустельників,  нова,  ве.  Принадле- 
жащей пустыннику.  Почувши  оттакі  пу- 

стельникови  речі.  Стор.  МПр.  39. 
Пустельниця,  ці,  ж.  Пустынница.  О. 

1862.  VIII.   14. 

Пустеля,  лі,  ж.  Пустыня 
Пустйана,  ни,  ж.  Незаселенная  міст- 

1 
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ность.  Залюдняли  стару  пустизну  униз 

Дніпра,  Дністра  і  Бою.  К.  Хмельн.  20. 
Пустий,  а,  6.  1)  Пустой.  2)  Пустой, 

глупый,  безсодержательный,  легкомыслен- 
ный. Да  ти  пусту  оце  бесіду  звів.  Федьк- 

А  в  козака  розум  пустий;  хоче  дівку  з  ума 

звести.  Грин.  III.  259.  3)  Ненужный,  без- 
оолезный.  Вх  Зн.  57.  Пусте  зілля.  Сор- 

вал трава.  Вх.  Зн    57. 
Пустинних,  «а,  .  м.  =  Пустельник. 

Гн.  II.  95. 

Пустнння,  на,  с.  Пустырь;  пустошь, 

заброшенная  усадьба.  Прямо  у  свою  сло- 
боду та  у  свій  двір.  Як  глянув,  аж  там 

таке:  пустиння!  пообвалювалось,  скотина 
реве,  юлодна.  Мнж.  86. 

Пустиня,  ні,  ж.  1)  Пустыня.  Пішла 
вдова  пустинею  з  маленькою  дитиною- 

Грин.  III.  418.  Кругом  сама  пустиня,  не- 
ма людей,  тільки  хижий  зчір.  Стор.  МПр. 

29.  2)  Пустякъ  За  пустиню  сваряться. 
НВолын    у. 

Пустити,  ся.  Ся.  Пускати,  ся. 

Пусти  ця.  ці.  лг.=Пусткя.  Херс  у. 
Слон.  Д.  Эварн. 

Пустій,  тій,  м.  =  Пустун.  Дитина 
спить,  а  .чати  росповідае  старшії  и  пу- 
стіям....  про  сиріток  та  мачуху.  ЕЗ  V. 
125. 

Пустісінький,  а,  е.  Совершенно  пустой. 
Отті  прямії  ко.госки  зовсім  пустісінькі, 
ростуть  на  ниві  даром.  Греб.   363. 

Пустісінько,    нар.   Совершенно  пусто. 

Пустіти,  тію,  еш,  и.  1)  Пустіть.  Пу- 
стіє в  хаті,  в  коморі  і  на  дворі  без  хазя- 
їна   2)  Пустовать.  Зміев.  у. 

Пустка,  кн,  ж.  1)  Нежилой  домъ, 
опустившій  домъ  Г.  Бячв.  249.  У  нашого 
Га.уаіана  вишивана  хустка,  буде  в  наших 
Озерянів  не  одная  пустка.  Нп.  2)  Участокъ 
аемли,  принадлежащей  лицу,  выбывшему 
■въ  сельскаго  общества    Козел,  у. 

Пуст»,  нар.  1)  Цусто.  Що  в  тому  ти- 
тулі, мм  пусто  в  шкатулі.  Чуб.  I.  283. 

Н*гь,  не  ■  ищется.  Порядку  пусто.  2)  На- 
прасно. Пусто  заіщіудилися,  паночку.  Вх. 

3«.  58.  3)— говорити.  Говорить  пустяки. 
Посіяв  я  пшениченьку  рідко. — Говориш  ти, 
козаченьку,  пусто:  зійде  твоя  пшениченька 

густо.  Мет.  28.  4) — ті,  піти,  а)  По  пусто- 
му пропадать,  пропасть  На  панщині  ро- 

бить, а  свої  дні  дома  й  так, — ідуть  пусто. 
Г.  Барв.  98.  б)  Плохо  вести,  себя,  не  за- 

ботиться ви  о  чьмъ.  А  я  було  кажу:  „Слу- 
хай, Гриию,  як  ти  пусто  йдеш,  то  й  я 

пусто  піду".  Г.  Барк.  284. 

Пустобака,  кн,  об.  Пустой,  распущен 

ный  яеловікь.  Тілько  пустоб'яки  жалку 
ють  за  шинком,  а  добрий  чоловік  не  жаліє. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Пустовали!,  а,  е.  Шаловливый.  Ото 
пустований  та  мордований. 

Пустовлйвнй,  а,  е.  Шаловливый, 

ръзвый. Пустовщйна,  ни,  ж.  Опустившее  по- 
селение, пустошь. 

Пустодомок.  мка,  т.  Не  домовитый 
человїкь. 

Пустоиблка,  ки,  ж.  Ханжа.  Були  там 
чесні  пустомолкч.  Котл.  Ен.  III.  47. 

Пустбнаш,  нар.  Безъ  пастуха.  Каме- 
нец, у.  Ходять  коні  пустопаш.  Каменец,  у. 

Тоді  вони  коней  пустоплш  попускали.  АД. 
I.  118.  В  полі  вже  тілько  стерні  жовтіли 

та  рябіли  гуси,  а  де-де  й  худобина  ходила 
пустопаш    Св.  Л.  63. 

Пустопашний,  а,  є. — худбба.  Скоть, 
не  употребляющійся  въ  работу.  Вх.  Зн.  58. 

Пустота,  ти.  ж.  1)  Шалость,  проказы. 
Ото  вже  пустоти  робе.  Черк.  у.  2)  соб. 

Шалуны.  Дожидають  мої  голуб'ята.  Оце 
як  побачуть,  з  ніг  мене  звалять,  тая  пу- 

стота. МВ.  (О.  1862.  І.  82).  Пустує  ці- 
лий день  моя  оця  пустота. 

Пустотливий,  а,  е=Пустовливий. 

Пустотна,  ні,  ж.  =  Пустота  І.  Хло- 

п'ят любив,  з  дітьми,  мов  сам  дитина, 
грався,  вони  йому  здавалися  пташками; 
їх  реготом  та  скоками  втішався  і  весе- 

ливсь забутими  піснями.  А  послі  пустотні 
впадав  у  сум  глибокий....  К.  МХ.   17. 

Пустоцвіт,  ту.  .«.  Пустоцв-вть.  Холи  гіде 
самий  пустоцвіт,    укинь  личака   у  грядки- 

Пустоширбкий,  а,  є.  Широкій  и  пу- 
стой, безлюдный.  Пустоширокі  степи.  Рудч. 

Чп.   13. 
Пустошити,  шу,  шнш,  гл.  Опустошать. 

Щоб  гаїв,  садів  не  пустошили. 
Пестощі,  щей  я  щів,  ж.  мн.  Ба- 

ловство, шалости.  З  пустощів  не  зна  що 
робити-   Черк.  у. 

Пустувати,  т^ю,  еш,  гл.  1)  Шалить, 
розвиться,  проказить.  Не  пустуй,  а  то 

битиму.  Лебед.  у.  2)  Пустовать,  быть  не- 
занятым!..  Рі/їна  ся  пустує  вже  століття. 
К.  ПС.  27. 

Пустун,  на.  м.  Шалунь.  Він  пустун, 
неслух.  Кролев.  у. 

Пустуха,    хн,    м.  Шалунья.    Ум.  Пу- 
стушка,  пустушечаа.  Не  пустуй,  моя  пу. 

тушко!  Щог    Сл.   124. 
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Пу>,  та,  м.  =  Путь.  Вх.  Лем.  459. 
Ум.  Путин.  Вх.  Лем.  459. 

Путарайки,  йок,  ж.  мн.  Раст.  КіЬез 
піЬгит.  Вх.  Пч.  II.  35. 

Путати,  таю,  еш,  гл.  Надівать  путы. 
Швидче  путай  кобилу. 

Путенно,  нар.  Хорошо,  какъ  слідуегь. 
Та  путенно  ж  і  зроблено.  Екатериносл.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Петера,  ри,  ж.  Деревянный  сосудъ  для 
приготовленій  овечьяго  сыра.  Вх.  Зн.  58. 

Путйвець,  вця,  м.  Проселочная  до- 
рога. Боря.  у.  Сидять  на  дорозі  аж  два- 

надцять вовків....  Сидять  рядком  по  пу- 
тивцю,  наче  ждуть  мене.  Г.  Барв.  443. 
Ум.  Путивчик. 

Путивка,  ки,  ж.  Сортъ  яблокъ.  Ум. 
Путивочка.  Порис,  Приямове  дитятко,  пу- 
тивочку  Венері  дав.  Котл.  Ен.  І.  6. 

ПУтик,  ка,  м.  Ум.  оть  пут. 
Путйлівка,  ки,  ж-  Курительная  труб- 
ка, сделанная  въ  Путилове  (въ  Буковині). 

Шух.  І.  277. 
Путймець,  идя,  л.=Путивець.  Борз.  у. 
Путина,  ни,  ж.  Сосудъ  для  молока. 

Шух.  I.  186.  Сосудъ  для  приготовленія 
овечьяго  сыра.  Вх.  Зн.  58. 

Петлиця,  ці,  ж.  Ремень,  которымъ 
привязывается  стремя. 

Путлище,  ща,  с.  Три  нитки  у  бумаж- 
ного змія,  свлзанныя  однимъ  концемъ. 

Путній,  я,  е.  Путній,  порядочный, 
дільньгй.  Внизу  путній  ставок,  а  через 
його  ледаченъкий  місток.  О.  1862.  IX.  62. 
Нічого  путньою  не  пригадаю.  Ком-  I.  8. 

Путня,  ні,  ж.  Бочка.  КоІЬ.  І.  70. 

Путо,  та,  с.  Преимущ.  во  мн.  пута. 
1)  Путы.  Ой  на  волики  налигачі,  а  на  ко- 

ники пута.  Мет.  56.  2)  Кандалы.  Заку- 
вали запорожців  в  залізнії  пут<і.  Нп. 

Путрити,  рн>,  риш,  и.  1)  О  дым*: 
валить.  А  дим  з  вікна  так  і  путритъ. 
Кролев.  у.  2)  Пушить,  ругать.  Як  зачала 
вже  їх  путрити  за  те!  Зміев.  у. 

Путря,  рі,  ж.  Родъ  кушанья  изъ  сва- 
реннаго  ячменя  и  сладкаго  квасу.  Маркев. 
157.  Чуб.  VII.  440.  На  закуску  куліш 
і  кашу,  лемішку,  зубці,  путрю,  квашу. 
Котл.  Ен.  I.  18. 

Путтй,  тя,  с.  Первоначально:  путь, 
дорога,  но  употребл.  лишь  въ  переноси, 
значеній:  толкъ,  прокъ.  Молоді  хазяї,  ду- 

має,— чому  й  на  пуття  не  навести.  Св. 
Л.  244.  Не  буде  з  йою  пуття.  Не  буде 
«же  їм  ні    пуття,  ні    добра.  Стор.   МПр. 

154.  Без  пуття.   Безъ  толку,  безъ  смысла. 
Все  робить  без  пуття. 

I.  Путь,  ті,  ж.  Путь.  Б.іагос.юви,  тату, 
в  божу  путь  пойти.  Маркев.  120.-  Вона 
в  велику  путі,  задумам,  -  т.-е.  умираеть. 
Г.  Бари.  524.  Щоб  твоя  путь  погибла! 

(брань). II.  Путь-путь!  меж.  Призывъ  для  ку- 
рей. О.   1862.  IX.  35. 

ПУтькало,  ла,  с  1)=Пугутькало. 
Вх.  11ч.  II.  14.  2)=Пугач.  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  ̂  

Путящий,  а,  е.  Порядочный,  хорошій. 
Город  путящий.  Греб.  400.  Путящий  чо- 

ловік з  його  буде. 

Пух,  ху,  м.  1)  Пухъ.  2)  Первые  мел- 
кіе  волоски  растительности  на  бороді.  Бо- 

рода тільки  пухом  поростала.  Св.  Л.  192. 
3)  Раст.:  а)  Егіорпогит  уакіпаїит  Б.  ЗЮЗО. 
І.  12.  б)— болотяний.  ЕгіорЬогшп  ІаМоНшп 
Норре.  ЗЮЗО.  І.   122. 

Пуха,  хй,  ж.  1)  Въ  внраженіяхь:  До- 
бити пухи,  добити  до  пухи.  Довести  до  край- 

ности, покончить  съ  чімь.  Добили  чоловіка 
до  пухи.  Борз.  у.  Тепер  уже  ляхам  наші 
добили  пухи.   Ном.  №  874. 

Пухай,  хая,  м.  Чучело,  пугало.  Чуб. 
VII.   576. 

Пухир,  ра,  пухйрь,  рй,  м.  І)  Вол- 
дырь. Як  линула  ощюпом  на  руку,  так  он 

які  пухирі  понабігали.  Харьк.  г.  2)  Пу- 
зырь. 3)  Моченой  пузырь.  НВолын.  у. 

Пухір,  ра,   к.=Пухирь.  Ком.  I.  14 
Пухкати,  каю.  еш,  гл.  Пьіхтіть.  Ходе 

піп  після  обіду  по  кімнаті  та  тільки 

пухкає- Пухкий,  а,  є.  і)  Рыхлый,  мягкій  (о 
хлібі,  землі).  Пухкий  хліб  удався.  НВо- 

лын. у.  Пухка  паляниця, — хоч  губами  їж. 
Харьк.  Земля  пухка.  Г.  Барв.  212.  3)  Мяг- 

кій, ніжний.  Пухкі  овчини.  НВолын.  у. 

Пухленйна,  ни,  *г.=Пухлятнна.  Вх. 
Зн.  58. 

Пухлий,  а,  е.  Пухлый,  опухшій.  Ле- 
виц.  ПЙО.  І.  380. 

Пухлики,  ків,  м.  мн.  Особымъ  обра- 
зомъ  собранныя  сборки  на  рукаві  иногда 
и  на  вороті  рубахи.  Кіев.  у.  Погано  пух- 
лики  позбграла,  треба  дрібніше  й  рівніше. 
Харьк.  у. 

Пухлйна,  ни,  ж.=Пухлятнна.  Хер- 
сон, г. 

Пухлйтнна,  ни,  ж.  Опухоль.  Грин. 
II.  38.  Рослину  живокіїть  добре  класти 
од  пухлятини. 

Пухнатий,  а,  е.  1)  Пушистый.  2)  Рых- 
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1Ый,  мягкій.  Гарні  пиіюіи  вдалися,  пух- 
наті. Пирят.  т.  Пухната  булка.  Козел,  у. 

3)  Полный,  жирный.  Еозел.  у.  (Жінка) 
ямка  пухната,  .нов  пампушок.  Гн.  II.  27. 
Ум.  Пухнатенький.  Чотирі  донечки:  висо- 

ченькі, пухнатенькі  і  чорнобривенькі  Гол. 
III.   461. 

Пуховий,  а,  е.  Пуховой,  сделанный 

■зъ  пуха.  В'яже  коня  до  ялини,  а  сам  іде 
до  дівчини,  до  дівчини  до  Марусі  на  пу- 

ховії подусі.  Мет.  91. 
Пуховиця,  ці,  ас.  Пуховикъ.  Стек 

хізяїн  та  пуховую  пуховицю,  а  безщасний 
чу.чак  у  дорозі  та  нещасну  важницю. 
Мет.  458. 

Пухтелнк.  ка.  м.  Пышка.  Не  все  ж 
їсти  пухте.шки,  треба  спекти  і  житного 
хліба. 

Пухтій,  тій,  .ч.  Жирный,  неповоротли- 
вый человь-кь.  Черк.  у. 

Пухти,  хну,  неш,  і.»  Пухнуть.  По- 
червонів середній  пальчик  у  дитини,  /-тав 

пухти.  Г.  Барв.  530. 
Пухтя,  ті,   н.=Пухтій. 
Пуцка.  кя,  ж.  МеіпЬгшп  хігіїе  Вх 

Уг.  264. 

Пуцуватн,  ц^ю,  вш.  і.і.  Чистить.  Гол. 
III.   113. 

Пуць!  меж:,  выражающее  моменть  па- 
девія,  бухъ!  Дивлюсь  воно  (вороненя)  угорі/ 
полетіло  да  й  пуць  на  шию  барану.  Греб. 

381.  (П'яний)  пуць  на  землю.  Мир.  ХРВ 
199.  Пуць  з  неба!  ось  і  ми.  коли  вам  тре- 

ба. Чуб.  І.  248.  А  воно  пуць  з  рук.  Черк.  у. 
Пуцьверянок  и  пуцьверінок.  яка, 

м.  1)  Неоперившійся  птснецъ.  Харьк.  г. 
Вона  драм  по  гнгз<іах  пуцьверінків.  Стор. 
МПр.  29.  2)  Маленькій  ріебеногь.  О,  пуць- 
веринку  Купидоне!  Котл.  Ен.  І.  36. 

Пуцьнути,  ну.  неш.  и.  Упасть,  бух- 
нуть. 

Пучечка,  кя,  ж.  Уи.  оть  пучка. 
Пучечок,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  пучок. 

2)  Букетикь.  Пучечок  квіток.  Харьк. 
П^чка.  кя,  ж.  Ум.  отъ  малоупотре- 

бительна:^ пуна  (см.),  но  употребляется 
самостоятельно  въ  томь  -  же  значеній. 

1)  Конецъ  пальца  на  рукъ,  точнее:  вну- 
тренняя часть  конца  пальца  на  рукї; 

■ногда  въ  значеній:  палець.  3  пучок  та 
з  ручок  жити.чемо-  Г.  Барв.  231.  Загна.га 
шпичку  під  ніготь,  а  тепер  пучку  обри- 

ває. Харьк.  г.  Пучками  та  ручками,  мов- 
ляв, хліб  заробляємо.  Лебед.  у.  Я  сЫн  одггн 

одним,  як  пучка.  Г.  Барв.  191.  Ди.о.  зні- 
мати каблучку  з  пучки.  Г.  Барв.  206.  На 

одній  руці  пучки,  та  неоднакові.  Ком.  Пр. 
.V  829.  2)  Щепдтка.  Позич  мені  пучку 
соли.  Харьк.  Ум.  Пучечка.  Панночка,  чи 

иглну.ш  на  нас,  чи  ні. — простяиха  дві  пу- 
чечки поціхувати.  МВ.  (О.   1862.  III.  37). 

Пучбк,  чка,  .ч.  Пучокь.  Пучок  зіхгя. 
Стор.  МПр.   155.  Ум.  Пучечок. 

Пушечка,  кя,  ж.  Ум.  оть  пушка. 
Пушина,  ни,  ж.  Пушинка.  Паляничка 

.гегесеньки  як  пушина-  Харьк   Ум.  Пушима. 

Пушити,  шу.  шяш,  і.і.  1)  Взрыхзять. 
Пушив  свою  яблуню.  2)  Дьлать  полнымъ. 
вздувать  Мовчанка  не  пушить  і  черева 

не  дме-  Ном.  .V   1 1 1" Пушка,  кя,  ж.  1)  Жестяная  или  де- 
ревяная  байка.  Волын.  г.  Щух.  І.  307. 
Пушка  на  цукор  2і=гариата.  3)  Ружье. 
Шух.  І.  234.  4і=Пучка  1.  Вх.  Пч.  І.  15. 
Желех.  Ум.  Пушечка.  Поїаруйте  мені  оцю 
пуіиечку  на  голки  та  на  нитки.  Кіев.  у. 

Пушкарський,  а,  є.   Артиллерійскій. 
Пушкарь,  ря,  м.  1)  Артиллеристь. 

2)  Стр-влокь.  Угор.  3)  Родь  сельскаго  ио- 
лицейскаго  (вь  Галиціи).  вооруженнаго 

ружьемь.  Вх.  Зн.  58. 
Пушбк,  шку,  ж.  Ум.  оть  пух. 
П^ща,  щі,  ас.  Дремучій  льсь,  ліченая 

чаща.  Не  схотів  він  із  жінкою  жити,  пі- 
шов же  він  по  пущах  блудити.  Мет.  359. 

Ото  ж  раз  поїхав  князь  на  полювання 
да  й  одбивсь  у  пущі  од  своєї  челяді.  Е, 
(ЗОЮР.  II.  203). 

Пущадло,  пущало,  ла,  с.  Ланцеть 
для  пусканія  крови.  Херс.  Желех. 

Пущальний.  а,  в    Мясопустный. 
Пущання  и  пущення,  ня,  с.  Заго- 

венье. На  пущення  як  зав'язано.  Ном. .V  524. 
Пхати,  пхаю,  вш,  м.  1)  Пихать,  тол- 

кать. Чого  ти  так  мене,  паскудо,  в  боки 
пхаєш?  Греб.  2)  Впихивать.  /  страву  вся- 

кую без  мови  в  юлодниг'і  пхали  все  куток. Котл    Ен.  І.   11. 

Пхатися,  пхаюся,  ешся,  и.  1)  Тол- 
•каться;  проталкиваться,  переться.  Чого  ти 
пхаєшся?  Харьк.  г.  Де  їдять,  там  пхайся, 
де  бідують, — звідти  тікай-  Чуб.  І.  276. 
2)  Медленно  иттн,  їхать.  Пхався  на  бов~ 
куні.  В  .Іитію  з  військом  також  пхавсь. 
Котл    Ен.  IV.  67. 

Пхе!  меж.  Фи!  Бач,  яке  пхе!  і  не  при- 
ступу до  йою. 

Пхекати,  каю,  вш,  и.  Говорить:  пхе! 
Пхикання,  ня,  с.  Хныканье,  всхлн- 

пьівавіе.  Котл.  Ен.  IV.  61. 
Пхикати,    ваго,    вш,    гл.   О   ребенкв: 
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тихо  плакать,  всхлипывая,  хныча.  Замовкло, 
не  плаче,  тілько  пхика.  ГОевч. 

Пхинькати,  каю,  вш,  и.=Пхнкатн. 
Желех. 

Пхжцьі  меж.  Толкъ!  Невістка  сплес- 
нула руками,  а  потім  мене  пхиць!  Г. 

Бнрв.  403. 
Пхицьнути,  ну,  аеш,  и.  Толкнуть. 

Г.  Барв.  411. 
Пхнути,  ну,  нбш,  ід.  Пихнуть.  Тою 

пхне  рукою,  а  другою  тикне  ціпком.  Стор. 
МПр.   163.. 

Пху!  меж.  Тьфу! 
І.  Пчих!  меж.   Чихъ! 

П.  Пчих,  ху,  м.  Чихавіе.  Бодай  тобі 

поганий  пчих  був.  ЕЗ.  V".    188. 
Пчйхане,  ня,  с— Чхання.  ЕЗ  V 

188. 

Пчихати,  хаю,  вш,  м.=Чхатн 
Пчівняк.  ка,  м.  Нарпапшіпші  апгепае. 

Вх.  Лек.  459. 

Пчілка.  ки,  ж.  Ум.  отъ  пчгола. 
Пчола,    лй,  ж.=Вджола.  Ум.  Пчілна. 

Пчілка  вкусила.   Грин.   III.   313. 
Пчолннець.  ння,  .«  =0мшаник  Вх. 

Зн.  58. 
Пчолйчий,  а.  е=Бджолиний.  Сві- 

чечки з  пчо.іячою  воску.  ЕЗ.   У.   194. 
Пшениця,  ці,  ж.  Пшеница,  ТіШсипі 

\и1§аге  (растеніе  и  зерно).  ЗЮЗО.  І.  139. 
Ой  посію  на  горі  пшеницю,  під  юрою  овес. 
Мет.  68.  Уіюдив  Бої  пшеницю:  іуста  та 
рівна  стоїть  як  лава,  а  колос  великий,  важ- 

кий. Харьк.  г.  Які  в  вас  паляниці  білі,— 
мабуті,  мили  пшеницю?  Харьк.  г.  Я  ба- 

чив, раз  пшеницю  мили.  Греб.  Ум.  Пше- 
ничка, пшениченька. 

Пшеничина,  ни.  ж.  Отдільное  зерно 
или  отдъльный  стебель  пшеницы.  У  людей 
пшениці — як  шй,  а  в  нас — самий  вівсюг, 
і  пшеничник  не  вздриш.  Константиногр.  у. 

Пшенйчисько.  ка,  с  =Пшеничище. 
Вх.  Зн.  58. 

Пшенйчише.  щаг  <.  Нина,  съ  которой снята  пшеница. 

Пшеничка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  пше- 
ниця. 2)  Майсь,  кукуруза,  2еа  Маув  Ь. 

ЗЮЗО.  I.  142.  8)  Родъ  узора  въ  пьішинкі. 
Г.  Варя.  216.  41  Раковая  икра.  ЕЗ.  V.  177. 

Пшенйчниця,  ці,  ж.=Пшенншниця. 
Пшенйшний,  а,  е.  Пшеничный.  Пшг- 

нишн/  зернятка  Стор.  МПр.  66.  Штат- 
ною борошна  в  наг  обмаль,  —  треба  змолоти. 

Харьк.  г. 
Пшенминик,    ка,  м.  Більїй,  пшенич- 

ный    хлібь.     Пшенишники    доведуть,    що 
і  хліба  не  дадуть. 

Пшенйшниця,  ці,  ж.  Пшеничная  со- 
лома. НВолын.  у.  Сим.   153. 

Пшенйшнище.  ща,  <  .=Пшеничищв 
Вас.   196. 

Пшнк!  меж.  Выражаетъ  короткое  ши- 
піте огь  иогруженія  къ  воду  раскален- 

наго  желіза.  Употребл.  какъ  существитель- 
ное: пшик,  ну,  м.  Перевівся  на  ковальський 

пшик.  Ном.  Де  1858.  Був  коваль  такий 
мудрий,  що  взявся  леміші  чо.ювікові  кувать, 
та  башто  заліза....  перепалив.  „Пі,  каже, 

чоловіче,  скую  тобі  сокиру*  ....„Не  сокиру, 
а  серп".  А  далі  вже  швайку,  а  далі  й 
пшик:  роспік  залізця  шматочок,  що  зоста- 

лось, та  в  воду:  „от  тобі,  каже,  й  пшик". 
Ном.,  стр.  284,  .V  1858. 

Пшикати,  каю,  вш,  сов.  в.  пшйк- 
нути,  ну.  неш,  и.  1)  Шипіть/ зашипіть 
(о  горячемъ  желізі,  брошенномъ  въ  воду). 
2)  Только  несов.  в.?  Употреблять  часто 
звуки  пш  (о  польской  річи).  Нехай  аака- 
ютъ  вельможні  з  москалями,  як  цвенькали 
та  пшикали  з  лясами.  К.  Дз.  34. 

Пшінка,  ки,  ж.  1)— Пшеничка  2 
ЗЮЗО  II.  147.  2)  Раст.  Оаіішп  \вгим  Е. 
ЗЮЗО.  I.   123. 

Пшінце,  ЦЯ,  с.  Ум.  отъ  пшоно. 
Пшоно,  ни,  с.  1)  Пшено.  2}  Названіе 

одного  изъ  отділеній  игры  въ  нрёймахи. 
Ив.  40.  Ум.  Пшінце.  Оце  пші*%е  на  куле- 

шик і  сало.  Чуб.  II.  98.  Насип  пшінця  по 
колінця,  водиці  по  крильця.  Мет.  23. 

Пшоняний,  а,  е.  Пшенный.  Хазяйка 
подавати  стала  із  маслом  пшоняних  млин- 

ців. Алв.   45. 
Пшонйник,  ка,  м.  Блинъ  изъ  пшена. 
Пштирок,    рка,    м.  Щелчекъ  по  носу. 

Вх.   Лем.   459. 

П'явиця,  ці,  ж-=ніняча.  Піявица  ло- шадиная. Вх.  Пч.  II.  28. 

П'йвка.  ки,  ж.  1)  Пьяька,  Ніпкіо 
оШсіпаїів.  Чуб.  І.  238.  Вх  Пч.  II.  28. 
2)  Синякъ  отъ  удара  палкой  или  крутомъ. 
Пявка  набії.ш.  3)  Кровопійца.  4)  Желез- 

ная скоба  для  прикріпленій  нашивки  въ 
лодяхъ  (при  пловучей  мельницъ).  Вас.  173. 

П  явушник.  ка,  м.  Родъ  слизняка  бо- 
лотнаго. 

П'ядак,  ка,    м.    Насік.  Гусеница  гео- 
метра. СЬеітагоЬіа  опітаїа.  Вх.  Лем.  459. 

П'ядики,  ків,    .к.  мн.    Раст.    Еусоро- (Іішп  ашюііпиш  еі  с1а\а1ит.  Лв.   100. 

П'яднти,  джу,  днш,  іл.  1)  Мірять 
п'яддю.  Вх.  Лем.  459.  2)  О  гусениці  гео- 
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метра:  ползти.  ІГядит  усгниия.  Вх.  Лем. 
459.  3)  Стремиться,  достигать,  добиться. 
Вх.  Лем.  459. 

П'ядь,  дн  и  ді,  ж.  Пядь.м-Ьра  около  чет- 
верти аршина.  На  три  п'яді  завдоешки. 

Грив.  III.  326.  Піл— на  п'ядь  дошка  од 
дошки.  Мир.  ХРВ.  24.  Прибуло  дня  на  ку- 

рячу п'ядь.  Чуб.  І.  245. 
П'ялечка,   чок.  мн.   Ум.   оть  п  яльці. 
П'Ялнло.  См.  Д  яло. 
Пилка,  кн,  ж.  Пищепріемньїй  каналъ. 

Вх.  .І»м.   459. 

П'йло  в  пялнло,  ла,  с  І)  Вилки,  на которых!,  развъшиваютъ  кожв  и  т.  п. 
Харьк.  г.  2)  мн.  Пяла.  См.  П  їла. 

П'йльці  и  п'яльця,  ців,  ч.  мн.  Пяль- 
цы. Ми.і'^вані  п'яльці.  Мет.  20.  У.м.  П'я- 

лечка 3  п'ялечок  не  вставає,  юлочок  не еипугкає.   Ірин.  III.  201. 

П'янённнй.  а,  є.  Сильно  пьяный.  Мо- 
лодий Петро  п'яненний  лежить.  Грин. 

ПІ.  7.  
у 

П'яний,  а,  є.  1)  Иьяний.  П'янив,  як чіп,— як  земля,— як  ні»,— як  квач,— аж 
валяється, — хоч  візьми  та  ы  викрути, — 
що  й  стежки  не  бачить.  Ном.  .V  11740, 
11741,  11745,  11755.  11748,  11750,  11754. 
Буде  твоя  ю.ювка  що-день  п'яна.  Мет.  125. 
Під  я'ян>  руч  Въ  пьяномъ  виді.  Сим.  230. 
2)  П'яна  бараболя.  Порода  картофеля.  МУЕ. 
І.  Ю1.  Ум.  П'яненький.  Ой  і/чора  ізвечора пяненька  була     Грин.  III.  273. 

П'янйцтво.  ва    с.  Пьянство. 
П'яницюга,  гн,  об.—  П'янюга  Мирг. у    Слов.  Д.  Эьарн. 

П'яниця,  ці,  об.  1)  1  яница.  Я  з  п'я- 
ницею жити  не  буду.  Мет.  67.  2)  Родъ 

игры  въ  карты.  Ум.  П'яничка,  п'янйчемька. 
Не  дай  мене  за  п'яниченъку.  Мет 

П'яничка,  ки,  об.  Ум.  отъ  п'яниця. Пьянчужка.  Марк.  57. 

П'янісінькнй,  а.  е.  Совершенно  пья- ный, пьянехонькій.  Харьк.  т. 

П'яніти,  ні»,  вш,  и.  Иьянъть.  Він 
швш)ко  п'яніє:  дві  чарки  випив,  то  вже  й п'яний.  Харьк. 

П'яно,  нар!  До  пьяна.  Со.\сЖо  ззісти, пяно  спити,  хороше  похсхіити.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  40). 

П'янство,  ва,  с.  Пьянство. 
П'янужатнй,  а,  е.  Немного  пьяный, выпивши.  Черк.  V. 

П'янчитн,  чу,  чиш,  и.  Напиваться, пьянствовать.  На  сім  світі  грішили,  го- 
рілкою п'янчили.  Гя.  II.   72. 

П'янюга,  гн,  об.  У  в.  оть  п'яниця. 
Харьк.   Ув.  П'янюжище. 

П'янюжка.  кн,  об.  =  П  яннчка  О 1861.  XI    Св.  71. 

П'йстн,  пну,  пнеш,  и.  Палить,  вапя- 

'ливать. 

П'йстйся,  пн^ся,  пнешся,  и.  ПЛізть, 
взбираться,  карабкаться.  Нявсь.  п'явсь  на 
ту  юру,— не  зопнеться.  Пнеться,  як  жаба 
до  гусяти.  Чуб.  1.  250.  П'явся  до  геть.ча- 
нування  на  Вкраїні.  К.  XII.  11.  2)  Си- 

литься, напрягать  силы.  Вона  взяла  і  спо- 

вила його.  От  він  п'явсь  -  п'явсь,  п'явсь  - 
п'явсь, — не  порвав.  Чуб.  II.  288.  Ми  чо- 
тирі  кхт  п'ялися,  платячи  аренду,  і  ско- 

тину поУ>ували, — так  несила  наша  дер- жати землю.  Волч.  у. 

П'яти,  ти,  ж.  Пята,  пятка.  Находилася, 
аж  на  п'яти  не  стану,  —  так  бо.іять. 
Кіев.  у.  Видні  п'яти  і  пальиі,  де  ступить,— 
босої  ноги  слід  пише.  Дума.  П'ятами  нави- вати. Убіжать.  Пятами  з  Трсї  нпкивив. 
Котл.  Ен.  І.  5.  І  той  панові  Хмельниць- 

кому ще  й  голими  п'ятами  накивав.  АД. 
II.  27. 

П'ятак,  ка,  .«.  Монета  пятикопеечная. 
Вторгувала,  серденько,  п'ятака.  Шевч.  Ум. 
П'ятачок. 

Л'ятакбвий,  а,  е=П'яташний.  Желех. 
П'ятаччя,  чя,  с  соб.  Пятаки.  Г.  Барв. 

65.  Дітворі  малій  п'ятаччя,  пірники  й мандрики  (давали).  Мкр.    Н.   4. 
П'яташннй.  а,  є.  Стоющій  пятакъ.  Це 

пряники  п'яташні.  Харьк.  г. 
П'ятдесят,  тьбх.  числ.   Пятьдеслгь. 
П'ятдесйтеро,  чисг.  Пятьдеслгь.  Садо- 

вить їх  купами  по  п  ятдесятеро.  Єв.  Л. 
IX.    14. 

П'ятдесятий,  а,  є:  Пятидесятый.  Ж«лех. 
П'ятдесятка.  кн,  ж.  Ассигнація  въ 

50   гульденомъ.   /Келех. 

П'ятдесятолітній,  я,  в.  Иятидесятв- 
льтній.  П ' ятоесятолітній  год,  як  вони  по- бралися. Кролев.  у. 

П'ятенйтко,  ка,  с.  Въ  вказгЬ,  шут- ливо: дитя  пятницы.  Нятінка  з  ма.гень- 
кимн  п  ятенятками.  Мнж.    112. 

П'ятерик,  ка,  .«.  1)  Пять  штукъ  (во- 
ловъ).  Желех.  2)  Свічи,  которыхъ  на 
фунть  идегь  пять.  Харьк.  г.  3)  Міра  жид- 

кости (водки;:  полведра.  Сим.  143.  4)  Шлея 
съ  пятью  полосами  (продольными  и  попе- 

речными). Вас.  160.  5)  Глиняный  горшокъ, 
имьющій  въ  діаметрі  З'А  вершка.  Вас. 181. 

П'йтеро,    числ.  Пятеро.  '  Хиба  п'і 
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юробців  не  продають  за  два  шаги.  Єв.  Л. 
XII.  6. 

П'ятиголбвнй,  а,  е.  Пятиглавый.  Знає 
ту...  п'ятию.юву....  церкву.  К.  ЧР.  81. 

П'ятдесятий,  а,  е.  Пятидесятый. 
П'ятизлбтпик,  ка,  м.  Монета  въ  1Ь  коп. 
Питий,  а,  е.  Пятый. 

П'ятикутний,  а,  е.  Пятиугольный. 
Желех. 

П'ятикутник,  ка,  м  Пятиугольникъ. 
Желех. 

П'ятилітній,  я,  в.  Пятилітній.  Желех. 
П'ятиліток,  пса,  м.  ІІятилітвій  маль- 

чикь.  Желех. 

П'ятимісячний,  а,  е.  Пятимесячный. 
Желех. 

П'ятйна,  ни,  ж.  Пятая  часть.  Желех. 
П'яти-перстень,  тня,  м.  Раст.  Роіеп- 

Шіа  аІЬа  Ь.  ЗЮЗО.  І.   174. 

П'ятипйрншниця,  ці,  ж.  Родъ  болезни 
(накожной?)  на  рукахъ.  ХС.  VII.  416. 

П'ятясотннк,  ка,  м.  Пятисотскій.  Він 
юд  шість  був  за  сотника,  а  це  вибрали 

громадою  за  п'ятисотника.  Васильк.  у. 
П'ятінка,  ви,  ж.  Уи.  оть  п'ятниця. 
П'ятірко,  числ.  Пятеро.  У  старшого 

нема  дітей,  а  у  меншою  ціла  метка,  аж 

п'ятірко.  Г.  Барв.  130. 
П'ятка,  ки,  ж.  1)  Пятка.  2)  Купка 

въ  пять  сноповъ.  сложенная  въ  йолі.  Міс- 
цями і  женці  біліли,  і  копи  вже  стояли, 

а  більш  тою,  що  п'ятки.  Св.  Л.  45. 
3)  Пять  гульденовъ,  пять  рублей  (въ  од- 

ной монеті  или  ассигнаціи).  Желех.  Ека- 
териносл.  г.  4)  Пятерка  въ  картахъ. 
5)  У  пчелъ:  ячейка  матки,  маточникъ. 

Бджоли  у  п'ятку  назілки  кидають.  Ле- 
бед.  у.  6)  Задняя  часть  косы  около  руко- 

ятки. Шух.  I.  169.  См.  Коса.  7)  Нижній 
конецъ  задняго  столба  воротъ,  то-же  въ 
дверяхъ,  ходящихъ  не  на  петляхъ.  Двері 

на    п'ятці.    8)  Задняя    часть    ружейнаго 

приклада,  та,  которой  прикладъ  упирается 
въ  землю  Шух.  I.  229.  9)  Ча>  ть  веретена. 
См.  Веретено  1.  10)  Часть  сапі  ни  (см.). 

Шух.  I.  176. 
П'ятнадцятеро,  числ.  Пятнадцать  че- 

ло в^къ,  штукъ.  Не  багато  ззів — п'ятнад- 
цятеро хліба.  Грин.  II.  270. 

П'ятнадцятий,  а,  е.  Пятнадцатый. 
П'ятнадцяти,  ки,  ж.  Рыболовная 

сіть,  въ  '/4  аРш-  которой  помещается  15 
ячей  и  въ  длину  и  въ  ширину.  Вас.  187. 

П'ятнадцять,  тьбх,  числ.  Пятнадцать. 
П'ятнадцятий,  а,  е.  и  пр.— П'ятнад- 

цятий и  пр. 
П'ятнйв,  ка,  м.  Гніздо  для  нижняго 

конца  вереи  (въ  воротахъ,  дверяхъ).  Що, 

було,  хлопці  роблять?  Уночі  ворота  з  п'ят- ників  іздіймуть  та  й  занесуть.  Г.  Барв. 

У  їх  там  і  хата  така,  — двері  на  п'ят- 
нику.  Славяносерб.  у. 

П'ятниця,  ці,  ж.  Пятница.  Був  день 
п'ятниця.  6в.  Л.  XXIII.  54.  По  народному 
повірью  есть  и  святая  этого  имени  или 

просто  сверхъ-естественное  существо — жен- 
щина. Грин.  Изъ  устъ  нар.  194,  195. 

Маркев.  19.  Ум.  П'ятінка,  п'ятниченьна. 
Грин.  III.  501,  Мет.  290.  П'ятноньиа.  Гн. 
I.  179.  Перші  п'ятіннй.  Препод.  Парасдевы 
14  октября.  XI.  I.  79.  Другі  п'ятіннй.  Вмч. 
Параскевы  28  окт.  ХС.  I.  79. 

П'ятнишинй,  а.  е.  Пятничный.  Шух. 
I.    40. 

П'ятнувати,  н^ю,  вш,  ы.  Выжигать 
клеймо,  тавро  на  домашней  скотині.  Шух. 
I.   195. 

П'ятра,  тер,  с.  и«.=П  ятрннн.  Вас. 
179. 

П'ятрйнн,  рйн,  ж.  мн.  У  горшечника: 
полки,  на  которыхъ  ставится  готовая  по- 

суда. Черк.  у. 
П'ятсот,  тисбт,  числ.  Пятьсотъ. 
П'ять,  тьбх,  числ.  Пять. 

^
"
 



Раб,  ба,  м.  1)  Рабъ.  Ном.  Л?  8412. 
Кого  благаєте,  благії  раби  незрячії,  слі- 

пії? Шевч.  606.  2)  Кръностной,  слуга. 
Добрі  пани  за  рабами,  а  раби  за  пана- 

ми. Ном.  №  1145. 

Раба,  би,  ж.  Раба,  рабиня.  Не  смійся 
раба  рабі, — буде  й  тобі.  Ном.  Зе    12688. 

Рабата,  тн,  ж.  Внсячая  петля  на  грудн 
верхней  мужской  одежды  чаиари.  Гол. 
Од.  16. 

Рабин,  на,  м.  Раввинъ.  АД.  II.  28. 
Рабин  умер,  а  книжечка  зосталася.  Ном. 
.¥  918. 

Рабйнин,  на,  не.  РатЗынв  принадлежа- 
іцій.  1  рабининого  сина  заступи  од  не- 

честивих. К.  Псал.  200. 

Рабинів,  нова,  вв.  Прннадлсжащій  рав- 
вину. 

Рабиня,  ні,  ж.  Рабыня.  Молода  раби- 
ня у  старого  сивобородого  турчина  слу- 

жить г  тремтить.  К.  ЧР.  218.  Коли 
раба  мого  або  рабиню  я  пригнітав,  при- 

давлював на  суді.  К.  Іов.  67.  Ум.  Рабйнька. 
Ном.  36  9106. 

Рабівнйк,  ка,  м.  Грабитель. 
Рабівнйцтво,  ва,  с.  Грабежг,  грабитель- 

ство. 

Рабівннпькна.  а,  є.  Грабнтельскій. 

Рабівсьвий,  а,  е=Рабський.  К.  ХП.  42. 
Раббванвй,  а.  е.  Награбленный. 
Рабство,  ва,  с  Рабство.  О.  1862.  IX. 

28.  Неначе  присудили  її  зумисно  на 
темноту  й  рабство.  Лсвіщ.  Иов.  254. 

Рабський,  а,  в.  Рабскій.  Опат.  64. 

Рабування.  ня,  с.  Граоежъ.  Рабуван- 
ням  чужих  осель  живилися.  К.  Хм. 

Рабувати,  бую,  еш,  гл.  Грабить.  К. 
ЧР.  353.  Встань,  пачкару,  годі  спати, 
ідуть  турки  рабувати;  ідуть  турки  на 
рабунки,  зрабують  тя  молодого,  возьмуть 

коня  вороного.  Чуб.  V*.    1087.    Один  роз- 

бійник страшний  розбивав,  лютував,  ра- 
бувпв.  Гв    II    143. 

Рабунок,  нку,  м.  1)  Грабежь.  Ідуть 
турки  на  рабунки.  Чуб.  V.  1087.  2)  На- 

грабленное имущество,  добыча.  Як  то  во- 
ни в  татар  рабунки  пооднімають  і  як 

мають  їми  дуванитись.   К.  Хм.  65. 
Рав,  ва,  .«  =Рабнн.  Ей  жидівочко  ж 

моя  Рос  я!  Буть  мені  тепер  наставним 
равом.  Дума. 

Раваш.  ша,  м.  =  Реваш.  КС.  1889. 
ГШ    404. 

Равер,  ра,  м.  Большая  лягушка,  живу- 
щая въ  колодцахъ.  Чуб.  І.  66. 

Равл,  ла,  -і«.  Улитка.  Вх.  Ііч.  І.  16. 

Ум.  Равлик.  Равлику,  Павлику.'  вистав 
ноги  на  чотирі  стоги    Нн. 

Равлик,  ка,  м.  ])  Ум.  огь  равл.  2)  Родъ 
кожаныхъ  лаптей,  подобныхъ  постолам.  О. 
1861.  XI.  Св.  26. 

Раврик.  ка,  .«.=Равл.  Лохв.  у. 
Раглвв,  ка,  м.  Насък  Ьисапиз  сепиз, 

жукъ-олень.    Их.  Нч.  II    27. 
Рагляк,  ка,  м.  —  Олень.  Вх.  Нч.  II.  6. 
Раґаш.  ша,  м.  Дорога,  по  которой  гу- 

цульскіе  древорубы  стягиваютъ  срубленный 
деревья  въ  кучи.   Шух.  I.  178,  179. 

Раґеля,  лі,  ж.  Снарядъ  для  ловли  ра- 
ковъ,  родъ  небольшаго  бредня.  Екатер. 
Губ.   Въдом.   18У2.  .V  50. 

Рад,  да,  де  =  Радий.  Хто  рад  обіцяти, 
той  не  мае  охоти  дати.  Ном.  .V    4520. 

Ради,  ди,  ж.  1)  Совъгъ,  помощь.  Одна 
рада  хороша,  а  дві  ліпше.  Ном.  №  6112. 
Ниша  рада  гірш  як  зрада.  Ном  XI  6131. 

Рада  в  раду.  Ноеовътонавшись.  Рада  в  ра- 
ду, та  й  купили.  Дати  раду  кому,  чому. 

Помочь  кому,  чему,  справиться  съ  чъмъ, 

усиъть  въ  чемъ,  устроить  что.  Не  дав  ра- 
ди дітям,  не  дав  їм  доброго  вчення.  Ле- 

вин.. І.  Ой  /валт,  сама  в  хаті,  не  дам 
ради  кошеняті.  Ном.  &  8766.   Що    вже 
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вони  ради  дадуть.  Ном.  №  7887.  Ки- 
дається і  сірою  собакою,  і  білою  собакою, 

та  ради  не  дасть.  Ном.  Не  дам  собі  ради. 
Не  знаю,  что  ділать,  теряю  голову.  Ном. 
?*  7887.  Немає  ради.  Ничего  не  поделаешь. 

Немає  ради  з  тим.  Ном.  №  7887.  2)  Со- 
віть, совіщаніз,  собраніе,  сходка.  Ой  там 

стояло  мужів  громада,  мужів  громада, 

велика  рада.  Чуб.  Ш.  440.  На  раду  ти- 
ху, на  розмову  коли  ми  зійдемося  знову. 

Шевч.  383.  Товариство  кошового  на  раді 

прохало:  „благослови,  отамане,  байдаки 

спускати".  Раду  радити,  радувати.  Держать 
совіть,  совіщаніе.  К.  XII.  45.  Ііодобас  йому 

в  короля  служити,  в  короля  служити,  ра- 
ду радити,  раду  радити,  суди  судити. 

Чуб.  НІ.  Чи  там  раду  радять,  як  на  турка 
стати,  не  чуємо  на  чужині.  Шевч.  56. 
Чірна  рада.  Общее  собраніе  всвхь  козаковь. 
Судия  рада.  Собрввіе  козаковь  для  суда 

надь  к*мъ  либо.  К.  Бай.  97.  Гороб'яча 
рада.  Собраніе  воробьевь  1-го  сентября. 
Драг.  9.  3)  Порядокь.  ладь.  Нова  рада, 

нова  рада  світу  ся  з' явила:  да  чиста Панна  сина  породила  да  в  Офлейовім 
місті  дуже  рано.  Чуб.  НІ.  328.  Військо 
стояло,  ради  не  знало,  ради  не  знало, 
Івана  прохало.  Чуб.  ПІ.  282.  Ум.  Радиа, 

рідонька,  рядочка,  радиця.  Чуб.  V.  978. 
Чуб.  ПІ.  407.  Не  маєм  отця,  ні  матки, 
немає  кому  і  нам  дати  радки.  Чуб.  V. 
74.  Як  ожениться,  то  вдвох  дадуть  рад- 

ну землі.  Н.-Волын.  у.  Радиці  мі  дайте. 
Гол.  IV.  498. 

Ради,  пред.  Ради,  для.  Хоч  не  для  Ісу- 
са,  так  ради  хліба  куса.  Ном.  Л*    9765. 

Рідій,  а,  в.  Радь,  веселый,  довольный. 
Ввечері  було  прийде  її  москаль  з  роботи, 
радий  та  веселий.  Левиц.  І.  34.  Чим 
хата  багата,  тим  і  рада.  Чуб.  НІ.  29. 
Всі  вороги  раді  з  того,  що  нема  чумака 
мого.  Чуб.  V.  1198.  Рада  Ганна  за  пана, 
та  пан  не  бере.  Ном.  №  5386.  Ум.  Раденький, 
радесенький.  Шевч.  2  54.  Раденький,  що 
дурненький.  Ном.  Лі  12074. 

Радмтя,  джу,  днш,  гл.  1)  Советовать, 
помогать.  Добре  той  радить,  хто  людей 
не  звадить.  Ном.  Радять  мене  люде. 

Мет.  26.  Було  ражу  її:  зробімо  так. 
МВ.  І.  9.  2)  Рядить,  судить,  совьтоваться. 
Як  не  радь,  не  буде  так,  як  ти  хочеш, 
а  так  буде,  як  Бог  дасть.  Ном.  Раду  ра- 

дити. См.  Рада  2.  Малим  діткам — ру- 
чечки бити,  а  старим  дідам — раду  ра- 
дити, а  старим  бабам— поседіннячко,  а 

господарам — поле  орати.  Чуб.  Ш.  3)  Рас- 

поряжаться. Не  моя  то  воля:  родинонька 
мною  радить,  нещаслива  доля.  Чуб.  V.  141. 

Радитися,  джуся,  дишся.  гл.  Сове- 
товаться; совещаться.  Сами  стали  ради- 

тись, що  з  нею  робити.  Кв.  І.  94. 
Ріднця,  ці,  ж.  Ум.  оть  рада. 
Радіння,  ня,  с  Совьтованіе,  соїіть. 

Уже  ж  я  ждала  од  Бога  помочі  і  од 

людей  і  радіння. 
Радіння,  ня,  с.  Радованіе,  радость. 

Радісінький,  а,  е.  Очень  радый.  Ра- 
дісінькі, що  піймали.  Шевч.  360. 

Радісний,  а,  е.  Радостный,  веселый. 
Не  радісною  вісткою  тебе  стрічатиму. 
Стор.  М.  Пр.  56. 

Радісно,  нар.  Радостно.  /  весело  й  лю- 
бо і  радісно.  Левиц.  І.  25. 
Радість,  дости,  ж.  Радость,  удоволь- 

ствіе.  Грпн.  Ш.  23.  Старість  не  радість. 
Ном.  №  8682.  Лиха  та  радість,  по  кот- 

рій смуток  наступає.  Ном.  .V  2292.  Ум. 
Радбсточка.  Тепер  мі  братчик  з  війни  при- 

їхав, та  привіз  мені  три  даруночки,  три 

даруночки — три  радосточки:  одну  мі  ра- дість.... КоІЬ.  І.  102. 

Радіти,  дію,  вш,  гл.  Радоваться.  Ка- 
жуть люде,  що  козаченьку  буде  дівчина 

рада.  Хоть  радій,  не  радій,  то  не  буду 

брати,  було  б  тобі  з  другим  не  жарту- 
вати. Чуб.  V.  284. 

Рідка,  ки,  ж.  Ум.  оть  рада. 
І.  Радний  а.  є— Радий.  Поїхала  б,  син- 

ку, з  радної  душі.  Федьк.  Я  б  сам  радні- 
ший, щоб  не  спати.  Борз.  у. 

П.  Рідний,  а,  в,  рідній,  я:  «.  Сов-в- 
тующіЙ,  подающій  совіть.  Став  тоді  ста- 

рий князь  своїм  радним  слугам  казати. 
ЗОЮР.  І.   177. 

Радніше,  кар.  Охотніе. 
Рідо,  нар.  Сі.  радостью,  охотно.  Та  гар- 

но, мая  дитино,— одказує  Мотря  радо. 
Мир.  ХРВ.  344. 

Рідоньк»,  радочка,  ки,  ж.  Ум.  оть 

рада. 

Радбсточка,  ки,  ж.    Ум.    оть    радість. 
Радощ,  щі,  чаще  во  .им.  ■<.  радощі, 

щів.  Радость.  Чуб.  V.  205  Гріш.  II.  248. 
Ой  привіз  же  він  три  раоощг  в  двір:  пер- 

шую радощ— зелений  жупан,  другую  ра- 
дощ—  золотий  пояс,  третюю  радощ— бо- 

брову шапку.  Чуб.  Ш.  294.  Аж  три  па- 
ри на  радощах  кумів  назбірали.  Шевч. 

103. 

Радування,  ня,  с  Совіщаніе.  Він  по- 
ганські радування  в  ніеець  обертає,  хит- 
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рі  задуми  невірних  мов  той  лев  змітає. 
К.  Псал.  73. 

Радувати,  дую,  вш,  гл.  Радовать.  Мо- 
лодиця  смуткує,  журиться,  ніщо  її  не 
радує  і  не  веселить.  Стор.  II.  183. 

Радувати,  дую,  вш,  гл.  Совіщаться, 
держать  совіть.  Почали  радувати  про 
військові  речі.  К.  ЧР.  28.  На  людей  тво- 

їх радують  нечестиву  раду.  К.  Псал.  192. 

Радуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Радо- 
ваться. Не  радуйся  чужому  лихові.  Ном. 

.\ё  2338.  Дай  Боже  дітками  радуваться. 
Ном.  .V  4569. 

Радут,  та,  л.=Рвдута.  Од  річки  Оре- 
лі, аж  по  р.  Кінку  були  побудовані  ра- 

дути.  Стор.  II    162. 
Радця,  ці.  а  Совітннкь.  Еге  ж,  па- 

новс радці, — добре  було  б.  О.  1861.  XI.  104. 
Радше,  нар.  Охотніе,  скоріе. 
Ражевь,  жвю,  м.  У  саножнпковь:  по- 

дошвенный товаръ.  Сумск.  у. 
Раз,  эу,  м.  1)  Разъ.  Раз  мати  родила, 

раз  і  помірати.  Ном.  .*£  4268.  Лінивий 
два  рази  робить,  скупий  два  рази  пла- 

тить. Ном.  Л;  4673.  2)  Одинъ.  Раз,  два, 
три,  чотирі, — до  драбини  причепили. 
Нп.  3)  Однажды,  одинъ  разъ.  Пішов  я 
раз  на  вулицю,  та  б  тепера  каюсь.  Нп. 
4)  Случая.  Трахвив  на  злий  раз.  Ном. 
/6  1807.  Порятуй  мене  в  пригоді,  а  в 
добрі.*  разі  не  потребуєм рятунків.  Ном. 
Ном.  .V  2328.  5)  Раз-разбм.  Одвиїгь  одинъ 
разъ.  Тільки  раз-разом  пан  мене  за  вухо 
поскубли.  Г.  Барв.  475.  Я  тільки  раз- 
разом  був  у  Катеринославі.  Кооел.  у. 
6)  Раз  поло  разу.  То  и  діло,  безь  проме- 
жутковъ.  Я  скребла  моркву  раз  коло  ра- 

зу. Н.-Волын.  у.  7)  Раз-пб-раз,  раз-поз- 
(проз)-раз,  раз-у-раз.  Постоянно,  то  и  ді- 

ло, поминутно.  Стука  раз-по-раз,  мов  його 
домовик  душить.  Ном.  .>е  3142.  Чого  та- 

ки тобі  раз-у-раз  до  церкви  ходить? 
ЗОЮР.  І.  50.  Сичі  в  гаю  перекликались 

та  ясень  раз-у-раз  скрипів.  Шевч.  '26. 
8)  Одногб  разу.  Однажды.  Одного  разу  над 
містечком  стояла  тиха  місячна  літня 

ніч.  Левиц.  І.  9)  Від-разу,  до-разу=Від- 
разу.  доразу.  Се  він, — впинала  до-разу 
Катря.  МВ.  II.  112.  10)  В-раз=Ураз 
Плини,  плини,  дитятко,  плини  враз  з 
водою.  Чуб.  Вітаймо,  дитятко,  ураз  його 
матку.  Чуб.  11)  За-що-раз.  І  каждый  разъ. 
За-що-раз  дощ  зачинаєся  з  тії  закути  - 
ни.  Каменец,  у.  12)  Ні-раз.  Вовсе.  Нема 

ладу  ні-раз.  в'асил.  у.  13)  Ян-раз.  Кап разъ,  въ  рору.  Як-раз  батька  в  лоб,  щоб 

не  знав,  куди  ясоб".  Ном.  №  1779.  Як- 
раз Совці  свитка,  та  тільки  рукавів  не- 
ма. Ном.  ,.\«  7562.  Ум.  Разбк,  разбчок. 

Рази,  зів,  м.  мн.  ?  Він  на  другу  весну 
плуг  і  рази  забравши  і  між;  пшеницею 
і  житом  пооравши,  в  середині  горох 
увесь  засіяв  свій.  Г.  Арт.  (О.  1861.  ПІ.  96). 

Разина,  ни,  ж.  Разокъ.  Ум.  Разйнка. 
Ті.ики  разинку  й  поцілував  та  й  побіг. 

Г.  Барв.  190.  * 
Разити,  жу,  виш,  г.і.  Разить,  поражать. 

Чуб.  Ш.  348. 
Разком  нар.  1)  За  одинъ  разъ.  Я 

вимету  разком  упа  вивезу  возком.  Чуб. 

\'.  1112.  2)  Вмісті.  Вставайте,  та  ра- 
зом холодком  і  побіжимо  до  господи.  Ле- 
виц. Пов.  219. 

Разкуватн,  кую,  вш,  г.і.=Разувати. 
Желех. 
Різний  и  пр.=Різний  и  пр. 
Разнощ,  щі,  яв.  Всячина.  Різна  разнощ. 

Всякая  всячина.  Зміев.  у. 

Разбвнй.  а,  е.  О  чукі:  просіянная  толь- 
ко сквозь  рішето.  Каменец,  у. — хліб  Хлібь 

изъ  муки  просіянной  только  разъ  сквозь 

ръшето. Разбк.  8ка,  м.  I)  Ум.  отъ  раз.  А  влсо  ж 
мені,  моя  мати,  не  перший  разок,  через 
плечі  дротяненькпи  батіжок.  Чуб.  2)  Нит- 

ка мониста.  На  шиях  намиста  у  кож- 
ної разків  по  десять.  Кв.  I.  20.  3)  Бо- 

розда, ствдъ,  черта.  Пускаючи  з  сеіїе  дов- 
гими разками  краплі  прозорої  води. 

Левиц.  І.  95.  Ум.  Разбчок.  Нема  в  мене 
намистечка,  тільки  один  разочок.  Мил  70. 

Разом,  нар.  1)  Вдругь.  Як  Бог  творив 
землю,  то  її  перше  варив,  послі  разом 
остудив.  Чуй.  Коли  разом  я  помічати 
'стала,  що  Парася  щось  собі  думає  та  ду- 

має. МВ.  II.  70.  2)  Вмісті.  Одна  біда— 
не  біда:  от  коли  дві  або  три  разом  біди. 
Ном.  .\;  2190.  А  він  зачав  до  трьох  ра- 

зом ходити,  я  зачала  штирох  разом 
любити.  Чуб.  3)  Иногда.  Разом  густо, 
а  разом  пусто.  Ном.  №  7768.  4)  Сразу. 
Не  все  ж  разом,  хорошого  потрошку. 
Ном  .V  4846.  /  дуже  дорого,  і  гроші  не 
.ножна  разом.  МВ.  І. 

Разбчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  разок. 
Разувати,  вую,  вш,  гл.  Ьсть  одинъ 

разь  въ  день.  Таращ.  Кіев.  уу.  В  суботу 
сі  не  вмиваю,  в  не/ілю  разую.  КоІЬ.  II. 
125. 

Разуразній,  я,  е.  Безпрерывный,  бес- 
престанный. Рк.  Левиц. 

Раїна.  ви,  ж.  Пирамидальный    тополь. 

17 
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Черном.  На  зріст  високенька,  гнучка,  ста- 
ночок  як  та  рагна.  0.  1862.  УЩ.  16. 

Раїтя,  раю,  вш,  г  л.  =  Раяти. 
Рай,  раю,  м,  1)  Рай,  жил  паю  праро- 

дителей. Як  Бог  вигнав  ААама  і  Єву  з 
раю,  то  вони  посідали  в  лісі.  Чуб.  І.  146. 
2)  Рай,  жилище  праведяыхъ.  У  пеклі  все 
тепло,  а  піди  в  рай,  то  й  дровами  дбай. 
Ном.  №  200.  3)  Родъ  игры;  также  рай  з 
пеклом.  Ив.  34,  36,  37.  4)  На  второй  день 
крестинъ  обычай  омовенія  рукъ  роженицы 
и  пр.,  поел*  чего  участники  (кромБ  роже- 

ницы) йдуть  въ  шинокъ  угощаться  на 
деньги  бабки;  все  это  называется  ходити 
в  рай.  ХС.  УН,  433.  Ум.  Раййн,  райбчок. 
ГЛевч.  630.  Чуб.  Ш.  322. 

Райдерево,  ва,  с.  Раст.  а)  сирень,  8у- 
гіп^а.  О.  1862.  IV.  70.  Несла  в  руках 
роскішну  гільку  райдерева.  Левиц  1.  287. 
б)  Шіиз  соипиз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  134.  в)  Му- 
гісагіа  £егшапіса.  Вх.  Уг.  264.  г)  Кісіпиз 
соштипіз  Ь.  Анн.  299. 

Райдуга,  ги,  ж.  Радуга.  Грин.  Ш.  300. 
Райдуга  воду  бере  на  дощ.  ХС.  II.  88. 

Райський,  а,  е.  Рапскій.  А  в  райські 
двері  сам  Господь  ходить.  Чуб.  Ш.    293. 

Райцё,  ця,  с.  Яйце-райцё.  Сказочное 
яйцо,  заключающее  въ  себ*  богатство  въ 
вид*  скота.  Розбив  те  яйце  рпйце.  Як 
узяв  же  скот  вернуть  із  того  яйця.... 
верне  та  й  верне.  Рудч.  Ск.  I.  144. 

Ранця,  ці,  м.  1)  СовЬтникъ.  Він  каш- 
телян і  раіщя  королівський.  К.  МБ.  II. 

120.  2)  Ратманъ,  членъ  магистрата.  В  сва- 
тах пішли  не  аби  які  люде:  бурмистро- 

ве  та  райці  магистратські.  К.  ЧР.  297. 
Рак,  ка.  м.  1)  Ракъ.  Не  буде  риба  ра- 

ком. Ном.  Лі  5644.  Вчепився  як  рак. 
Ном.  Лі  3997.  Напекти  раків.  Покраснеть 
отъ  стыда.  Напік  же  пан  Терешко  раків, 
як  і  сам  розглядів,  що  справді  салдат 
намальований  і  що  увеСь  базарь  з  нього 
глузує.  Кв.  І.  23.  Наловити  раків,  а)  Уто- 

нуть. б)=Раиів  напекти.  Раків  через  його 
наловили  та  таких  уже  великих,  що  де 
їх  і  ловити — изъ-за  него  сильно  при- 

шлось краснеть.  Зміев.  у.  Він  знає,  де  ра- 
ми зімують.  Онъ  не  промах ь.  Як,  рак  сей :- 

ие.  Никогда.  Ном.  Лі  5492.  Рака  етапів 
Раком  стати.  См.  Стати.  Хата  рака  стала  — 
разваливаясь,  раскарячилась.  Г.  Барв.  371. 
2)  НасБіс.=Раглик.  Вх.  Пч.  І.  6.  3)  Родъ 
железной  подковы  съ  4-мя  зубцами,  под- 

вязываемой подъ  подошву,  что  бы  не  сколь- 
зить по  льду  и  пр.  Шух.  I.  176.  4)  Брев- 

но съ  ножками,  родъ  козелъ,   ставящихся 

на  дно  ръки  при  ея  загачиваніи  и  служа- 
щихъ  основашемъ  для  плотины.  Шух.  I. 
113.  5)  мн.  Родъ  вышивки  на  сорочкахъ. 
Чуб.  VII.  427.  Ум.  Рачок 

Ракавка,  кя,  ;*.=Раканя.  Вх.  Уг. 
264.  См.  Рахкавка. 
Раваня,  ні,  ж.  Древесная  лягушка, 

Нуіа  агЬогеа.  Вх.  Лем.  459. 
Ракати,  рачу,  чнш,  гл.  —  Рахкати. 

X  вечеру  рачат  жаби.  Вх.  Уг.  264. 
Раква,  вн,  ж.  Масляница,  масленка. 

Шух.  I.  307. 
Ракло,  ла,  м.  Босякъ.  Харьк.  У  нас 

у  Харькові  так  завелось,  що  коли  де  куч- 
ка народу  збереться,  то  вже  між  гущу 

г  ракло  втреться.  Харьк. 
Ракляцькнй,  а,  е.   Восяцкій.  Харьк.  у. 
Раковий,  а,  е.  1 )  Раковый.  Маркев.  49. 

Борщ  твій  похожий  на  ракову  юшку. 
КС.  1882.  X.  20.  2)  Ракові  шийки.  Раст. 
Ро1у£опит  Ьізіогіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  132. 

Равовйння,  вя,  с.  Раковая  скорлупа. 

Чуб.  I.  71. 
Раком,  нар.  На  четввренькахъ,  на  ко- 

рачкахъ.  Став  на  дверях  раком.  Грин. 
II.  3.  Не  всім  туди  раком  лізти,  де  эу- 
зуля  кує.  Ном.  Лі  5169. 

Равотнця,  ці,  ж.  Копыто  у  свиньи. 
Мій  підсвинок....  ракотицями  дереться 
об  хворост.  Левиц.  Нов.  341. 

Ракша,  ті,  ж.  Пт.  сивоворонка,  Сога- 
сіаз.  Ракша-клюшниця  од  вирію.  Ном. 
№  14029. 

Ралець,  льця,  м.  Подарокъ,  приноше- 
ніе  при  иоздравленіи,  внзиґб  и  пр.  Рудч. 
Чп.  253.  Цехові  братчики  понесли  цех- 
мистрові  на  ралець  пляшку  горілки  та 

ковбасу.  Нъжин.  у.  Не  тільки  все  те  збе- 
режу, но  взявши  із  своєї  скрині,  товари- 

ша свого  дитині  ралець  та  й  добрий  по- 
ложу. Мкр.  Г.  35.  Ходити  на  ралёць.  Идти 

съ  поздравленіемь  и  подаркомъ.  Взяло 
очіпок  грезетовий  і  кунтуш  з  усами 
люстровий,  пішла  к  Зевесу  на  ралець. 
Котл.  Ен.  І.  12. 

Ралити,  лю,  лиш,  гл.  Пахать  ралом 
ноиерегь  пахоты  илугомь.  Чуб.  VII.  400. 
Зробив  рало  і  пітов  ралить.  Ірин.  І.  168. 
Василь  стае  в  людей  багачів  орати,  ра- 

лити, сіяти.  Левиц.  І.  24. 

Ралйця.  ці,  ж.  Поле,  вспаханное  ра- 
лом. Ізгору  я  ралицю,  посію  я  пшеницю. 

Чуб.  V.  168. 
Ралля.  ля.  с  Паханье  ралом     Он   іде 
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міщанин  йа  з  поля  з  ралля,  його  жінка 
із  корчми  з  гуляння.  Чуб.   V.   1075. 

Рало,  ла.  є.  1)  Родь  земледЄльческаго 

орудія  для  разбивки  вспаханной  ■  земли. 
Части  его:  жёртка  (грйдка).  (Любл.  и 
СЄдл.  г. (--шесть,  на  одном ь  конце  кото- 
раго  ярмо,  а  на  другомъ  прикреплены 
зубья-  копйсть,  зуб;  нописть  прикрепляется 
къ  концу  жертки  особыми  дощечками — 
<тбвбами.  проходящими  сквозь  огверстія 
нописті  и  жертки;  между  копистю  и  жерткою 

распорка  изъ  крЄпкаго  дерева — жабка;  на 
еааонъ  конце  жертки-  ручка  для  уиракле- 
нія  ралом;  иногда  на  копйсть  надеваются 
железные  наральники,  наконечники.  Чуб. 
VII.  400,  401.  1  до  плуга,  г  до  рала,  і 
до  хлопців  дала  драла.  Ном.  .V  8806. 

Ральний.  а,  е.  Относящійся  къ  ралу. 
Залізо  ральне.  Же.тЬзо.  употребляющееся 
для  зубьевъ  рала.  Вас.  198. 

Ралянка,  ки,  ж.  1)  Паханіе  ралом. 
Чер.  у.  2)  Время  паханія  ралом.  3)  Поле, 
взрыхленное  только  ралом.  Вас.  196. 

Раляч,  на,  .«.  Идущій  за  ралом  во  вре- 
мя работы.  Умер  хлопець,  а  еже  раляч 

буе. 
Рама,  ни,  ж.  1)  Рама.  2)  ІІереилеть  у 

окна,  рама.  3)  Зарубка.  Вх.  Лем.  459. 
Раиак.  ка,  .и.=Рубель  2.  Вх.  Лем. 

459. 
Ранат,  ту.  м.  Тряпка,  стирала.  Щух. 

I.  96. 

Рамаття.  тя,  с.=Рам'я.  Вх.  Зн.  58. 
Раяатка,  ки,  .ж\  =  Ранат.  Шух.  I.  96. 
Ранено,  ва,  с.  1)  Перекрестье  креста. 

Лохв.  у.  2)  Въ  ветряной  мєльницЄ:  каждое 
изъ  двухь  бревенъ,  проходящихъ  сквозь 
ва.ть  и  перекрещивающихся,  къ  которымъ 
нридЄлапьі  крылья.  Лохв.  у.  3)  Въ  мєль- 

ницЄ: радіусі  соединяющій  кругъ  колеса 
съ  осью.  Чернит,  у.  Мик.  480.  4)  Часть 
ступи  походячої.  Шух.  I.  104. 

Рамив.  ка,  м.  Зарубка.  Вх.  Лем.  459. 
См.  Рама  3. 

Ранйяа,  ив,   *\  =  Рама. 

Ранівнвв,  ка,  м.  Кожаный  иоясъ.  Вх. 
Зн.  58.  См.  Ремінник. 

Рамінь,  неню,  .4(.=Ренінь. 
Ранка,  кв,  ж.  Рамка.  На  стінах  ви- 

сіло багато  образів,  невеликих  картинок 
у  чорних  узеньких  рамках.  Левиц.  І. 
134.  Ум.  Рамочка. 

Ранкастий,  а,  є.  Сь  зарубками.  Вх. 
ІЄН.   459. 

Раитя,  тя,  с.=Раи'я.  Лохв.  у. 

Раиуватий,  а,  є  =  Ранкастий.  Вх. 
Лем.  459. 

Ранці,  ранця,  ців,  ж.  ми.  Г)=Ранка. 
Левиц.  І.  8.  2)=Рама  2.  Шух.  І.  90. 

Рам  я.  н'я,  с.  Рубище.  Дороге  убрання 
поскидала,  своє  рам'я  наді.га.  Рудч.  Ск. 
II.  47. 

Рана,  ня,  ж.  Рана.  Од  милого  пана 
не  болить  і  рана.  Ном.  №  9157.  Рани 

загоїться,  але  з'ле  слово  ніколи.  Ном. 
Лі  12866  Ум.  Ранка,  раноньча.  районка. 

Чуб.  V*.  821.  Ой  хто  ж  тобі  раноньки 
промиє?  Чуб.  V.  876. 

Ранговий,  а,  в.  Относящійся  кьр^нгу. — 
маєток, — ва  земля.  ПмЄніє,  земля,  которы- 

ми пользовалась  ва  помЄстном  ь.  ііравЄ  ко- 
зацкая  старшина. 

Ранґ,  ґу,  .к.=Ранг. 
Ранговий,  а,  е=Тангознй. 
Рандарство,  ва,  е.=Оравдарство.  К. 

Доев.  167. 
Рандарський,  а,  е=Оравдарськвй.  К. 

Доев.  13. 
Рандарь,  ря,  м  =Орандарь.  Із  жидом- 

рандаром  торг  торговала.  Мет. 
Равений,  а,  е.  Раненый.  Реве,  як  ра- 

нений кабан.  Когл.  Ен. 

Ранець,  нця,  м.  Ранецъ.  Ой  заплачеш, 
моя  мила,  заплачеш,  як  мене  молодого  в 
ранці  забачиш.   4)6.  V:  993. 

Ранити,  вю,  виш,  гл.  Ранить.  Словами 
ранять  як  стрілами.  К.   ІІсал.   142. 

Ранісінько,  нар.  Очень  рано.  До  схід 
сонця  ранісінько.  Шевч.  17.  Рано-рані- 

сінько ухоплюся.  МВ.  (О.   1862.  Ш.    73). 
Раніший,  а,  є.  Бо.гЬе  ранній.  Нема 

древа  ранішого  над  дубочка.  Чуб.  V.  439. 
Ранішній,  я,  в.  Утренній.  Черк.  у. 

По  під  тим  легеньким  ранішнім  тума- 
ном. О.  1861.  XI.   14. 

Ранковий,  а,  є.  Утренній.  Осіння  ран- 
кова прохолода.  Мир.  ХРВ.  188.  Нате 

вам  крикливиці:  вечірні,  полувечірні,  по- 
луночнії,  світові  і  ранкові.  Чуб.    І.    141. 

Ранкон,  «яр.  Утромъ.  Я  тоє  терно 
ранком  посічу,  я  до  матюнки  орлом  по- 

лечу. Чуб.  V.  754. 
Ран кувати,  кую,  він,  гл.  Проводить 

утро.  О.  1ь61.  Ш.  18.  На  калині  зозуля, 
а  на  калині  сивая  там  кує,  ночує,  ран- 
кує.  ніхто  зозулі  не  чує.  Чуб.  V.  691. 
Де  ти,  Марусю,  де  ти,  молода,  сеіі  ра- 

нок ранкувала?  Ранкувала  я,  мої  подру- 
жечки,  у  старшої  дружечки.  Нп. 

Ранний,  а.  е.   Раненый. 
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Ранник,  ку,  м.  Раст.  а)  ЬузіліасЬла 
уиі^агів  Б.  ЗЮЗО.  І.  127:  б)  Рагіз  яиаа- 
іїіоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130:  в)  РІаіПа.ц-о  ша- 
.Іог  Б.  ЗЮЗО.  І.  131;  г)  Всгоріїиіагіа  а^иа- 
гіса  Б.  ЗЮЗО.  І.  135;  д)  УіпсетохісипГ 

оіїісіпаїо  Б.  ЗЮЗО.  І.  141;  є)  иногда— 
Сотаїїагіа  та^аііз  Б.  (ЗЮЗО.  І.  119).  но 
боліє  правильно  названіе  этого  растенія — 
конвалія. 

Ранній,  я,  є.  Ранній.  Рання  сійба  хоч 
не  вродить,  то  із  хліба  не  зводить.  Ном. 
.V:.  10153.  Рання  пташка  пшеничку  клює, 
а  пітя  очки  дере.  Ном.  .V*  11309.  Ум. 
Ранёньний,  ранёсенький.  Чуб.  V.  656. 

Рання,  ня,  с.=Ранок.  Ще  від  самого 
ран;  я  сестри  виглядали  Лнтося.  Св. 
.1.  46,  Що-рання=Що-ранну.  Що-рання 
по  сто  палок  давати.   Чуб.  V.  984. 

Рано,  нар.  1)  Рано.  Прийшов  пізно, 
аж  завізно;  прийшов  рано,  так  не  дано. 
Ном.  №  1802.  Ой  дівчино,  збуди  мене  ра- 

но, так  рано,  щоб  ще  не  світало.  Чуб. 
V.  63.  2)  Утромъ.  Приложи  ти,  моя  ми- 

ла, до  голови  рути;  клади  рано  і  ввече- 
рі, щоб  здоровій  бути.  Нп.  Викопайте 

криниченьку  в  вишневім  саду,  чи  не  прий- 
де дівчинонька  рано  по  воду.  Нп.  Рано- 

пораненьку,  рано-раненько,  рано-вранці.  Ра- 
но утромъ.  Ой  в  неділю  рано-пораненьку 

брала  дівчина  льон.  Чуб.  У.  290.  Вста- 
ла вона  рано-раненько,  умилася  біло-бі- 

ленько.  Чуб.  V.  704.  Ой  у  неділеньку 
ввесь  день  пила,  в  понеділок  спала,  а  в- 
вівторок  снопів  сорок  пшениченьки  на- 

жала.... а  в  неділю  рано-вранці  однесла 
шинкарці.  Чуб.  V.  1098.  З  рана.  Сь  утра. 
Видь  весела  з  рана  до  вечора.  Чуб.  V. 
1080.  У 5і.  Раненько,  ранесенько.  Дієт.  8. 
Шест-  542, 

Ранок,  яву,  м.  1)  Утро.  Ой,  журавко, 
журавко,  чого  кричиш  по  ранках?  Чуб. 
V.  461;  Я  завше  Бога  прошу  з  вечора 

до  ранку.  Мет.  59.  Що-раняу.  Каждое  утро. 
Щовечора,  що-ранку,  то  й  надінеш  но- 
водранку.  Ном.  Лі  11241.  Ум.  Раночок. 
Чуб.   V.  586.  Мил.  148. 
Ранонька  раночка,  ки,  ж.  Ум.  огь 

рана. Рант,  ту,  м.  Рантъ.  Чоботи  під  рант. 
Нас.  162.  Чоботи  пошиті  до  ранту. 
11  рил.  у. 

Рантовий,  а,  в.  На  ранту.  Черевики 

рантові.  Вас.  162.  Рантові  чобітки  по- 
тили  тато.  Миргор.  V. 

Рантух,  ха,  м.  1)  Головной  уборь  за- 
мужней женщины  вь  Галпціп— білий  тон- 

кій платокъ,  покрывало.  О.  1862.  IV.  37, 
ЗО.  Уся  в  рантухах  та  в  намистах  зо- 

лотих. Федьк.  Иов.  85.  2)  Родъ  тонкой 
бумажной  ткани.  3)  Родъ  юбки  суконной. 
Ко1Ь.  I.  37.  4)=Ла«тух.  Ум.  Рантушбн. 
Гол.  IV.  353. 

Рантухбвий,  а,  е.  Изъ  тонкой  бумаж- 
ной ткани.  Сорочка  рантухова.  Федьк. 

Нов.  5. 

Рантушйна,  ня.  лг.=Рантух. 
Равтушок,  пгка,  м.  Ум.  отъ  рантух. 
Рааш,  нар.  =  Раніш.  Сьогодні  ранш 

ніж  учора  зІЇрались  судящі.  Кв.  II.  250. 
Ум.  Раншенько.  Г.  Барв.  150. 

Раняшній.  я,  в=Раиішній.  Раняшня 
вода.  О.  1862.  VI.  91.  Раняшнє  сонце. 
К.  ХП.  23 

Рапавий,  а.  е.  Шероховатый,  жесткій. 
Вх.  Зн.  58. 

Рапавка,  ки.  ае.=Ропуха.  Шух.  І.  22, 
210.   Вх.  Зн.  24. 

Рапак,  ка,  м.  Птица  дергачъ.  Вх.  Леи. 
459. 

Рапач,  на,  .».=Ріпак.    Вх.    Уг.    264. 
Радіти,  пчу,  пнш,  гл.  Шумъть,  сту- 

чать. Вх.  Лем.  46и. 

Рапкатя,  каю.  вш  и  пну,  ніш,  гл. 

О  дергачъ:  кричать.  Также  объ  утк-Ъ  и  о 
лягушкъ.  Вх.  Лем.  460.  Качур  рапчит. 
Вх.  Уг.  264. 

Рапотати,  почу,  тнш,  гл.  Трясти;  пе- 
ре мъш и ваться.  Вх.  Лем.  460. 
Раптовий,  а,  е.  Неожиданный,  внезап- 

ный. Черк.  у.  Лучаються  й  раптові  до- 
щі. О.  1661.  IX.  ЗО.  Раптова  енергія. 

Девиц.  І. 
Раптбво,  нар.  Внезапно,  неожиданно. 

А  чому  се  ви  не  їсте? — раптово  спита- 
ла їх.  аж  крикнула,  пані  Висока.  Ле- 

вин. Нов.  210.  Гладкий  як  гукнув  на 
своїх  та  раптово  як  кинулися  на  штур- 

му, дак  не  дали  й  брами  зачинити. 
КС.   1885.  VI.  349. 

Рантом,  нар.  Внезапно,  вдругь,  неожи- 
данно. Опат.  17.  Так  раптом  взяв  і  по- 

їхав. У. чан.  у.  Як  рипнули  двері,  москаль 
раптом  прокинувся.  Левиц.  Пов.  178. 

Раптянка,  кн,  ж.  Быстрый  и  шумный 
ручей.  Желех.  Вх.  Зн.  58. 

Рапуття,  тя,  с.  Хламъ.  старый  ломъ. 
Вх.  Зя.  58. 

Ралчак.  ка,  м.= Рапак.  Вх.  У  г.    264. 

Рапчати,  чу,  чнш,  .-л.  —  Рапкати.  Вх. Лем.  460. 

Раріг,  рога,  м.  Балабанъ  (порода  ястре- 
бовъ),  Гаїсо   Іапіагіов.    Вх.    Пч.    II.    10. 
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Пани  хорти  заводять  да  рароги.  К.  Дз. 
74.  Пупщ  туди  не  знає  хиже  птаство, 
не  зазирне  і  раріг  туди  оком.  К.  Іов.  59. 
Дивиться  як  на  рарога.  Смотритъкакъ  на 
дшовнну. 

Рароясий,  а,  е.  Принадлежащей  бала- 
бану. 

Раст,  ту,  -к.  1'аст.  а)  Ргіїїшіа  топе. 
НІ  ух.  І.  22.  б)  Апешоп  петогоза.  Вх. 
Им'.  І.  8. 

Рата,  ти,  ж.  Срокъ  платежа,  также 
часть  платы  (арендной  и  пр.),  приходя- 

щаяся на  данный  срокъ.  Чуб.  VI.  226. 
Перту  рату  заплатив.  Ритами  виплачу- 

вати. Уплачивать  но  частямъ,  частями. 

Подольск,  г.  Роскласти  плету  на  рати.  Рас- 
пределить уплату  на  известные  сроки.  По- 

дольск, г.  Сухі  рата.  Арендная  плата  въ 
неурожайный  годъ.  Подольск,  г.  На  рати. 
На  выплату.  Галиц. 

Ратай,  тая,  м.  Пахарь.  АД.  I.  53. 
Ратайськнй,  а,  е.  Пахарскій. 
Ратиця,  ці,  ж.  1)=Ражотиця.  2)= 

Рак  3?  Ум.  Ратичка.  Поприроблюють  до 
підошов  (рибалки)  залізні  ратички  та  й 
ходять  по  льоду  безпечне.  Черк.  у. 

Ратяще,  ща,  с.  Древко  копья;  копье. 
ЗОЮІ'.  І.  293.  Насажували  на  списи  ра- 

тища. Стор.  Да  взяв  на  ратище  ворота 
так,  як  от  сніп  святого  хліба  візьмеш. 
ЗОЮР.  І.  4.  А  мій  милий  коня  веде,  на 
ратище  підпірається.  Грпн.  Ш.  593.  Ув. 
Ратюга. 

Ратман,  на,  м.  Ратманъ.  КС.  1882.  V. 

353.  Тут  всякії  були  цехмистри  і  рат- 
маны, і  бургомистри.  Котл.  Ен. 

Ратовнще,  ща,  с.=Ратище. 

Ратувати,  тую,  вш,  гл,  н  пр.=Ряту- 
ватм  и  пр.  Хто  в  Бога  вірує —ратуйте! 
Ном. 

Ратуш,  ша,  м.=  Ратуша  1.  Св.  Л.  75. 
Ратуша,  ші,  ж.  1)  Городская  дума,  ма- 

гистрат,, ратуша.  Кв.  І.  256.  2)  Сельское 
иравлі.ніе.  Грин.  І.  32. 

Ратушний,  а,  в.  1)  Относящійся  къ  ра- 
туші. 2)  Членъ  городскаго  или  сельскаго 

управленій.  Харьк. 
Ратюга.  гж,  ж.  Ув.  оть  оатище.  О.  1862. 

VI.  76. 

Рафка,  кя,  ж.  Круглая,  выточенная 
нзъ  дерева  посуда  для  масла,  сыру.  Вх. 
Зн.  58. 

Рахатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Трогаться. 
Постій,  не  рахайсь  з  місця.  Уман.  у. 
Рахжавка,  на,  ас.=Раканя.  Вх.  Уг. 

264. 

Рахкати,  каю,  вш,    гл.    Квакать.    Вх. 
Уг.   264. 

Рахиан.  на,  м.  1)  По  народному  по- 
вірью:  житель  миоической  местности,  пра- 

ведный христіанннь.  Чуб.  І.  220.  ПІ.  29. 
КоІЬ.  І.  198—200.  2)  Нищій.  Поти  рах- 

ман п.гохгп'ї,  поки  собаки  не  обступлять. Ном    Л;  4224. 

Рахманний,  а,  є  Смирный,  тихій.  Рах- 
манний кінь.  Черниг.  у. 

Рахманський,  а,  є.  Относящійся  ьъ  рах- 
манан.  Чуб.  І.  220.  На  Юра-Івана,  на 
рахманський  великдень.  Ном.  Л;  5634. 

Рахиистер,  тра,  м.  Счетчнкъ. 
Рахмистння,  ні.  ж.  Счетчица.  Ном. 

.V  2484. 

Рахта.  ти,  ж.  Второй  день  храмоваго 
праздника.  На  другий  день  (після  храму) 
у  нас  рахти,  щоб  то  мед  вже  допивати. 
О.   1861.  XI.   106. 

Рахтувати.  тую,  вш,  гл.  І'азсуждать. 
разсчитывать. 

Рахуба,  би,  -ос.  1 )  Счеть,  отчегь,  рал- 
счеть.  Як  ударив  в  губу,  то  й  розбм  всю 
рахубу.  Ном.  Лі  5813.  Скільки  всіх  зорь, 
цьому  ще  ніхто  рахуби  не  склав.  Ком.  І. 
49.  Рахуби  не  дай.  а)  не  могу  счесть,  б)  ни- 

чего не  могу  поділать.  Ном.  Лі  6666. 
2)  Разсчегь,  соображеніе.  Не  прийдешь- 
ся  рахуба  до  чуба.  И  ом.  3)  Возня,  хло- 

поты. Буде  ще  з  ним  рахуба.  Оце  ра- 

хуба! Рахубво,  нар.  Разсчетливо,  обдуманно. 
Я  бачу,  що  він  не  рахубно  робить — 
продає  святці  жиду.  Борз.  у. 

Рахування,  ня,  с  Вьічислевіе,  ясчнсле- 
ніе.  Рахування  не  в  поминання!  Коли  ж 
небудь  треба  да  по  нас  поминки  ро- 

бити. Макс. 

Рахувати,  хую,  гл.  1)  Считать,  раз- 
считывать, вычислять.  Гроші  рахувати. 

Гріш.  Ш.  396.  Рахувати  аїр,  масло,  то 
й  вареників  не  їсти.  Ном.  Тернові  очка 
звізди  рахують.  Чуб.  2)  Разсчитывать, 
взвъшивать,  обдумывать.  Чуб.  II.  22.  Туїн 
довго  тяжко  рахували.  Котл.  Ен.  II.  34.  • 
А  козаки  гляділи,  у  вічі  вбача*ги,  про- 

між; себе  рахували.  Макс. 

Рахуватися,  хуюся,  вшся,  гл.  1)  Счи- 
таться. Махання  забиття  не  рахується. 

Ном.  Лі  3884.  Любімося  як  брати,  рахуй- 
мося як  жиди.  Ном.  Лі  9712.  2)  Соби- 

раться, наміряться.  Ли  рахувалися  вже 
їхати,  як  вони  прийшли  до  нас. 

Рахункбвий,  а,  е.  Счетный.  Рахун- кові книжки. 
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Рахунок,  нку,  м.  Счеть,  разечегь.  Б 
рахунку  помилився.  Котл.  Ен.  VI.  19. 
Під  рахунком  бути.  Быть  считаннымъ.  Мав.... 
саджавку,  де  були  сами  великі  риби  під 
рахунком.  Гн.  І.  193.  Здавати  рахунок. 
Давать  отчеть.  Пішла....  здавати  раху- 

нок, шьо  робила  почсрез  цілий  рік.  Гн. 
II.  58. 

Рацаввй,  а,  е=Рапаввй.  Вх.  Зн.    58. 
Рацавка,  ви,  лг.=Рапавка.  Вх  Зн.  58. 
Рація,  ції,  ж.  1)  Основаніе,  причина, 

иоводъ.  Чи  не  мав  но  цей  чоловік  раці/У 
О.  1862.  VI.  96.  /  чи  не  мала  ж  вона 

раці/  написати  до  його  після  щирої  роз- 
мови з  ним?  Левиц.  І.  303.  2)  Привет- 

ственная річь,  поздравленіе.  Посли  к  ла- 
тину приступились,  три  рази  низько 

поклонились,  а  старшигі  рацію  сказав. 
Катл.  Ен.  IV.  27. 

Рацький,  а,  є  —  Рачачий.  Черк.  у. 
Рацюга,  гв,  м.  Большой  ракъ.  Волч.  у. 
Рачачвй,  а,  є.  Рачій,  принадлежаїцій 

раку,  относящійсл  къ  раку,  цзь  раковъ 
еділашшй  Рачача  нога.  Ном.  .V  425, 
стр.  302.  Очі....  рачачі.  Драг.  13. 

Раченя,  няти.  с  І'аченокь.  маленькій 
ракъ.  іУ.іл.  157. 
Рачешййкв,  йок,  ж.  мн.  І'аст.=Рако 

ві  аіийки.  ЗЮЗО.  І.  132. 

Рачити,  чу,  чиш,  гл.  Благоволить,  из- 
волить. Бог....  з  неба  зійти  рачив.  КС. 

1882.  IV.  170.  Яг  бачить,  так  і  рачить. 
Ном.  .V;  13572.  Рач  нам,  Христе  добро- 
тливий,  тоє  здарити,  і  з  тобою  цар- 
ствієм  твоїм  на  віки  жити.  Чуб.  III.  383. 
Рачйця,  ці,  ж.  Самка  рака.  Вх.  Лем. 

428.' Рачій,  нар.  Окоріе,  вірніе.  лучше.  Ра- 
чій  було  б. 

Рачки,  кар.=Равок.  Робити,  хоч  києм 
битії,  а  їсти,  хоч  рачки  лізти.  Ном. 
Лі  12184.  Евандр  у  хату  рачки  ліз. 
Котл.  Ен.  V.  16. 

Рачкуватв,  кую,  вш,  гл.  Ползать  на 
чстверенька>:ь,  Дівчинонька  кропиву  шат- 

кує, а  за  нею  дитина  рачкує.  Чуб.  V.  866. 
Рачку ватвся,  куюся,  вшея,  гл.  =  Рач- 

кувати. Я,:  почав  він  рачкуватися  та 
насилу  дорачкувався:  звісно,  ходить  не 
може,  то  лізе  на  всіх  чотирьох.  Нові- 
моск. 

Рачок,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  рак.  2)  На- 
сік. Хера  сінегеа.  Вх.  Пч  II.  27.  2)  На- 

званій маленькаго  вола  ет.  небольшими  ро- 
гами, выступающими  впереди..  КС.  1898. 

VII.  47.  і)'мн.  і'аст.=Ранові  шийки.  ЗЮЗО. 

І.  132.  5)  Родъ  вышивки.  Чуб.  VII.  427. 
6)  мн.  Глиняныя  подставки  въ  вид*  тре- 
ножниковъ  или  обручиковь  для  разьеди- 
ненія  нос-уды,  вкладываемой  одна  въ  дру- 

гую для  обжиганія.  Вас.   179. 
Рашкуль,  ля,  м.  Терпугь. 
Рашпіль,  ля,    і'.=Рашкуль. 
Раювання,  вя,  с.  Жизнь  въ  рг-ю,  рай- 

ское блаженство. 
Раювати,  юю,  еш,  гл.  Блаженствовать. 

Грин.  III.  394.  її.  ЦН.  230.  Нехай  так 
щаслгіво  вікує,  наче  раює.  Г.  Барв.    310. 

Раяти,  раю,  еш,  гл.  Советовать.  Мені 
раяли,  щоб  я  поїхав  на  три  роки  у  Січ. Стор. 

Раятися.  раюся,  ешся,  гл.  Совето- 
ваться. Би  б  раялись.  та  й  до  школи 

хлопця. 

Рванвця,  ці,  ж.  Плоды,  сорванные  сь 
деревьевъ,  а  не  стряхнуто. 

Рвати,  рву,  рвеш,  гл.  1 )  Рвать,  раз- 
рывать. Хто  се,  хто  се  по  тім  боці  рве 

на  собі  коси?  Шевч.  19.  Тиха  вода  греблі 
рве,  а  бистра  тамує.  Ном.  №  3030.  Не 
рви  нитки.  2)  Рвать,  срывать.  По  са- 

дочку йшла,  квіточки  рвала.  Чуб.  V.  6. 
Козаки  ідуть,  гурки  рвуть.  Ном.  Лі  14027. 
3)  О  собакі:  кусать.  Собака  собаки  не 
рве.  Ном.  Лі  7954.  4)  Терзать.  Заступи 
мене,  благаю,  щоб  не  рвали  мою  душу. 
К.  Нсал.  11.  5)  Рвати  ббки.  Надрываться 
отъ  оміха.  Аж  боки  рвав  од  сміху.  Ле- 

виц. Нон.  62. 

Рватися,  рвуся,  рвешся,  гл.  1)  Рвать- 
ся, разрываться.  Де  коротко,  там  і  рветь- 
ся. Ном.  Лі  2131.  Пани  б'ються,  а  в  на- 

шого брата  чуби  рвуться.  Ном.  Лі  1303. 
2)  Надрываться,  изнемогать  Г.  Барв.  388. 
Плучач  оре  і  в  праці  рветься,  а  панське 
черево  оттак  аж  дметься.  Ном.  Лї  1144. 
3)  Порываться,  рваться.  Рветься,  як  дур- 

ний до  образа.  Ном.  .V  3149.  Не  рвися, 
як  собака  на  ретязі.  Ном.  №  3162.  Сер- 

це рвалося,  сміялось.  Шевч.  4. 
Рвач,  ча,  м.  Хоть,  кто  рветъ,  ирони- 

чески: дантнетъ.  Добрий  рвач,  нічого  ка- 
зать. Черк.  у. 

Рвачвйй.  а,  є.  1)  Легко  рвущійся. 
Рвачкі  нитки.  Константнногр.  у.  2)  О 
вітрі:  порывистый. 
Рвовути,  ну,  нёш,  гл.  Рвануть.  Як 

ірвонув  віжки, — мов  перегоріли.  Харьк. 
Рвонутися,  нуся,  вешся,  гл.  Рвануться, 

порывисто  ороситься.  Чорт  як  рвонеть- 
ся,—  тиіьки  пил  ехватився.  Рудч.  Ск. 

II.  23. 
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Рджок,  ка,  м.  Зоол.  Землеройка,  8огех. 
Вх.  Лем.  460. 

Рднтися,  джуся.  двшся,  гл.  О  жи- 
вотных ъ:  горячиться.  Жеребець  серед  ко- 

бил рдитъся.  Лохв.  у. 
Ребёречко,  ка,  е.  Ум.  отъ  ребро. 
Реберце  ця,  с.  її  Ум.  отъ  ребро.  О. 

1861.  Ш.  88.  2)  мн.  Родъ  вышивки  на 
сорочкі.  Чуб.  VII.  427. 

Ребро,  ра,  с.  1)  Ребро.  Худий,  аж  реб- 
ра світяться.  Ном.  X  8551.  2)  Бокъ  го- 
ры, обрыва,  скалы.  Шух.  I.  14.  Яри  га- 
йові меж  невисокими,  та  крутими  гора- 

ми та  шпилями,  меж  дубовими  та  гра- 
бовими гаями,  що  роскішно  поросли  на 

крутих  ребрах,  на  вершках  гір  та  шпи- 
лів. Левиц.  I.  203.  3)  Каждая  изъ  двухъ 

ооковыхъ  дощечекъ  терлиці.  Шух.  I.  147. 
4)  —  ббже.  Раст.  Соїиаііагіа  ігшкіОога. 
.їв.  97.  См.  Нунурічка.  Ум.  Ребёрие,  ребё- 
речко.  Чуб.  Г.  662.  Повернися  бочком..., 
ще  й  реберечком.  Мил.  103. 

Ребровачка.  кн,  лс.=Рубель  (для  ка- 
анья  б-влья).  Вх.  Зн.  68. 
Рев,  ву,  м.  Ревъ.  Скот  пустився  з 

ревом.  Мнж.  35.  Ввійшла  к  Юноні  з  ре- 
вом, стуком.  Котл.  Ей. 

Рёва,  в«,  об.  Плакса.  Черк.  у.  О.  1862. 
IX.  119.  Он  рева  яблука  розсипала.  Нои. 
>е  1 3978.  Ув.  Рёвище.  Оце  ще  ревище! 

Реваш.  ша,  м.  У  гуц.  древорубовь:  счетъ 
срублевваго  дерева,  проработанныхъ  дней 
а  пр.,  а  у  гуцульскихъ  пастуховъ  счетъ 
удоя,  отмічаемьіхь  зарубками  на  дереннн- 
номъ  брускъ,  вазываемомъ  колбда  и  рас- 

падающемся вдоль  на  дві  половины,  при 
чемъ  зарубки  ділаются  попереп>  бруска 
и  проходять  сразу  черезъ  об*  половины 
его:  одна  нзъ  нихъ,  также  называемая 
реваш,  отлается  работнику  или  хозяину 
скота,  а  другая  остается  у  ведущаго  счеіь. 
Шух.  I.  173,  205,  206,  209. 

Ревёвь,  вю,  м.  Раст.  ВЬеиш. 
Ревидбв.  на,  м.  Резизоръ.  Та  наїхали 

та  ревидони  бурлак  у  службу  брати. 
О.  1662.  V.  99.  См.  Ревнзон. 

Ревидувати,  дув),  вш,  гл.  Ревизовать, 
осматривать  Чуб.  Ш.  349.  О.  1861.  XI.  9. 
Став  жовнірь  госпосю  ревидувати:  чом  в 
тебе,  госпосю,  уста  солодкії...  Чом  в  те- 

бе, госпосю,  очка  чорненькії  Гол.  1.  147. 
Нехай  опека  мене  ревидуе.   II рил.  у. 

Ревізія,  вії,  ж.  1 1  Ревнзія.  2)  Народ- 
ная перепись.  Ном.  .V   1755.  Кв.  1.    157. 

Хлопця  у  ревизію  записали.  О.  1861. 
VIII.  16. 

Ревнзон,  на,  .к.=Ревв8ор.  Та  наїха- 
ли та  ревизони  бурлак  у  службу  брати. 

О.   1862.  V.  99. 

Ревизор,  ра,  м,  Ревизоръ.  Стор.  II.  104. 
Ревнзський,  а,  е.  РевизсьїЙ.  знача- 

щейся но  ревизской  записи.    Кв.    I.    157. 
Рёвятце,  ща,  с.  1)  Сильный  ревъ.  Як 

ускочив  вовк  у  череду,  а  вона  як  счинить 
ревище.  Лебед.  у.  2)  Місто,  гді  ревуть 
коровы,  волы,  чуя  кровь  скотины.  Буяють 
мов  на  ревищі  бики.  К.  Не.  89.  Заревів 
Марко,  як  віл  на  ревищі.  Стор.  М.  Пр.  19. 

Ревіль,  ля.  -и.=Ревінь.  Черк.  у. 

Ревіння,  ня,  с.  Ренъ,  мьічаніе.  Ревін- 
ня аль?гійських  коров.  Левиц.    Пов.    134. 

Ревіти,  ву.  веш,  гл.=Ревтн. 
Ревлйвий.  а,  є.  1)  Плаксивый.  Ревли- 

ва  дитина.  2)  Крикливый,  ревущій.  Рев- 
лива  корова.  Зміев.  у 

Ревне,  нар.  1)  Горестно,  горько,  жа- 
лостно. Грин.  Ні.  257.  Ой  ви,  діти  дріб- 
ненькії, заплачте  ж  ви  ревне,  ще  й  орен- 

дарь  подобріє,  то  вам  маму  верне.  Чуб. 
V.  189.  Я  так  ревне  плачу,  що  аж  сер- 

це з  мене  вискакує.  Федьк.  2)  Искренно, 
сердечно,  ніжно.  Хто  любить  ревне,  жа- 

ліє певне.  Нон.  .V  8781.  Ум.  Ревнёнько. 

Чуб.  V.  763.  Ревнёнько  заплечу.  Волын.  у. 
Ревнивий,  а,  е.  Ревнивый;  придирчи- 

вый. Чуб.  V.  604.  Мил.  145.  Тільки  дав 
мені  Бог  да  ревнивого  мужа.  Чуб.  V. 
565.  В  мене  свекруха  ревнива,  ще  й  до 

ділечка  лінива.  Чуб.   \*.  691. 
Ревний,  а,  є.  її  Горькій,  горестный. 

МП.  Ю.  1852.  НІ.  66).  РевАі сльози.  ЗОЮР. 
II.  296.  Плачем  ревним  я  заплакав.  К. 
Нсал.  36.  2)  ІІскренній,  задушевный,  тро- 

гательный. Вислухай,  Боже,  ревну  мо- 
литву. К.  Піал.  136.  Набравшись  ізмалку 

всього,  чим  живе  й  дише  селянин,  він 
(Шевченко)  підняв  прості  хатні  розмови 
до  високої  пісні  і  разом  зробив  із  них 
ревну,  сердечну  лірику  і  величний  епос. 
К.  (Хата). 

Ревни  ці.  ниць,  ж.  мн  Ревность.  Рев- 
ниіп  неначе  гарячим  залізом  палили  моє 
нутро.  Сюр.  М.   Нр.   34. 

Рёвно.  ня7>.=Ревне.  Гол.  П.  575.  Ой 
чого  я  так  журюся,  чого  ревно  плачу? 
К.   МН.  X.   12. 

Ревнувати,  ную.  еш.  гл.  Ревновать. 
Гриця  кохала  та  й  ревнувала.  Чуб.    V. 
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431.  Я  еже  не  плачу  тепер,  я   еже    не 
ревную,  та  й  не  кохаю.  МВ.  II.  151. 

Ревнути.  См.  Ревтя. 
Рёввява,  ви,  ж.   1)    Ревъ.    2)    Шумъ. 

крикъ.  Бач,  яку  підняли  собаки  ревняву. 
Кролев.  у. 

Ревтй,  ву,  вёш,  одн.  в.  ревнути,  ну, 
нет,  гл.  1)  Ревіть,  заревіть,  мычать,  аа- 
мычать.  Ведмідь  на  ретязі  товсто  реве. 
Ном.  >6  1337.  Чого  бик  навик,  того  й 
реве.  Ном.  №  9565.  Па  синьому  морг  лю- 

тий змій  реве.  Чуб.  I.  140.  2)  Орать, 

заорать,  крикнуть.  Ви  передержанці!— рев- 
нув  писарь, — ви  передержуєте  біглих!  Кв. 
II.  373.  Ревнув,  мов  у  маточину, — як 
бугай.  Ном.  №  12445,  12443.  3)  Шіть 
очень  громко  и  плохо,  запівать  сразу  гром- 

ко. На  віват  з  мущирів  стріляли,  тут 
грімко  трубачі  іграли,  а  много  літ  дяки 
ревуть.  Котл.  Ен.  IV.  32.  4)  Ревіть,  пла- 

кать съ  крикомъ,  заревіть.  Оце  ще  рева 
реве!  Харьк.  Дідона  тяжко  зажурилась. ... 
кричала,  плакала,  ревла.  Котл.  Ен.  І. 
34.  5)  Громко  играть,  заиграть  на  духо- 
вомъ  инструменті.  А  Михагл  в  трубу 
реве  на  всю  губу.  Чуб.  ІП.  382.  6)  О  во- 

ді, вітрі:  ревіть,  заревіть,  шуміть,  гу- 
діть, завывать.  Прокляті  вітри  розду- 
лися, а  море  з  лиха  аж  реве.  Котл.  Ен. 

Як  та  воля,  що  минулась,  Дніпр  широ- 
кий— море,  степ  і  степ,  ревуть  пороги, 

і  могили-гори.  Шевч.  4.  Реви,  завірюхо, 
засип  його  снігом!  Левин.  І.  156.  7)  О 
колоколі:  сильно  звонить.  Всі  дзвони  ре- 

вуть,— уже  ж  того  козаченька  ховати 
несуть.  Чуб.  V.  371.  8)  0  пушкахъ:  гро- 

хотать, грохнуть.  Реве  гарматами  Скута- 
ра,  ревуть,  лютують  вороги.  Шевч.  59. 
Як  став  місяць  серед  неба— ревнула  гар- 

мата: Шевч.  40.  9)  О  землі:  гудіть.  Ле- 
тить ізнов  змій,  аж  земля  реве.  Рудч. 

Ск.  І.  147. 

Рбвтух,  ха,  -м.=Рептух. 
Ревун,  на,  м— Рева.  Ум.  Ревунець. 

Ревунці  ревуть.  Ном.  стр.  298. 
Ревучий,  а,  є.  Ревучій.  По  колізеї  ре- 

вучим громом  пронеслась  і  стихла  буря. 
Шевч.  614.  Щоб  лани  широкополі  і  Дні- 

про, і  кручі  були  видні,  було  чути,  як 
реве  ревучий.  Шевч.  666. 

Рёга.  ги,  .и.  Названіе  вола  съ  головой 
и  рогами,  похожими  на  голову  и  роги  бу- 

гая.  КС,   1898.  VII.  45. 
Регіт,  готу,  м.  Хохоть  О,  сміху  було! 

хлопці  аж  кигики  порвали  од  реготу. 
Кв.  І.  124.  Аж  лящить  жіночий  регіт. 

Шевч.  334.  Там  такого  реготу,  аж  оті- 
ни гудуть.  Пират,  у. 

Регітно,  нар.  Смішно,  хочется  сміять- 
ся. Пені  регітно,  а  він  плаче.   Соси.    у. 

Регітня,  ні,  ж.  Хохоть,  хохотаніе. 
Черк.  у. 

Рёгвутн.  ву,  веш,  гл.  Сильно  желать, 
стремиться.  Аж  регне  заміж,  та  ніхто 
не  свата.  Ном.  №  8873.  Він  аж  регне 
купити  у  мене  вола.  Міусск.  окр. 

Реготання,  ня,  с.=Регіт.  По  вечері  ж 
все  замерло,  тихо,  глухо  стало,  реготан- 

ня, спів  і  крику  мов  і  не  бувало.  Ыкр. 
Н.  36. 

Реготати*  ся).  чу(ся),  чеші ся),  гл.  1)  Хо- 
хотать. Піч  наша  регоче,  коровая  хоче. 

Мет.  164.  Що  Микита  сміється,  до  Ма- 
русі береться;  а  Маруся  регочеться,  до 

Микити  не  хочеться.  Чуб.  V.  1 7  7 . 2)  Ржать. 
Вх.  Лем.  460. 

Рёготн,  тів,  м.  мн.  Хохоть,  хохотаніе 
Сміх  не  реготи — пійшла  баба  в  перевер- ти. Ном. 

Реготіння,  ня,   с— Реготи.    Черк.    у. 

Реготіти,  чу,  твш,  гл.  1)=Рего»атв. 
2)  О  сьічі:  кричать.  Пугач  реготів. 
Мил.  10. 

Реготітвся,  тйться,  гл.  безл.  Сміяться, 

хохотать.  їй  реготиться.  Ей  хочется  хо- 
хотать, она  охотно  хохочетъ.  Щоб  ходи- 

лось  і  хотілось  (на  досвітки),  до  всіх 
хлопців  раготілось.  Мил.  60. 

Реготливий,  а,  є.  Смішливий,  хохот- 
ливый. Послухавши  дівочого  реготливого 

шепотання.  Мир.  Пов.  І.  137. 
Реготно,  кя^.=РегІтно.  А  мені  так 

реготно  з  його,  що  туди  вліз,  а  назад 
не  вилізе.  Нирят.  у. 

Реготня,  ні,  а*\— Регітня.  Котл.  Ен. 
VI.  21.  Скрізь  гармидер  та  реготня. 
Шевч.  108 

Реготун,  на,  м.  Хохотунг.  Мир.  ХРВ. 
131.  О.  Хведор  був  веселий,  реготун.  Ле- 
виц.  1.  132. 

Реготуха,  хи,  ж.  Хохотунья.  Мир. 
ХРВ.  258.  Сватай  мене  реготуху.  Чуб. 
V.  1127.  Перша  реготуха  на  селі.  Мир. 
Нов.  1.  137. 

Регула,  ли,  ж.  Уставъ.  По  військовій 
регулі  за  се  повинен  він  смертної  кари. 
Стор.  М.  Нр.  28. 

Редечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  редька. 

Редута,  тн,  ж.  Редутъ.  Збіглось  десят- 
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ків  п'ять  гетьманських  козаків  на  Кру- 
чену редуту.  ЗОЮР  І.  267.  Розвалили- 

ся редути  і  рови  густою  від  низів  і  до 
вершини  вкрилися  травою.  Щог.    Сі.    9. 

Редька,  кж,  ж.  Раст.  а)  Каріїапиз  за- 
Іі\из.  ЗЮЗО.  І.  133.  б)— дика.  Кариапи* 
КариапЫгит  Ь.  ЗЮЗО.  І  133.  Любить, 
як  собака  редьку.  Ііом.  ЛІ-  3078.  Скребти 
йому  редьку.  Читать  нотацію.  Скребнути 
редьки.  Навонять.  Ном.  Л;  3448.  2)  Ме- 

ханизм!., на  которомъ  вращается  крыша 

мельницы,  (.'осн  у.  3)  Волъ,  у  которого 
остаюсь  одно  ядро,  вслідствіе  неудачной 
кастрація.  Мирт.  у.  Слон.  Д.  Эварн.  Ум. 
Редечка.  Мет.  120. 

Реестр,  ру,  .и.=Ревстер.  Шість  ти- 
сяч тілько  їх  оставлено  в  реєстрі.  К. 

ЧР.    11. 

Реєстровий,  а,  е.  Реестровый,  записан- 
ный въ  реєстрі.  Реєстровий  козак. 

Ревнт,  та,  м.  Регенті».  Желех. 

Реєстер,  стру,  м.  Реестръ,  списокъ.  За- 
пиши, Миколо,  у  ресстер  (козака).  Шевч. 

170. 
Реж,  аса,  м.  Крыло  рыболовной  сети. 

В  сітці  дві  пілки:  резкі,  а  в  середині 

третя — пров'язь. 
Резеда,  дй,  ж.  Раст.  Пезета  осіогага  Ь, 

резеда.  ЗЮЗО.  1.  133. 
Рёйвах,  ху,  м.  Суматоха,  нлачъ. 
Рёйдятн,  джу,  диш.  гл.  Болтать,  пу- 

стомелить.  Хоча  б  оті  пани  нерейдиль. 
Черк.  у. 

Рейка,  кн.  ж.  Рсльсь.  Екатериносл.  у. 
Рей  мент,  ту,  м.  1)  Полкъ,  отрядъ. 

2)  Начальствованіе. 
Реймёнтарський.  а,  є.  Относящійся  къ 

рейментарю.  Реймёнтарський  пірнач.  К. 
ЧР.    16. 

Реймёнтарь,  ря.  .к.  Военачальнику  ко- 
ман  іпрующій  вояскомъ.  Ой  дозволив  пан 
рейментарь  червінці  забрати,  не  дозво- 

лив Котовича  з  шибениці  зняти.  Н(і. 

Рейиентарювати,  рюю,  вш,  гл.  Пред- 
водительствовать. 

Рейтар,  ра,  м.  Конный  солдатъ.  Блис- 
нула грімниця  із  чорної  хмари,  повали- 
лись, покотились  піиіаки  й  рейтари.  К. 

Досн.  9. 

Рекрут,  та,  м.  рекрутка,  кн,  ж.,  рек- 
рутство, ва.  е.,  рекрутський,  а,  є— не- 

крут, некрутка.  некрутство,  неврутсь- 
окий. 

Ректи,  речу,  чёш,  гл.  Говорить,  ска- 
зывать. ЗОЮР.  II.  50.  Добре  речеш,  тіль- 

ки в  громаду  не  беруть.    Ном.    .V    6865. 

Ректор,  ра,  м.  Ректоръ.  Левигд.  Пов. 

317. 
Ректорство,  ва,  с.  Ректо,  ство,  долж- 

ность ректора.  На  ректорстві  одпасує  жи- віт. К.  ПС.  83. 

Ректорський,  а.  є.  Ректорскій. 
Реля,  лі,  ж.  1)  Чаще  во  мн.  релі.  Ка- 

чель.  Пішли  на  релі  поколихаться.  Ле- 
бед.  у.  2)=^Ліра.  0.  1861.  V.  52. 

Рёмгати,  нжу.  жеш.  гл.  Шептать.  Чуб. 
VII.  551. 

Ремез,  за,  м.  Птица:  ремезъ,  Рагиз  реп- 
(Іиііпиз.  Вх.  Пч.  II.  13.  Ой  ремезе,  реме- 
зочку.  не  клади  гнізда  у  вершині  Дні- 

стра. Чуб.  V.  876.  Ум.  Ремёзонько,  ре- 
мезбчок.  Грин.  НІ.  617. 

Реиезян,  на,  ие.  Принадлежат^,  от- 
носящійся къ  ремезу.  Рсмезинс  гніздо. 

Стор.   М.    Пр.   158. 
Ремёзонько,  ка,  ренезочок,  чка.  м.  Ум. 

огь  ремез. 
Ремезуватк,  зую,  вш,  гл.  Кріпко  сде- 

лать что  нибудь.  Черном. 

Ременарь,  ря,  м.  Шорникъ.  Угор. 
Рекёнив,  ка,  Ремешекъ.  Вх.  Лем.  160. 
Ренённак.  ва,  м.  Ременный  кнутъ.  Угор. 
Ренёняний,  а,  е.  Реыневый. 
Ремесло,  ла,  с.  1)  Ремесло.  Нема  то 

ремесю,  як  леміш  та  чересло.  Ном. 
Л:  10123.  2)  Собраніе  инструыентокъ,  упот- 

ребляем ыхъ  въ  какомъ  нибудь  ремеслі. 
Забрав  усе  свое  ремесло  та  поніс  додому. 

Ремесннй,  а,  ё.  Ремесленный.  Ремест 
козаки.  О.  1862.  II.  61.  Як  ремесний  чо- 

ловік, то  й  добре  живе  тепера  — пошив 
чоботи  та  штани,  от  і  є  па  хліб.  Лебед. 
у.  Оддати  дитину  до  ремесної  науки.  К. 
(О.   1862.   Ш.  22). 

Ренесннк,  ка  м.  Ремесленикь.  В  ре- 
месннка  золотая  рука  та  кальний  рот. 
Ном.  №  10410.  Ум.  Ремесничон,  ремеснйчёнь- 
ко.  Ой  жаль  мені  на  мого  батенька,  шо 
мня  не  дав  за  ре,несниченька .  АД.    І.    61. 

Реиеснйцькяй,  а,  е.  Относящейся  къ  ре- 
месленнику, принадлежащей  ремесленнику. 

Цех  рсмеснинькин.  Сердеги  ремеснииькі  ро- 
бітники. О.  1861.  XI.   102. 

Ремесннця,  ці,  ж.  Ремесленница.  Кон- стантнногр.  у. 

Ремеснйчёиько,  ка.  Ум.  оть  реиеснии. 
Ремеснйчяй,  в,  е=РемесняцьвиЙ.  Ре- 

месничий  цех.  К.   Кр.   17. 
Ремесннчбк,  чка,  м.  Ум.  оть  ремесник. 
Ремёство,  ва,  с.  Ремесло.  Отцена-мат- 

чина  молитва  в  купецтві,  ь  реместві  на 
поміч  помагає.  Мет.  347. 
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Ремествуватн,  вую,  вш,  гл.  Занимать- 
ся ремесломъ.  К.  Хм.    13. 
Ремиґати,  ґаго,  вш,  гл.  Жевать  жвач- 
ку (о  волахъ).  Вози  риплять,  ярма  бряз- 

чатъ,  воли  реми/ають.  Мет.  453.  2)  О 
лгодяхъ  грубо:  ъсть,  жрать.  А  ну,  годі 
еже  вам  реми/ати!  Волч.  т.  См.  Розре- 
миґатися. 

Ремінець,  нця,  м.  1)  Ум.  отъ  ремінь. 
Ремешекъ.  2)  Тонкая  нить  кожи,  употреб- 

ляемая вместо  дратвы.  Шух.  I.  292. 

Ремінний  а,  е.  Ременный,  сделанный 
изъ  ремня,  кожаный.  Ремінний  пояс.  Ном. 
Лі  2578.  Ремінний  батіг.    Чуб.    V.     472. 

Ремінник,  ка.  1)  Родъ  широкаго  ко- 
жаного мужскаго  пояса  изъ  куска  толстой 

кожи,  сшитой  вдвое,  такъ  что  въ  средину 

прячутъ  деньги,— тоже,  что  и  черес,  толь- 
ко шире.  Чуб.  VII.  418.  2)  Ремінник.  См. 

Вуголов.  Шух.  I.  166. 

Ревіння,  ня,  с.  соб.  Ремни.  АД.  I.  104. 
За  невміння  деруть  реміння.  Ном.  Л:  6035. 
Ум.  Рем(ннячко. 

Ремінчик,  ка,  .и.  Ум.  отъ  ремінь. 

Ремінь,  ню,  м.  1)  Ремень.  З  вас  деруть 
ремінь,  а  з  їх,  бувало,  й  лій  топили.  Ном. 
№  4036.  2)  Кожа  вмдъманная,  сапожный 
товаръ.  Шух.  I.  292.  Оце  купив  реміню 
чоботи  пошию.  Харыс.  у.  3)  Широкій  ко- 

жаный ноясъ  съ  сумочкою  при  немъ  и 
пр.  Брат  посяг  у  ремінь  та  й  виймив 
мені  сороківця.  Федьк.  Нов.  16.  Ум.  Ре- 

мінець, ремГнчик.  Луччс  свое  личко,  як  чу- 
жий ремінець.  Ном.  Л*  9682. 

Реміняка,  кя,  ж.  Ув.  отъ  ремінь.  На 
що  мені  женитися,  на  що  мені  панство: 
коло  купрів  реміняка  —то  все  господарство. 
Ном.  Зі  830. 

Ремісник,  ка,  м.  У  ткачей:  снарядъ. 
иосредствомъ  котораго  наматываются  нитки 
на  шпульку,  вкладываемую  загвмъ  въ  ткац- 
кій  челнокъ.  Части  его:  двъ-  вертикально 
стояшія  доски — лаби,  обращенный  другь 
къ  другу  широкой  поверхностью  и  соеди- 

ненный по  средин*  иродолговатымь  дере- 
вяннымъ  ящикомъ—  снрйнкою;  нижніе  кон- 

цы лаб  стоять  на  зеылъ,  въ  верхнихъ 

вращается  железный  нрутъ — веретено,  на 
которомъ  толстое  деревянное  маховое  ко- 

лесо; тонкій  коиецъ  веретена  называется 
спінь  и  на  немъ  вращается  шпулька — 
цівка;  веретено  приводится  во  вращатель- 

ное движеніе  при  помощи  лучка— деревян- 
ной палочки,  къ  обоимъ  концамъ  которой 

привязанъ  ремінець  (ремешекъ),  охваты- 
вающій  веретено;  къ  ящику  (скринка)  при- 

делана скамейка  для  свдвнья  —  сідець. 
Шух.  I.  257. 

Рёмно,  нар  =Ревно. 
Рёмсатн,  саю,  еш,  <.і.=- Рюмсати.  Л  той 

струмочок,  що  тихо  дзюркотить  коло 
ніг  наших  по  камінчиках,  ніби  мале  дитя 
ремсае.  Левиц.   І.  290. 

Ремст,  ту,  м.  Неудовольствіе,  претензія. 
Він  на  мене  ремст  мав.  На  нас  і  на  тіх 
людей  мав  він  великий  ремст.  Басильк.  у. 

Ремство,  ва,  с.  Недовольство;  нареканія, 
ропотъ.  Господи!  ремства  прости  мені 
гріх!  Щог.  Сл.  35. 

Ремствувати,  вую,  еш,  гл.  Роптать, 
быть  недовольнымъ,  претендовать.  Уся  гро- 

мада стала  на  йог»  ремствувати.  Тяжко 
і  скрутно  їм  жилое,  але  ніколи  на  се  не 
ремствували.  Грин.  11.    152. 

Ремстити,  щу,  стиш,  гл.=Ремствува- 
ти.  От  Хвсдь  не  буде  ремстить  на  чоло- 

віка: Бог  з  ним,  каже!  Кане  в.  у. 
Ремсть,  ти,  іж;.=Рємст.  Він  на  мене 

ремсть  має  та  через  те  й  коня  не  дав 
до  міста.  Канев.  у. 

Рём'я,  м'я,  г\=Рам'я.  Канев.  у. 
Ренджйґло,  ла,  (•.  Заднипа.  Одвернув,  як 

циган  ренджи/ло.  Ном.  №  11333. 
Рёнське,  кого,  с.  Рейнское  вино,  рейн- 

вейнъ.  Мкр.  Н.  31.  Вродилось  ренське  з 
курдимоном.  Котл.  Ен.  Барила  з  горілкою, 
ренським.  Морд.  Ш.  72. 

Реньґорт,  та,  ж.  Подпруга.  Накинь  осю 
деріу  па  гнідою  та  й  підтягни  рень/ор- 
том.  Брапл.  у. 

Рёпалка,  ки,  ж.  То-же,  что  и  ковэалкз, 
на  которой  парни  и  дввушки  скользятъ 
попарно,  взявшись  за  руки.  КС.  1887. 
VI.  482. 

Репанець,  нця,  м.  Треснувшій  нлодъ, 
хлЪбъ.  Огірки-репанці  вносять  люде  в  ха- 

ту та  й  кладуть  під  лаву,  чи  що,  щоб 
полежали  ще:  більше  встаріеться  насіння. 

(Залюбовск.). 
Репання,  а,  є.  1)  Корявый,  потрескав- 

шейся. Дуже  спіла  диня — репана.  Лебед.  у. 
2)  Простой,  грубый,  неотесанный.  Рспані 
мужики.  Черк.  у. 

Репаннк,  ка,  .«.^Репанець. 
Рёпанка,  кя,  *  .=Репанедь 
Рёпати(ся),  паю(ся),  вш(ся),  >л.  Трес- 

каться, лопаться.  Таке  то  гречане:  ти 
його  в  ніч,  а  воно  й  репаеться.  Ном. 
Лі  3368.  Щоб  дійки  не  репались  (у  коро- 

ви). Грин.  II.  46. 
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Ренет,  ту,  м.  Крикъ,  вопль.  Ян  зачули 
про  ее  папські  люде,  пішов  репет  по  всьому 
селу.  О.  1862.  V.  119.  Як  баби  поску- 

буться— отто  вже  репету.  Пол1,  г. 
Репетування,  ня  с.  Крикъ,  вопль. 

Сей  халас  і  репетування  троян  всіх  в 
смуток  привело.  Котл.  Ен.  62. 

Репетувати,  туш,  еш,  и.  Кричать,  во- 
пить, орать.  Кричить  баба,  репетує,  ні- 

хто баби  не  ратуе.  Нп.  Репетує  на  всю 
хату.  ЗОЮР.   П.  34. 

Репин,  ва,  м.  Раст.  А^гітоша  Епра- 
іогіа. 

Рёпиця,  ці,  ж.  Основаніе  хвоста  позво- 
ночных ь  животных ь.  „На  тобі,  хортище- 

собачище,  хвоста,  да  не  кусай  по  жовто- 

му, а  кусай  по  білому*.  А  хорт  як  уку 
сив,  так  при  самій  решті  одкусив.  Рудч. 
С*.  16. 

Репітати,  гаю  еш,  м.  Сильно  лигь. 
Угор.  , 

Репіжити,  зку,  жнш,  хл.  1)  Сильно 
еологить,  бить.  Січ  він  на  неї  ( на  лошицю) 
та  й  Оавай  репіжить  тією  палицею. 
Грив.  I.  258.  2)=Репігати.  Дощ  репіжить. 
Угор.  3)  Плакать,  рваться.  Дитина  рипі- 
жала  з  півгодини.  Вх.  Зн.  59. 

Репнути,  ну,  неш,  и.  1)  Треснуть, 
растрескаться,  лоинуть.  (ДІаска)  не  репнула. 
Кв.  11.  177  Як  положиш  кислицю  у  піч 
спектись,  то  шкурка  на  їй  репне.  Дещо. 
Іде  він  льодом,  коли  лід  репнув.  Грин.  І. 
205.  2)  Съ  силой  упасть  на  землю.  Угор. 

Рёптух,  ха,  .*.  1)  Реитухъ,  родъ  ши- 
рокого, но  неглубокаго  мъшка.  привязы- 
ваемого кь  оглоблямъ, — въ  него  всыпаюгъ 

овесъ  для  корма  лошади  иъ.  Сим.  93.  2)  Ротъ 
плетенаго  изъ  веревки  мзшкі  дія  свна. 
3)  Названіе  толсіаго  неповоротливаго  че- 

ловека. Чуб.   VII.  576. 

Репчин,  ну,  .V.  Раст.  КарпапЬ>1гит 
аг?еп8е  Ь    13х.  Уг.  265. 

Репах,  ха,  .и.  1 )  Раст.  Агеїіига  Іарра. 
репейникь.  Причепився,  як  реп'ях.  Ном. 
Лё  27-14  2)— польовий.  Раст.  Сагіииз  пи- 
Іааз.  ЗЮЗО.  І.  174.  Уь.  Репяшбн. 

Реп'ях  і  вка,  ви,  ж.  Разновидность  плах- ти. КС.  1«93.  XII.  448. 
Репяшковнй,  а,  є.  1)  Роиейниковый. 

2)  Реп'яшнбва  кривулька.  Родъ  вишивки. Лебед.  у.  (Залюбовск.). 

Реп'яшок,  шва,  м.  1)  Ум.  оть  реп'ях. 2)  Рвет.  Хапіиіиіп  зігитагіиш  Ь.  ЗЮЗО. 
І.   14  2.  3)  Родъ  вишивки.   Чуб.  VII.    427. 

Рескяль,  ля,  *.=Рнскадь.  Як   сотво- 

рив Бої  Адама,  то  дав  йому  рвскаль:  ко- 
пай, каже,  землю  та  й  користуйся.  Зве- ннгор.  у. 

Ретельне,  нар.  Аккуратно,  точно.  Знаю 
ретельне,  що....  Федьк. 

Ретельний,  а,  е.  Аккуратный,  точный. 
Подольск,  г. 

Ретйтися,  речуся,  тншен,  м.  Биться, 
бороться.  Галиц.  Вх.  Зн.  59. 

РетІЗЬ.    8Я,   .«.=РвТЯ8    1.  КІЄВ.  V.   ШуХ. 

I.  273,  280,  281.  Ум.  Ретізо"к. 
Рётор,  ра,  м.  Ученикъ  класса  реториии. 

См.  Реторика  3.  Сим.  175. 
Реторва,  ви,  ж.  соб.  Ученики  класса 

реторики  3.  Св.  Л.  299. 
Реторика,  вн,  ж.  1)  Риторика.  2)  Учеб- 

кикь  риторики.  Плюнь  на  свої  реторики 
й  альвари.  К.  ПС.  67.  3)  Пятый  изъ  се- 

ми классовъ  духовныхъ  учалнщъ  и  семи- 
нарій.  Сим.   175. 

Рётяз,  аа  рётязь,  ая,  м.  1)  Цъшь,  цъ- 
цочка.  Гол.  Од.  67.  А  де  ретяз  —  коня 
прип'ясти?  Кобел,  у.  Ведмідь  на  ретязі 
товсто  реве.  Ном.  Л6  1337.  Не  рвивя,  як 
собака  на  ретязі.  Ном.  Дв  3162.  Держить 

хорта  на  решті.  АД.  I.  7.'  2)  Родъ  пря- 
молннейнаго  шитья  на  рубахахъ.  Ум.  Ре- 
тязо<.  На  тім  поясі  жовті  ретязки,  на 
тих  ретязках  золоті  ключі.  ;АД.  [.  43. 
Перео  образами  на  срібному  ретязку  висі- 

ла срібна  лампадка.  Мир.  ХРВ.  315. 

Рёус,  са,  м.=Рева.  ЛеЗед.  у. 
Рецетовва,  ви,  ж.  Соргь  плахги.  Чер- ниг.  у. 

Рецов,  два,   н.=Рдисов.  Вх.  Леи.  460. 
Реч,  чі,  лс.=Річ. 
Речи,  чу,  чёш,  (Л.=Ректи.  Вх.  Зн.  59. 
Реченёць,  нця,  м.  Своеъ.  Св.  Л.  215. 

Прийде  речен  ць  у  осени  іроші  оддамо.  Мо- 
гил, г. 

Речінь,  ня,  м  =Реченець. 
Речанв,  ва,  м.  1)  Орлгоръ,  витія.  К. 

ЧР.  200.  І  хочуть  знати,  мр  віо  речника 
почують.  К.  МБ.  II.  120.  Буля  вже  рада, 
чули  вже  доволі  речей  прихильних,  речни- 

ків ролучних.  К.  ЦК.  \'Л .  Сеймові  речники. 
К.  ІІС.  83.  2)  Представитель,  заступниць, 
ходатай,  адвокагь.  Славних  ннпентатів 
намістиикч  і  речники  достойні,  К.  Бай.  23. 

Реіийстнй,  а,  е.  Говорливый,  ръчистый. 
Чер:;.   у. 

Речаицьвий,  а,  е.  Относящейся  къ  ора- 
тору, адвокату.  Бувай  короток  у  речниць- 

кім  слові.  К    Бой.   100. 

Решетил ь-а,  ви,  ж.  Шапка  изъ    реше- 
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тиловскаго  каракуля.  Шапка  рсшппнлка. 
Котл. 

Решетина,  ни,  лг\=Решето.  Малий 

коровай  '-плели  в  ситіші,  в  решетит,  що 
не  стане  всій  родині.  Рк.  Макс. 

Решетити,  чу,  тиш,  гл.  Прежде  покры- 
ванія  крыши  соломой  прокладывать  на  ла- 
тахъ  камышемъ  или  товквыъ  хворостомъ, 
что  бы  соломі;  было  на  чемь  держаться. 
Волч.  у. 

Решетище,  ща,  с.   Ободъ    въ    р*шет* 
Решетник,  ка,  м.  Грибъ  изъ  породы 

ВоЫиз.  Радом,  у. 

Решето,  та,  с.  1)  Р*шето.  Вода  в  ре- 
шеті не  встоїться.  Ном.  №  2715.  Пе- 

рейшов уже  крізь  сито  й  решето — всего 
исиыталъ.  Ном.  ЛЬ  5776.  Попа  в  решеті 
возити.  Лгать  на  испов*дн.  Ном.  М:  138. 

2)  Тамбуринъ  (музыкальный  инструмент,). 

Чуб.  VII.  -150.  Ум.  РешГгцё. 
Решетувагн,  тую,  еш,  и.=Решетитн. 

Решітка,  ки.  ж.  1)  Рішетка.  Желех. 

2)  Родъ  орнамента  въ  украшетяхъ  дере- 
вянныхъ  гуцульскихъ  изд*лій  (гладкой  про- 

волокой, втискиваемой  въ  дерево):  лома- 
ный линіи,  различно  перес*кающіяся  и 

образующая  ромбоидальныя  клітки.  Шух. 

I. -281.  3)  Подобный  предыдущему  орна- 
мента при  раскраск*  гончарной  посуды. 

Вас.  184.  4)  Родъ  вышивки.  Шух.  I.  157. 

158,  Ко1Ь.  I.  48,  49.  5)  Снарядъ  для  со- 
биранія  черники:  родъ  совка  съ  плоскимь 

дномъ,  наружный  край  котораго  оканчи- 
вается зубьями  гребня;  части:  дно  — гребінь, 

бока — ббруч,  ручка — фіст.  Шух.  I.  167. 
6)  Собств.  Решбтка.  Родъ  полки  подъ  шерсто- 
битнымъ  луком,  на  которой  лежить  разби- 
паемая  шерсть.  Седневъ,  Черниг.  у.  Ум. 
РеиЛточка.  Чуб.  VII.  415. 

Решітник,  ка,  м.  1 )  Продающій  реше- 
та. 2) — гадинець.  Раст.  Уегопіса  Сііашаесі- 

гуз.  Шух.  I.  20. 

Решіточка,  ки,  ж.  Ум.  огь  решітна. 

Решітце,  ця,  с.  1)  Ум.  отъ  решето. 
2)  Часть  токариаго  станка.  Шух.  I.  305, 
306.  См.  Токарня. 

Решт,  ту,  «.—Решта. 
Решта,  ти,  ж.  Остатокъ,  остальное. 

Рубає  мечем  голови  з  плечей,  а  решту 
топить  водою.  Мет.  399.  Та  й  решта. 

Да  и  все  тутъ.  От  скажі  вам:  ви  ледачі 

та  й  решта.  До-рёшти.  Р.ъ  конецъ,  со- 
вершенно. От  лиха  по.г/  минула  и  до- 

решти.  Фі'ДЬК. 

Рештак,  решту вання  и  пр.  См.  Риш- 
так, риштування  и  пр. 

Рештант,  та,  .«.  Арестантъ.  їх  іш  ро- 
боті/ з  рештантами  не  етан  яли.  ЗОЮР. 

1.   78. 

Рёака,  кн,  -ж.  Родъ  гуцульской  орна- 
ментики при  украшеніи  одежды,  въ  різьб*. 

Шух.  1.  128,  303. 
Ряса.  „  ржі,  ж.  Ржавчина  (на  жел*з*, 

вод*).  їсть  як  ржа  залізо.  Ном.  Лі  2726. 

Ржа  вхпопйлась.. II ристала  ржавчина,  нача- 
ло ржав*ть.  Черк.  у. 

Ржавець.  вця,  м.  Ржаво  з  болото,  ржа- 
вая р*ка. 

Ржавий,  а,  е.  Ржавый  (о  жел*з*,  во- 
д/в, трав*).  Хвіртка  на  ржавих  завісах.  Кв. 

Ржавіти,  вію,  еш,  гл.  Ржав*ть. 

Ржанець,  нцю,  с  Раст  РЫеит  раїгп- 
8е  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Ржання,  ня,  с  Ржаніе.  Навчив  його, 
мов  сарану,  скакати  і  голосним  лякати 

серце  ржання».  К.  Іов.  69. 

Ржати,  ржу,  ржеш,  іл.  Ржать,  Иони- 
ки ржали  його  везучи.  Чуб.  V.  882. 
Ржій,  ржія.  м:  Раст.  Сатеїіпа  викіга. 

Вх.  Пч.  II.  37. 

Риба,  би,  ж.  Рыба.  Козак  з  бідою,  як 

риба  з  водою.  Ном.  .>£  775.  Держись  бере- 

га, а  риба  буде.  Ном.  Л»  2058.-  Ум.  Рибка 

рибонька. Рибак,  ка,  м  = Рибалка  1.  Вудка  тк- 
не, а  рибак  сохне.  Ном.  №  10151.  2)=Ри- 

балка  2.  Вх  Нч.  II.  14.  Ум.  Рибаченьно. 

Грин.  Ш.  369. 
Рибалити,  дю,  лиш,  <(.— Рибалчнтн 

КС.  1883.  І.  39.  Рибаль  собі,  а  на  добнч 
не  ходи.  КС.  1883.  IV.  737. 

Рибалка,  ки,  м.  1)  Рыбакъ.  Сам  Ьо/ 
з  рибалок  апостоли  вчинив.  Ном.  Лі  10150. 

2)  Птица:  рыболовь.  Пливуть  собі  та  спі- 
вають; рибалка  літає.  Шевч.  49.  Ум.  Ри- 

балочка, рибалонька.  Шевч.  22.    Мет.     19. 

Рибалчин,  ка,  «'.—Рибалка  1.  При- 
слухаюсь, як  ті  молоді  рибилчпкн  собі 

приспівують.  Федыс.  Пов.  47. 

Рибалчин,  на,  не.  Принадлежат^,  свой- 
ственный рыбаку.  Рибалчина  хапкі.  .Іс- 

виц.  Пов.  273. 

Рнбалчитн,  чу,  чиш,  гл.  Заниматься 
рыбной  ловлей.  Мнж.  40.  О.  1862.  II.  62. 
Пішов  дід  раз  ііо  моря,  став  риба лч йти. 
Мнж.   54. 

Рибальви,  ні.  ж.  М*сто,  гд*  произ- 
водит! я  рыбная  ловля,  рыбный  заводь. 

Що  в  ля.мі  на  рибаяьнях  заюрують,  то 
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вее  проп'ють  та  прогайнують,  (.'.тор.  ІГ. 191. 

Рибальство,  ва,  с.  Рыболовство.  Черк.  у. 
(тор.  II.  98. 

Рибальський,  а.  є.  Рыболовный.  КС. 
1833.  II.  291.   Рибальське  знаряддя. 

Рибарнтн.  рю,  риш,  .л  — Рибалчити. Вх.  Зн.  59. 

Рибарство.  ва,  і.— Рибальство.  Шух. 
І.   '222. 
Рнбарчнв,  ка,  .«.  =  Рибалчин.  Три 

братчики  рибарчики  рибоньку  ловили. 
ІО.І.    1.    54. 

Рибарь,  ря.  и.=Рибалкя.  Вх.  Зн.  59. 
Сим  Бог  призвав  рибарів  на  апостолів. 

І'о.і.  Од.  11. 
Рнбас,  са,  м.  Продавець  рыбьг.  Черном. 
Рибаска.  кн.  ж.  Торговка  рыбой.  ІІолт. 
Рибаха,  хн,  ж.  Рыба,  большая  рыба. 

Нживають  вони  щуку-рибаху.  АД.  II.  40. 
Рибацтво,  ва,  с = Рибальство. 
Рибаченько,  ка,  м.  Ум.  оть  рибак. 

Рибачити,  чу,  чиш,  гл.— Рибалчити. 
Ііх.  Зн.  5В. 
Рибачиха,  хи.  ж.  Жеви  рыбака. 
Рибець,  бця,  м.  Рыба:  рыбецъ,  АЬга- 

гаіх  \  іпіЬа.  Браун.  '26.  Славна  рибка  ри- 
бець. Чуб.   V.   1121. 

Рибин,  на.  не.  РыбШ.  Збірав  музики-  - 
рибини  язики.  Чуб.  Ш.   116. 

Рибина,  нн,  ж.  Одна  рыба.  Грин.  ПІ. 

_'7.">.  Не  піймали  ані  однісінько?  рибини. 
.ієвиц.  ІІон.   ПО.  Ум.  Рибинка.  .Мнж.    25. 

Рвбка.  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  риба.  2)  Лас- 
і.ат.  ими  ні.  женпіннамт..  Серце  моє,  риб- 

ко мол!  Шевч.  276.  Ганнусю,  рибко,  душ- 
ко, любко!  Котл.  2)  Нас.  Урікша  зассЬа- 

гівіїш.  Вх.  Пч.  І.  П.  г' Варена  рибка.  Роді, 
игры.  Грин.  Ш.  ПО.  Ум.  Рибонька,  ри- 
бочка. 

Рибний,  а,  е.  Рыбный.  У  рибного  лов- 
ця недовгії  рукавця.  Ном    >ї   12177. 

Рибний  а,  в.  Обильный  рыбой.  Неве- 
лика річка,  але  рибна!  отам  раків  і  ри- 

би на  ярмарці  продають!  Кансв.  у. 
Рибник,  ка,  лі.  1)  Рыбный  садокъ. 

2)  Родъ  сарая,  гдт>  солятг  рыбу.  Азовг-. 
море.  (Стрижевск.). 
Рйбно,  нар.  Обильно  рыбой,  рыбно. 

Хоч  не  рибно,  аби  юшно.  Ном.  Л*  12177. 
Рнбоїд,  да.  м.  Черный  аистъ,  Гісопіа 

мірга. 
Риболов,  ва,  м.  1)=Рнбалка  1.  На- 

їхали риболови  та  риби  ловити.  Чуб. 
V.  691.  2)=Рибалиа  2.    Их.    Нч.    II.    14. 
Рнболбвець,  вця,  .и,   1  )=Рнбалка    1. 

Ой  ви,  хлопці,  ой  яи,  риболовцг,  закидай- 
те сіти  через  бистрі  ріки.  Ніг.  2)=Ри- 

балка  2.  Бх.  Пч.   II.   14.  Ум.    Риболбечии. 
Риболбвич.  ча,  іг=Рнбалва  2.  Их 

Ич.  II.  14. 

Рнболбвка,  кв.  ж.=  Рибалка  2.  Вх. Ич.  II.   14. 

Риболовний,  а.  е.  1)  Рыболовный.  Ри- 
боловні сіти.  2)  Обп.ипый  рыбою.  Озеро 

риболовні.  .Гебед.  у. 

Риболовний  ва,  .«/.—  Рибалка  1.  Ум. 
Риболбвничои.  Риїакії  ж  мої,риболовнііч- ки.  Мет.  311. 

Рйбовьва,  рибочка,  ки.  ж.  її  Ум 
оть  риба.  _')  Ласкательное  ияя  к*ь  яенши- 
намъ.  Серденька,  рибонько,  дорогий  кри- 

шталю. Чуб.  V.  891.  Стала  коло  ма- 
тусі і  стоїть,  не  днин-,  ноя  рибочка. ЫВ.  I.  «ОС 

Рибчина,  ни,  ж.  1)  Рыбка.  ?)  Ласкаг. 
имя  кь  женщинамь.  Вийди,  дівчино,  впа- 

ди, рибчино,  поговоримо  з  тобою.  Чуб. 
V.  256.  Ум.  Рибчинонька.  Лукаш.  73. 

Рибя.  яти,  с.  Рыбка,  молодая  рыба. 

Мав  би  чоловік  піти  та  риб'я  піймати. 
АД.  II.  26.   Ум.  Риб'їітно.    Вх.    Лем.    460. 
Рибянйй,  а,  е.  РыбШ.  Риб'ячий  жир. 

Черк.  у. 

Рнб'ятко,  ка,  с  Ум.  оть  рибя. 
Рйбячнй,  а.  в  Рьібій.  Риб'яча  сирість. .Іевиц.  І. 

Ригати,  гаю,  еш,  одн.  в  ригнути,  ну. 
нвш,  гл  \)  Ділать  отрыжку,  отрыгнуть. 
Не  їв  редьки,  не  буде  ригати.  Ном. 
Лі  674  4.  2)  Блевать,  рвать,  вырвать.  3)  Пл- 
рыгать.  изрыгнуть.  Язики  на  мене  гос- 

трять і  отруту  з  ист  ригають.  Ь*. Псел.  313. 

Рягачка,  кн.  ж.  Рвота. 
Риги,  гів,  м.  мн.  І)  Рьіданіе.  2)  Рвота. .Іохв.  у. 

Ригнути.  Ся.  Ригатя. 
Риговяна,  ни,  ж.  Блевотина.  Лохк    у. 
Рятувати,  гую,  еш,  гл.  О  рогатомт. 

скогЬ:  метаться,  бісяоваться  съ  ревом  і.. 
Скотина  ригує,  як  побачить  свіжу  кров. Ромен,  у. 

Ряґівнйця,  ці,  ж.  У  ткачей:  дощечка 
съ  отверстіями  для  вставки  въ  нихъ  кон- 
цевъ  начиння  или  блята,  когда  сквозь  •  ио- 
сл-вдніе  пропускают!,  нити  основы;  риґів- 
ниці  бмваютъ  при  этомъ  подв-вшены.  Коя- стантнногр.  у. 

Рнґуватн,  ґую,  еш,  гл.  Дурно  писать. 
Ото  ри/ус,-  такі  карлючки,  що  й  не 
розбереш.   Канев.  у. 
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Ридання,  на,  с.  Рьідавіе.  У  нас  у  ха- 
ті ридання  голосне  та  гірке  та  розпач- 

ливе. МВ.  И.  145. 
Ридати,  даю,  вш,  гл.  Рыдать.  Ой  я 

плану  і  ридаю  по  евойму  нещастю.  Мет.  65. 
Ридван,  на,  л.  Дорожная  карета,  ко- 

лымага. К.  ЧР.  54.  Кв.  I.  233.  Поїхала 
в  своїм  ридвані  мов  сотника  якого  пані. 
Котл.  Ен. 
Рндвянний,  а,  е.  Относящаяся  къ  рид. 

вяну. 
Тяж,  ясу,  м.  Огуга  заїка  Ь,  рисъ. 

Ном.  *  7588.  Котл.  Ен.  IV.  67.  ЗЮЗО. 
І.   130. 

Риженький,  а,  є.  Ум.  оть  рижий. 

Рнжнїще,  ща,  с.  Поле,  гдв  былъ  рижій 
Лохв.  у. 
Рижий,  а,  е.  Рьіжій.  Чорноброва,  як 

риже  теля.  Нон.  №  8525.  Ум.  Риженький. 
Рижієвий,  а,  е.  Сделанный  изъ  рижія. 

Рижієва  олія.  Мир.  Пов.  І.  142. 

Рижій,  жію,  м.  Раст.  Сатеїіпа  заііта. 
ЗЮЗО.  І.  115. 

Рижіти,  жію,  вш.  гл.=Рудітн. 
Ряжок,  жка.  м.  Ррибъ,  рыжлкъ.  Кв. 

І.  90.  Такий  червоний,  як  рижок.  Ном. 
X  8585.  На  високій  полонині  уродили 
рижки.  Гол.  І.   164. 

Рнжуха,  хи,  ж.  Раст.  БгаЬа  петогова. 
ЗЮЗО.  І.  121. 

Рйаа,  ви,  ас.  1)  Риза,  одежда  священ- 
нослужителей. Чуб.  І.  5,  85.  Коли  не  піп, 

то  не  микайся  в  ризи.  Ном.  Л»  9571. 
2)  Попови  ризи.  Родъ  писанки.  КС.  1891. 
VI.  371.  3)=Різа. 

РЙ8ЯЯ.  зя,  с.  Лохмотья.  К.  ПС.  51. 
Ветхе  рпззя  обтріпалось  і  на  латах 
лати.  К.  МБ.  II.  135.  Старець....  тру- 

ситься в  дирявому  риззг.  Г.    Барв.    271. 
РЙ8И,  зей,  ж.  мн.  Родъ  сбитого  изъ 

бревенъ  деревянваго  желоба,  по  которому 
гуцульскіе  древорубы  спускають  съ  горы 
внизг    срубленный  деревья.  Шух.  I.    178. 

Рнзівка,  кя,    ж.    Одно    изъ    бревенъ, 

употребляемымъ'  для  устройства  рйзей.  См. 
Ризи.  Шух.  I.  178,  179. 

4  Рйгка,  кя,  ж.  Половина   загона    отде- 
ленная во  владініе  другому  лицу.  Черниг.  г. 

Рйаник,  ка,  м.  1)  Ризничій,  хранитель 

ризницы.  2)  Шьющій  церковиыя  об.іачевіи. 
Ризниця,  ці,  ж.  Разница.  Стор.  II.  135. 
Рййка.  кя,  ж.  Навозвый  жукъ.  Всага- 

Ьаеиз  8Іегсогагіия.  Вх.  11ч.  II.  27. 

Рнк,  ку    м.   П  Ричавіе.  2)   Ревъ    (во- 

ла, коровы).  Г.  Барв.  245.  На  волбвий  рии. 
Пространство,  на  котороыъ  слышенъ  ревъ 
вола.  Ном.  №  7747.  Могила  од  могили 
на  воловий  рик. 

Рикало,  да,  м.  1)  Обладающій  гром- 
кимъ  голосомъ.  Наш  дяк— добрий  рикало: 
як  що  виголосить  у  церкві,  так  хіпо  його 
зна  де  чутно.   2)    Картавящій    человвкь. 

Рикання,  ня,  с  1)  Рмчаиіе.  К.  ХП. 
52.  Рикання  їх  в  чагарняках  чувати. 
К.  Іов.  2)  Ревъ  (вола,  коровы). 

Рикати,  каю,  вш,  одн.  в.  рикнути, 
ну,  неш,  гл.  1)  Рычать,  рыкнуть.  Вовк 
як  рикнув, — збіглось  вовків  щось  із  ти- 

сячу. Рудч.  Ск.  І.  32.  2)  Ревіть,  заре- 
віть. Рикає  віл.  Н.-Вслын.  у.  Теля  ри- 

кає, а  корова  десь  пішла.  Каменец,  у. 
Рикнув  віл  на  сім  сіл.  Ном.  стр.  290. 
3)  Грозно  кричать.  Рикає,  наче  лев.  К. 
МБ.  II.  124. 

Рнклутн.  См.  Рикати 
Рику-рнку!  меж.  выражающее  подра- 

жаяіе  рьічавію  или  реву  животнаго.  Ко- 
рівонька рику-рику!  Рудч.  Ск.  І.  50. 

Рикуля,  лі,  ж.  Ласкательвое  яазваніе 
коровы.  У  рикулі  штурі  кулі.  Ном.  стр. 
293,  №  114. 

Рило,  ла,  с  1)  Рыло,  морда.  А  ти, 
міхоноша,  дми  козі  під  рило.  Чуб.  Ш. 
263.  Кабан  коли  не  розбіжиться  з  пе- 

рестраху, коли  удариться  об  дуб  рилом. 
Рудч.  Ск.  І.  23.  2)  Бранное:  лицо  у  че- 

ловека. Видно  й  з  рила,  що  Пархім. 
Ном.  X  6315. 

Рйльний.  ного.  м.  ІІспорч.  лГрник.  Сим. 149. 

Рил  я,  лі,  ж.  Испорченное,  тоже,  что 
ліра  2.  Сим.   149. 

Риляя,  ча,  м.  Животное  съ  рыломъ, 
кабанъ.  Рудч.  Ск.  I.  22. 

Римаренко,  ка,  м.  Сынъ  шорника.  См. 
Лимаренко. 

Римарівна,  ни,  ж.  Дочь  шорника.  См 
Лимарівна. 

Рйиарна,  ки,  ж.  Жена  шорника.  Си. 
Лимарка. 

Римарство,  ва,  с.  Шорное  ремесло, 
шорничество.  О.  1861.  I.  311.  См.  Лимар- 
ство. 

Римарський,  а.  е  Шорпый.  См.  Ли- 
марський. 

Римарчук,  ка.  м.  1)  Сынъ  шорника. 
21  Нодмастерій  у  шорника. 

Рямарчя,  чятя.  с.  Дитя  шорника. 
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Рймарщнна,  на,  ж.  Шорвое  мастер- 
ство. 

Рймарь,  ря,  м.   Шорникъ.  См.  Лииарь. 
Римарювати,  рюю,  вш,  гл.  Заниматься 

шорничествомъ.  См.  Лимарювати. 
Рймщина,  ни,  ж.  Раст.  А^иі1е£іа.  Их. 

Пч.  II.  29. 
Ринва,  ви,  ж.  1)  Водосточная  труба. 

Ой  стану  я  під  ринвою,  з  ринви  вода 
ллється.  Чуб.  V.  395.  З  дощу  та  під 
ринву.  Изі.  огвя  да  въ  полымя.  Ном. 
Л;  1791.  2)  Въ  водяной  мельницъ:  сбитый 
изъ  досокъ  желобъ,  по  которому  вода  изъ 
40Т0КЇВ  течетъ  на  колесо.  Харьк.  у.  Мик. 
480.  Ялбва,  пусти  ринва.  Желобъ,  по  ко- 

торому спускають  излишнюю  воду.  Мик. 
480.  Ум.  Рйновка. 

Ринґач,  ча,  м.  Быкъ,  плохо  выхоло- 
щенный (Червом.).  похожій  на  племен- 

наго  быка.  Мнж.  192.  См.  Риндач. 
Рйнда.  ди,  рйндя,  ді,  ж.  Свинья. 

Скунда  скаче,  ринда  риє.  (Заг.:  сорока  і 
свиня).  Ном.  стр.  294.  Назад,  ринде, 

завтра  п'ятниця.  Поел.  Іди,  ринде,  де 
инде,  де  тебе  не  знатимуть  г  риндою  не 
зватимуть.  Ном. 

Риндач,  ча,  м.  Волг  съ  кудрявой 
шерстью  на  лбу.  Александров,  у.  См.  Рин- 
ґач. 

Рйвдэа.  ей,  ж.  Родъ  творога,  приго- 
товлен наго  въ  желудкі  молодаго  ятненка 

или  теленка.   Шух.  I.  213. 
Риндзак,  ка,  м.  Желудокъ.  Желех. 
Рйид8ка,  ки,  ж.  Сычугъ.  Их.  Уг.  238- 
Рйвдзя,  8І,  ж.  Телячій  желудокъ.  Вх. 

Зн.  59. 

Г  Рйндя,  ді,  ж.  1)=Ринда.  2)  Желу- 
докъ, нутро.  Желех. 

II.  Рйндя,  ді,  м.  Въ  свадебныхъ  лразд- 
нествахъ  въ  Черниг.  губ.:  разът.зжаюпйе 
во  вторникъ  послі  свадьбы  верхомъ  на 
лошадяхъ  трубачи  съ  трубами.  МУЕ.  Ш. 
169. 

Рйнка.  кн,  ж.  Родъ  глиняной  кастрю- 
ли. Шух.  I.  264.  Вас.  181.  Чигиринці 

спекли  чорта  вринці,а  таращанці  ззіли 
вранці.  Ном.  №  721.  Ум.  Рйночка. 

Рйнов,  нвн,  лс.=Ринва.  Вх.  Уг.  265. 
Рйновка,  ни,  ж.  1)  Ум.  отъ  ринва. 

2)  Вазонъ,  цветочный  горшокъ.   Черк.    у. 
Ринок,  нку,  м.  Рынокъ.  Я  пшениці 

не  жала,  ячменю  не  в'язала:  була  на 
ринку,  пила  мед-горівку.  Чуб.  V.  124. 
Ум.  Рйночон.  Мет.  281. 

Рйночка,  кн,  ж..  Ум.  отъ  ринка. 
Рйнути,  ну,  наш,  гл.  Сильно  течь.  Ой 

не  спиняйте  у  ставу  води,  нехай  вода 
рине.  Мет.  67.  Переносно  о  людяхъ:  ва- 

лить толпой.  До  сіней  як  хмара  ринуть, 
товпляться,  гукають.  Мкр.  Н.  26. 

Рннь,  ні,  ж.  Гравій,  річньїе  камешки. Галиц. 

Рнньбвка,  кн,  ж.  Горный  ключъ.  Жи- 
том. 

Рннявець,  вця,  м.  Человікь  въ  струпь- 
ях ь,  шелудяхъ.  Вх.  Лем.  460. 
Рннявяй.  а,  е.  Струпистый,  шелудивый. 

Вх.  Лем.  460. 

I.  Рип,  ну,  м.  Скрипъ.  Рип  за  рипом 
у  хату  старости.  Рипи  справляти.  Часто 
отворять  днерь.  Чбботи,  черевики  на  рипах. 
Сапоги,  башмаки  со  скрипомъ.  Чоботи  на 
рипах  ваксовані.  Св.  Л.  174. 

II.  Рнп!  меж.  Скрипъ!  Коли  ж  тут 
у  сінях  двері— рип!  Г.  Барв.  198.  Чую — 
рип!  МВ.  І.  111.  Рип  у  хату.  Левиц.  І. 
104. 

Рйпа.  пн,  ж.  1)  Промоина,  рытвина. 
Ананьев,  у.  2)  Високій  обрывистый  бе- 
регъ,  обрывъ.  Шух.  І.  80.  Вх.  Зн.  59. 
Ум.  Рипна. 

Рипати,  паю,  вш,  гл.  Скрипіть.  На 
річку  йшли  чоботи — рипали,  а  з  річки 
йшли  чоботи — хлипали.  Нп. — дверима. 
Скрипіть  дверью. 

Рипатися,  паюся,  вшея,  гл.  Часто  от- 
ворить дверь.  Сиди  в  хаті,  не  рипайся. 

Ном    Л;   13305. 

Рипиґатися,  ґаюся,  вшея,  гл.  Презри- 
тельно: ползать.  Вх.  Лем.  460. 

Рипіти,  плю,  пйш,  гл.  одн.  в.  рипнути, 
ну,  неш,  гл.  Скрипіть,  скрипнуть.  На 
нозі  сап'ян  рипить,  а  в  борщі  трясця 
кипить.  Ном.  Лі  11191.  Ой  скриплять, 
риплять  мої  ворітечка.  Чуб.  V.  197. 
Вози  риплять,  ярма  бряжчать.  Нп.  Рип- 

нули двері,  увійшла  наша  Одарка.  МВ. 
І.  71. 

Рйпкати,  каю,  вш,  гл.  =  Рипатися. Угор. 

Рипливий,  а,  є.  Скрипучій.  Рипливий віз.  МВ.  II.   14. 

Ригнути.  См.  Рипіти. 

Рннотня,  ні,  ж.   Скрипъ    постоянный. 

Рипу-рипу!  меж.  выраж.  скрипъ.  Че- 

ревики— рипу-рипу!  Чуб.   V*.  1123. Рип  як,  ка,  м.  Раст.  Агстлит  та^пз. 
Лв    96. 

Риса,  си,  ж.  Черта.  Левиц.  І.  461, 
475.  До  лиця  був  той  вінок  її  тонким 
рисам.  Г.  Барв.  372.  Ум.  Риска,  рисочка. 
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Риска,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  риса.  2)  Рис- 
ки бйти.  На  свекловичныхъ  плантлшяхъ: 

пропалывать  бураки  бороздами,  полосами 
между  двумя  рядами  свекловицы.  Рв.  Левиц. 

Рнсвалйва,  ні,  ж.  Рукоятка  заступа. 
Хотин.  у. 

Рискаль,  ля,  м.  Застунъ.  Хиба  тобі 

вже  розв'яже  рискаль  та  лопата.  Гол.  І. 
290.  То  Костюшко,  то  москаль  сварили- 

ся за  рискаль.  Гол. 
Ряст!  меж.  Крикъ  на  овецъ.  когда  гу- 

цульскій  пастухъ,  перегоняешь  ихъ  изъ 
одного  поміщеній  въ  другое  для  доенія. 
Шух.  I.    193. 

Рвсть.  ті,  ж  Рысь.  К.  ЧР.  150.  Рис- 
тю,  коники,  ристю!  Грин.  Ш.  491.  За 
користю  біжи  ристю.  Ном.  .V  14002. 
В  собачу  ристь  побНи.  Быстро  побіжать. 
А  далі  аж  не  оглядівся,  з  двора  в  собачу 
ристь  побіг.  Котл.  Кн.  I.  34 

Ристю,  на}).  Рысью.  См.  Ристь. 
Рйстячком,  нар.  Рысью.  Скорійш,  ско- 

ріша рисшячком. 
Рясування,  вя,  с.  Рисованіе.  черчеяіе. 
Рисувати,  сую.  вш.  гл.  1)  Рисовать. 

чертить.  Мальовали.  рисували  чорні  бро- 
ва миг.  Ції.  '2)  Ооходить?  Другого  дня, 

як  ішла  на  поле,  то  еже  ри&ывала  че- 
рез дві  різи.  Ленин.  Мов    338. 

Рись,  сі,  ж    Рысь,  Кеііх  Іупі. 

Рити,  рию,  вш.  гл.  1)  і'іііть,  ковать. 
Дніпро  берег  рис,  рис,  яворові  корінь  миє. 
Шевч.  618.  Понура  свиня,  а  глибоко  риє. 
Ном.  .V  7323.  2)  Рити  на  кбго.  Подкапывать- 

ся іюд'Ь  кого,  строить  кочни.  Риє  та  й 
риє  на  мене.  Ном.  Л?  9555. 

Ритися,  риюся,  вшся,  гл.  Рьпъся,  ко- 
паться. Кабан  риється  у  хамлю.  Рудч. 

Ск.  І.  24. 
Ритки,  ток,  ав.  мн.  У  ткачей:  снаридъ. 

при  помощи  котораш  приготовляють  осно- 
ву для  наматьіванія  на  навой:  родъ  узкой 

рамки  длиной  въ  ширину  навоя  съ  рідки- 
ми поперечными  зубьями  или  перегородками, 

сквозь  отверстія  между  которыми  прохо- 
дять нити  основы.  Вас.  166.  Части:  зубья  — 

зубки,  (въ  Констанивдгр.  у.  кілбчки),  отвер- 
стіе  между  ними — комора,  длинный  планки 
рамки — листовки,  концы  риток  -  засувки  или 
замочки.  МУЕ.  Ш.  20. 

Рйтьми,  рятю,  нар.  Назадъ.  Вх.  Зн.  59. 
Рйхва.  ви,  ж.  Желізвое  кольцо,  же- 

лъзный  обручъ,  обхвашвающій  что  либо 
для  скріпленій.  Черк.  у.  Ум.  Рнховка. 

Рихтёльне,  нар.= Ретельно.  Він  тобі 
скаже  рихтёльне.  Ольгон.  у. 

Рнхта,  тн,  ж.  Прибыль,  доходъ.  Во- 
лын.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Рйхтнк,  нар.  Совершенно,  точь  въ  точь. 
Оттакий  рихтик,  як  ти.  Уиан.  у.  Вчо- 

ра бачив  коня,  рихтик  як  той  гнідий. 
Борз.  у. 

Рйхтино.  нар.  Именно,  навірное.  Та 
се  рйхтино  він  зробив.  Брацл.  у. 

Рихтувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Прочить, 
готовить.  Мене  рихтували  все  в  москалі, 
а  я  й  утік.  Канев.  у.  Багатому  рих- 

тувала, за  бідного  дала.  Гол.  Для  тебе 
тещенька  обідець  готує  і  доленьку  рих- 

тує. Грин.  Ш.  526.  2)  Наводить,  направ- 
лять, цілить.  Волын.  г.  А  своє  військо  на 

Львів  рихтує.    \Д.  І.  15.  См.    Риштувати. 

Рихтуватися,  туюся,  вшся.  гл.  Сна- 
ряжаться, готовиться.  Почали  в  дорогу 

рихтуватися.  С  в.  Л.  174.  До  того  пана 
написали  два  цісарі:  „Тн  сі  рихтуй,  бо 

ми  маємо  бути  в  тебе  на  обіді".  Гн.  І.  155. 
Рицарство,  ва,  с.= Лицарство. 
Рицарський,  а,  е=Лицарсьвий. 
Рйцарь,  ря.  .«.=Лицарь. 
Рицарювати,  рюю,  вш,  гл.— Ли  царю- вати. К.  ЧР.   191. 

Ричати,  чу.  чйш,  гл.— Рикати.  У  гор. 
Рйчка,  ки,  ж.  Коронпица,  сісоїннца. 

Чуб.  VII.  576.  З  дійницей  уичка  висту- 
пала. Котл.  Ея.  І\".   16. 

Рнчківня,  рвчкбввя,  ні,  ж.  І)  Помі- 
щенії1 для  дойнаго  скота.  Ваїк,  у.  2)  По- 

міщеніе  для  молочныхъ  нродуктовь.  Ста- 
рі пани  вчинили  мене  за  шапаря  й  за 

отамана,  то  було  щодня  божого  на  степ 
їздиш,  або  у  льодовню,  у  ричковню  підеш, 
бо  й  туди  треба  догляду  щоденного,— у 
ричковні  молоко,  масло,  сметана,  /ля- 
/анка.  Золотой,  у. 

Ришлак,  ва,  м.  У  гребенниковъ:  не- 
большіе  рога  молодаго  скота.  Вас.  163. 

Риштак,  ка,  м.  1)  Канава  для  стоки 
воды.  Лебед.  у.  Желобъ  у  колодна.  2)  Въ 
мельннці:  коникъ,  палочка,  трясущая  ко- 

рытце, изъ  котораго  надает  ь  въ  отверстіе 
жернова  зерно.  Черк.  у.  Черниг.  у.  Мил. 
481. 

Риштування,  ня.  с.  І)  Ліса.  Почали 
риштування  робить,  щоб  то  до  найми- 

та добраться.  Ном.  І&  3603.  2)  Постройка 
лЬсовъ. 

Риштувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Устраи- 
вать ліса.  2)  Снаряжать.  Гармати  да 

ковані  вози  в  поход  риштує.  К".  ЦН.  242. А  ну  лишень  риштуй  воза,  бо  завтра 
треба  вже  по    снопи   їхати.    Канев.    у. 
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Заходиться  риштувать  вози    в   далекую 
дорогу.  Шевч.  663.  См    Рихтувати. 

Риштуватися,  туюся,  ешся  гл.=Ржх- 
туватнся.  Треба  мерщій  риштуватись 
та  в  похід  рушати.  Грин.  Ш.  584. 

Риштунок,  нку,  м.  Вооруженіе,  досііЄ- 
хи.  Народ...  при  всін  воєннім  риштунку. 
Стер.  II.   164. 

Рів,  рову,  м.  І)  Ровь.  ХС.  III.  56. 
Є  груша  в  лісі  і  рів  коло  неї.  Драг.  80. 
Така  правда,  як  у  рові  вовк  іздох.  Нон. 
№  6887.  2)  Кана.іь.  Прийшла  жидова 
рови  копати,  море  спускати,  Христа 
шукати.  Чуб.  Ш.  349.  Ул  Рівець,  рів- 

чак. р(вчмк.  Рівець  невеличкий  прокопа- 
ний.  Мир    ХІ'В.  2  4. 

Рівен.  вна,  не=Рівняй.  Обізвався  Яго- 

тин:  „Ніжен  мені  побратим" .  А  Ніжен 
каже:  ..Є  у  степу  Ромен,  то  й  тоїі  ме- 

ні не  рівен".  Ном.  .V  729. 
Рівень,  ввя,  м.  Уровень.  Галнц. 
Рівець,  вця,  м.  Ум.  огь  рів. 

Рівнісінькій,  а,  є  Совершенно  глад- 
кій, с  пряной,  с.  равный. 

Рівнісінько,  нар.  Совершенно  гладко, 
с.  прямо,  с    равно. 

Рівняй,  а.  е.  1)  Ровный,  гладкій.  Ой 
я  зроду  чумакую,  йду  на  гору — не  бичую, 
а  із  гори  не  га.гьмую,  по  рівному  пога- 

няю. Чуй.  V-  1034.  2)  Ровный,  прямой. 
Пішов  гордою  ходою  Яким  рівний,  ду- 

жий з  широкими  плечима.  Левиц.  І.  262. 
Голос  був  у  неї  чудовий,  тонкий  та 
рівний,  як  шовкова  нитка.  Левиц  І.  112. 
3)  Равный,  одинаковый.  Кінь  коневі  не 
рівний.  Ном.  .V;  1019.  Одного  батька  ді- 

ти, та  не  рівні.  Ном  Де  9229.  Ун. 
Рівненький,  рівнесенький. 

Рівняна,  ні,  ж.  Равнина,  ровное  мЄсто. 

Рівність,  еостн,  ж.  Равенство.  Левиц. 
Нов.  266.  Таких  людей  підіймати  до  мо- 

ральної і  соціяльног  рівности  з  собою. 
К.  ХН.  9.  Не  стало  рівности,  не  стало 
братства.  Мир.  ХРВ.  85. 

Рівно,  нар.  1)  Ровно,  гладко.  Чи  так 
у  вас,  як  у  нас  всюди  полем  рівно?  Нп. 
Рівно — хоть  покотись.  Нолт.  2)  Ровно, 
прямо.  Ой  у  полі  на  чистім  роздоллі 
там  стояло  рівно  два  дуючки.  Чуб.  V. 
298.  3)  Равно,  одинаково.  Щ>  вбогий,  що 
багатий— у  Бога  все  рівно.  Ном.  4)  Вт. 
уровень.  Рости,  хмелю,  над  водою   рівно 

з  тичиною.  Чуб.  V*.  ПО.  Ум.  Рівненько, 

рівнесенько. Рівновага,  гж.  ж.  РавновЄсіе.  Стояла  б 
шляхта  з  козаками  на  бойовому  полі 
в  рівновазі.  К.  ЦН.  287.  Він  держить 
вітри  у  рівновазі.  К.  Іов.  60. 

І.вновагнй,  а,  є.  1)  УравновЄшенн  '. 
Чого  ж  хоробре  рівноваге  серце  злякалося 
хмурних  очей  дівочих?  К.  Бай.  9.  2)  Рав- 

ный для  всЄхт>.  Під  козацьке  рівноваге  пра- 
во до  вільного  народу  приставайте.  К. 

ЦН.  212. Рівноваговий,  а,  в.  Равновесный,  ран- 
нозначутлй.  Дві  рівновагові  половині  спа- 

сенної ассоціяції  „капитала"  з  працею 
і  роботи  розумової  з  работою  мускуль- 

ною. К.   Кр.   20. 

Рівноважитися.  жуся.  жишся,  гл. 
1)  Уравновешиваться.  2;  Меряться  сила- 

ми. Чи  то  ж  вам  легше  буде  рівноважи- 
тись  із  Русею  тоді?  К.   Кр.  39. 

Рівноважний,  а,  є  =  Рівноваговий  Ми 
не  виробили  собі  під  византійщиною  куль- 

тури, рівноважної  з  римською.  К.  ХП.  65. 
Ріваоденннк,  ка,  м  Экваторъ.  Круг 

цей  зветься  екватором  або  рівноденни- 
ком.  бо  в  тих  місцях  день  завше  рівний 
з  ніччу.  Дещо. 

Рівнозначний,  а,  є.  Однозначащій,  рав- 
носильный смысломъ.  Ж  .тех. 

Рівноправний,  а,  е.  Равноправный.  (X 
1861.  ЛІЦ.  90. 

Рівноправннцтво.  ва,  с  Раввоправіе. 
Козацьке  рівноправництво.  К.  ЦН.    271. 

Рівноправно,  нар.   Равноправно. 
Рівночасний,  а.  е.  Одновременный.  Же- 

лех. 

Рівночасність,  ностя,  ж.  Одновремен- 
ность. Жедех. 

Рівночасно,  нар.  Одновременно. 

Рівня,  ні,  ж.  Пара,  равный  но  поло- 
жению, по  состояяію,  по  характеру.  Кінь 

волу  не  рівня.  Ном.  А;  1022.  Ти  багач, 
я  убога— не  рівня  з  тобою.  Чуб.  V.  330. 

Рівняна,  вн,  ж.  Равнина.  Лубен. 

Черк.  уу.  З'являлись  посеред  степової  рів- няви.  К.  ХП.  65. 

Рівняти,  вію,  еш.  гл.  1)  Делать  ров- 
нымъ,  гладки  мъ,  равнять,  выравнивать. 
Він  мені  дарує  силу  і  рівня  мою  дорогу. 
К.  Пс.іл.  40.  Богу  правий  путь  рівняй- 

те. К.  Псал.  149.  2)  Сравнивать,  при- 
равнивать. Рівня  ягня  проти  коня.  Ном. 

Лі  7931.  З  панським  свого  язика  не  рів- 
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ний,  бо  як  довгий,  то  притнуть,  а  як 

короткий,  то  витягнуть.  Ном.  Л°  1203. 
Рівнятися,  наюся.  вгася,  гл.  Равнять- 

ся, уподобляться,  сравниваться;  сравни- 
ваться ростомъ  съ  чт-мъ.  Куди  рівняться 

свині  до  коня,  коли  шерсть  не  така. 
Ном.  №  7931.  Хто  в  псах  кохається, 

сам  йому  рівняється.  Ном.  Л°  12581.  А 
запашний  та  василечок  із  тинами  рів- 

няється. Грин.   Ш.  537. 

Рівчак,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  рів.  Поле- 
тіла в  рів,  бо  саме  коло  нашої  різи  був 

глибокий  рівчак  з  маленькою  криничкою. 

Левин.  Нов.  338.  2)  І'учей.  З  джерел  во- 
да збірається  в  струмені,  з  них.  роб- 

лються  рівчаки,  з  рівчаків  річка.  Дещо. 
3)  Желобокъ,  углубленіе.  Вас.  159.  Ум. 
Рівчачбк.   Вас.   167. 

Рівчастий,  а,  є.  Иміюпйй  въ  себі 

желобокъ,  сділанньїй  желобкомъ,  желобча- 
тый. Шух.  I.  256. 

Рівчачок,  чка,  м.  Ум.  отъ  рівчак. 

Рівчак,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  рів.  2)=  Рів- 
чак 3.  Шух.  I.  284. 

Ріг,  рога,  м.  1)  Рогъ.  Коли  б  свині 

роги,  то  б  усіх  поколола.  Ном.  Л»  3827. 
Там  ходить  баран  з  великими  рогами. 

Чуб.  I.  129.  Віяти,  збйти,  притерти  рбги. 
Сбить  спісь.  Гордим  Бог  позбива  роги. 
Ном.  Л:  2457.  Були  і  в  кози  роги,  та 
притерті.  Ном.  Л»  1853.  Рбгом  вилізти. 
Переносно:  бокомъ  выйти.  Тривай,  це  йому 

рогом  вилізе,  Ном.  Л»  4103.  Очі  рбгом  лГ- 
зуть.  Дурне,  аж  очі  йому  рогом  лізуть. 
Ном.  Л»  6239.  Наплакалась,  аж  очі  ро- 

гом лізуть,  Харьк.  Де  ибзам  роги  втина- 
ють. Де  кбзам  рбги  правлять.  Куда  Макаръ 

телятъ  не  гонялъ.  Ноы.  №  3630.  Туди 
тебе  зашлють,  де  козам  роги  правлять. 
Ном.  Л»  3631.  2)  Роговая  пороховница. 
Зі  Рожокъ  для  нюхательнаго  табаку;  так- 

же для  поміщеній  міднаго  купороса  у 
овечі. ихъ  пастуховъ.  Ріг  -носять  чабани 
з  синім  каменем,  як  нюхарі  табаку.  О. 
1862.  У.  Кух.  38.  4)  Муз.  Рогъ,  рожокъ. 

5)  Кончикъ  иолумісяца.  Молодик-моло- дик! в  тебе  роги    золоті,    Ном.    .V    268. 

6)  Каждый  изъ  двухъ  концевъ  развилинъ 
(напр.    въ    вилах  ь,    въ    мотовилі    и    пр.). 

7)  Уголь  наружный,  выстунъ  всякаго  пред- 
мета съ  углами:  стол  •,  платка,  улиьы,  рі- 

ки  и  пр.  Сим.  Ш.  На  перший  святий 
вечір  кладеся  до  вечері  на  стіл  під  об- 
рус  на  всіх  чотирьох  рогах  по  головці 
часнику.  МУЕ.  Ш.  39.  8)  Мысъ.  9)   Ла- 

па у  якоря.  Ум.  Ріжбк,  ріжечок.  Взяла 

.суету,  зав'язала  в  три  рожки  по  камін- 
чику. Чуб.  II.  200. 

Рід,  роду,  .)(.  1)  Родъ,  родственники, 
фамнлія.  Чи  обідала,  чи  не  обідала,  аби 

рід  відвідала.  Ном.  *«  727 4.  Б  мене  бать- 
ка немає  і  рід  не  приймає.  Чуб.  Нема 

в  його  ні  роду  родини,  та  нема  в  його 

ні  вірно)  дружини.  Чуб.  V  268.  2)  1'одъ, 
племя,  нронехожденіе.  Козацькому  роду 

нема  переводу.  Ном.  .V  771.  Баба  з  пек- 
ла родом.  Ном.  Великого  роду,  а  псього 

ходу.  Ном.  X»  2909.  2)  Порола.  Родом  ку- 
ри чубаті.  Ном.  .V?  7982.  Такий  уже  в 

їх  рід,  що  вони  всі  низенькі  та  натоп- 
тувані. Кобел.  у.  4)  3-роду— -зроду.  Не 

було  добра  з-роду,  не  буде  й  до  гробу. 
Ном.  №  2030.  5)  На  роду  написано.  Суж- 

дено. Що  нап-сано  на  роду,  тдго  не 
обігнеш  на  льоду.  Ном.  №  8951.  6)  Рб- 
дом=Зроду.  Кого  не  любила  і  родом  не 
знала,  то  судив  мені  дідько.  Чуб.  Ум.  Рб- 
дин    родбчок,  родонько.  Чуб.  V.  760,  463. 

Рідина,  ни,  ж.  Жидкость,  жижица.  Коп- 
стантиногр.  у.  См.  Рідота. 

Рідішати,  шаю,  вш,  гл.=Рідшатн. 
Рідкий,  а,  є.  1)  Рідкій,  не  густой.  Не 

жаль  мені,  що  мак  рідкий.  Чуб.  V.  785. 
2 1  Жидкій.  Давайте  круту,  варити,  бо 
рідкої  ні  з  чого.  Ном.  .V  9801.  3)  0  землі: 

рідка  земля-  легкая,  малосвязная  земля. 
Херс.  4)  Рідкій,  не  частый.  Ум.  Рідень- 

кий,, рідесенький. 
Рідко,  нар.  1)  Рідко,  не  густо.  Засій 

рідко,  уродиться  дідько.  Ном.  Посіяв япше- 
ниченьку  рідко.  Лет.  2)  Жидко.  Бодай 
тобі,  дівко,  що  вчинила  рідко.  Чуб.  V. 
1120.  3)  Рідко,  не  часто.  З  панами  рід- 

ко а  з  дурнями  ніколи  не  ставай.  Ном. 
№  6167.  Ум.  Ріденько,  рідесенько. 

Рідкодубина,  ни,  ж.  Рідкій  дубовый 
лісокь.  Черк.  у. 

Рідкозубий,  а,  е.  Съ  рідкими  зубами. 
Вх.  Зн.  59. 

Рідколісся,  ся,  с.  Рідкій  лісь.  Наші 
сіроми  перебігли  рідколіссям  і  вже  кра- 

лися пущами.  Стор.'М.  Нр.   109. 

Рідний,  а,  є.  1)  Родной;  родимый.  Не- 
ма в  світі  правди — тільки  рідна  мати- 

Ном.  Л'ї  9362.  Товарииху,  рідний  брате> 
виклич  дівчиноньку  з  хати.  Мет.  76. 
2) — край.  Родина.  Треба  ратувать рідний 
край.  Стор.  МПр.  57.  Ум.  Рідненький,  рід- 

несенький. Як  мати  рідненька,  то  й  со- 
рочка біленька.  Ном.  Л»  9364. 
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Рідно,  нар.  1)  Родственно,  по  родному. 
Пригортається  до  меня  рідно.  .2)  Искрен- 

но, спліні"  (любить).  Ум.  Рідненько,  рід- 
не:енько  Ой  рад  же  б  я  ходити,  тебе 
індненько  любити.  Чуб.  V.  190.  Я  люблю 
тебе  рідненько.  МВ.  (0.   1662.  І.  83). 

Рідна,  ні,  ж.  І'одня,  родственники. 
Грин.  111.  258  Хочу  бути  вам  ріднею: 
будь  ти  тещею  моєю.  Чуб.  V.  233.  Рід- 

ні—край  Божа  мати,  та  ні  вкогообно- 
чувати.   Ном.  .\і  9338. 

Рідняв.  ва,  м.  1'одственннкь.  Обраще- 
ніе  кь  уыершнмъ  родственникам  ь  мри  ио- 
мнноненіи  ихь.  Наші  рідняки,  не  поми- 

найте лихом.'  чим  хата  багапіа,  тим  і 
рада.  Чуб.  III.  29. 

Рідовоханов,  яка,  м.  Любищій  родину? 
Любимець  роди?  Слово  встречено  только 
вь  стнхотвореніи  Меїлинскаго  вь  ирило- 
женіи  і.ь  бандуристу:  Лому  й  співати  сю 
співанку,  як  не  тобі,  рідокоханку? Южно-\>. 
Зо.,  Отд.  1,  21. 

Рідота,  ти,  ж.  Жижица.  Константи- 
нов у. 

Рідчатн.  рідшати,  таю,  вш,  гл.  Рі- 
діть. Опівдні  ярмарок  почав  рідшати, 

почали  люде  росходитись,  поярмаркував- 
ши. Левиц.  І.    108. 

РІжа.  жі.  ж.  1)  Поляна,  врішваю- 
щаяся  клиномь  вь  лісь.  Шух.  І.  220, 
211.  2)  Гусеница  васікомаго  Агсііа  НеЬе. 
Вх.  ІІч.  І.  5. 

Ріжджа,  жі,  ж.  Хворость.  Угор. 
Ріження,  ня,  с.  Сімя  мужское.  На  со- 

рочці у  неї  я  бачила  ріження  —  такі  п'ят- 
ка, що  бувають  пісгя  гріха  з  чоловіком. 

Верхнедніпр.  у.  (Залюбовск.і. 
Ріжечок,  чва,  м.  1)  Ум  оть  ріг.  2)  Родъ 

вышивки.  Лебед.  у.  (Залюбовск.). 
Ріжватий,  а,  е.  Угластый.  Шух.  І.  161. 
Ріжнатий.  а,  є.  Ріжнаті,  сани  Дровни. 

Константиногр.  у. 

Ріжннй  а,  е  =  РІ8Ннй.  З  перцм,  з 
шафраном,  з  ріжними  приправами.  Гол. 
IV.  301. 

Ріжнйця,  ці,  ж.  Разн"ца.  Г.  Барв. 
226. 

Ріжок,  жва.  м.  1)  Ум.  оп.  ріг.  От 
баранець  і  позбивав  собі  ріжки.  Грин.  І. 
1-ій.  Варила  дружечка  пиріжки,  защі- 
пувала  їх  в  три  ріжки.  О.  1862.  IV.  35. 
У  місяця  молодика  гострі  ріжки.  Грин. 
1.  254.  Не  варт  і  ріжка  табаки.  Ном. 
2)  У  горшечниковь:  виловій  рогъ  со  встав- 

леннымъ  вь  тонкій  конецъ  гуспвынъ  пе- 
ромъ,  наполненный  краской, — употребляет- 

ся для  раскрашивания  посуды.  Шух.  I. 
263.  3)  Каждый  изь  концеві.  нилъ.  Шух. 
I.  169.  4)  Каждый  нзъ  концевъ  развіт- 
вленія  мотовила.  Вас.  201.  5)  мн.  Назна- 
ніе  вола  съ  мало  расходящимися  вь  сто- 

роны тонкими  и  прямыми  рогами.  КС. 

1898.  VII.  -15)  6)  мн.  Год-^  прически.  0. 
1861.  XI.  27.  Шляхтянки  в  дрібниці  не 
заплітаються,  а  в  ріжки.  Св.  Л.  2. 
7)  мн.  Сладкіе  рожки  (стручк.  растеніе). 
Міф.  Н.  31.  Купував  я  дівці  ріжки  та 
горішки.  Грин.  III.  200.  8)  Спорынья.  Як 
есть  в  хлібі  ріжки,  будуть  і  пиріжки, 
а  як  уродить  метлиця.  то  буде  і  хліб 
сниться.  Ном.  .V  10135.  У)  Отростки  при 
корні  камыша,  употребляемые  въ  пищу. 
Ласощі  достаємо  з  води....  спичаки,  ро- 

гіз, ріжки.  0.   1862.  І.  55.    Ум.    Ріжечок. 

Різа.  ев.  ж.  Отмежеванные  участки  по- 
ля въ  3.  6,  10  морговь,  смотря  но  містнос- 

тямъ.  Вихожу  я  жати  свою  різу.  Ле- 
виц. Нов.  338.  Під  ним  (городом)  ціла 

різа  землі  буде.  КС.   1882.  VII.  »9. 

Ріиавка,  ви,  лс.=Ріяачва  1.  Вх.  Лем. 461. 

Різав,  ва.  м.  її  Різець,  різакь,  боль- 
шой ножь.  2 1  Різакь,  ножь  вь  разныхъ 

машинахь.  3)  Родъ  короткой  серпообраз- 
ной косы  для  кошенія  камыша  на  дні- 

ировскоиь  лимані.  Херс.  4)=Різачка.  Рв. 
Левиц  5)  Раст.  а)  Зігаїіоіез  Аіоісіез  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  138.  (Од  різачки)  варять  і 
п'ють  різак  (росте  в  болоті).  Грин.  II. 
318.  б)— степовий.  Раїсагіа  Кіуіпі  Нозі. 
ЗЮЗО.  1.  123.  6)  Кирпичь  изь  навоза  для 
топлива.  Він  йому  дав  сажень  різака. 
Верхнедніпр.  у.  7)  ?  Ой  грайте  же  мі 
мдзичейки  гудаком  різаком.  Гол.  І.    324. 

Різанець,  нця,  .«.  Евнухь.  К.  МБ.  XII. 
269. 

Різанина,  ня,  ж.  Різня.  Св.  Л.  104. 

Греб.  350.  К.  Кр.  27.  Оп'ять  війна  і  рі- занина. Котл.  Ен.  VI.  61. 

Різавва,  вн,  ж  1 1  Срізокь,  половина 
бочки  2)  Лапша.  Вх.  Зн.  59.  См.  Лбкша, 
■імама. 

Різати,  жу,  жеш,  гл.  1)  Різать.  Не 
пиляй  мене  тупим,  та  ріж:  гострим. 
Ном.  Лв  2753.  Поли  ріже,  а  плечі  ла- 

тає. Ном.  -V  1545.  2)  Срізьівать.  Мак 
ріжу.  Г.  Барв.  354.  3)  0  воді:  промывать, 
размывать.  Коло  млина,  млина  вода  фосу 
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ріже.  Чуб.  V.  1130.  4)  Играть  Го  музи- 
ки). Мкр.  Н.  31.  Ріжте,  музики,  ріжте, 

а  ви,  бояре,  їжте.  Грин.  III.  539.  .Іде 
дід  і  радіє  і  в  скрипочку  ріже.  Грин. 
Ш.   340. 

Різатися,  жуся,  звешся,  гл.  1)  Рі- 
заться. Став  різать,  сюди-туди — не  рі- 

жеться. Стор.  II.  44.  2)— з  ким.  Різаться 
съ  ьімь.  За  що  ж  боролись  ми  з  ляха- 

ми? за  що  ж  ми  різались  з  панами? 
Шевч.  (1883»,  161.  3)  Пробиваться  въ 
снігу.  Він  од  неї  тікає,  по  пояс  снігом 
ріжеться.  Мир  Ііов.  І.  138.  Піднялась 
ху/а....  Вже  я,  каже,  (саньми)  різавсь, 
різавсь.  Мнж    130. 

Різачка,  ки,  ж.  1)  Різь  въ  животі. 
Рк.  Левиц.  Щоб  тебе  різачка  попорізала. 
Ном.  .V  3725.  2)  Кровавый  ионосъ. 

Річбарь,  ря.  «.  Різчикь,  ваятель,  скуль- 
пторъ.  Угор. 

Різвий,  а  є  Войкій,  проворный,  ско- 
рий, нрьпкіН,  різвьій.  Промовляє  до  мене 

все  різвими  словами.  І'рин.  Ш.  169.  Про- 
силася дівчина  в  свого  різвого  свекра.  Мил. 

161.  Ум.  Різвенький,  різвесеньмий.  Ніжки 
мої  різвенькії,  чом  не  ходите?  Чуб.  V. 
767. 

Ріяво.  нар.  Бойко,  проворно,  різво. 
Брат  чоловік  плохий,  не  Найдеться,  що 
відказать,  п  той — чоловік  не  такий,  уміє 
різво  говорить— то  його  і  верх  буде.  ІІав- 
логр.  у.  Ум.  Різвенько.  різвесеиьно.  Іграй- 
те,  музики,  різвенько.  Мил.    134. 

Різдвб,  ва.  е.  Рождество  (ираздн.  25  хеь.). 
Різдво  Ісуса  сталося  так.  Р.ь  Мт.  1.  18. 
Добридень  на  Великдень,  добривечір  на 
Різдво.  Ном.  .V  6394. 

Різдвяний,  и,  є.  РождеетвенскіН.  Ном. 

№  11926.  Різдвяни  свята.  Рождество,  рож- 
двстьенскіе  праздники. 

Різдвяно ький.  а.  є- РІЗДВЯНІЙ.  О. 
1861.  IX.    191. 

Різець,  зця,  м  1)  Иглообразный  сталь- 
ной різець,  которым!,  иирі.чмвають  мат- 

рицу для  набойки  холста.  Вас.  192.  2)  Ста- 
меска у  ко.и-свіїконь.  оконниковъ,  тока- 

рей н  ир.  Вас!  147,  149.  Шух.  І.  306. 
3)  У  ложечниьовь:  ножі,  съ  кривымь  лсз- 
віемь,  посредством!,  котораго  вмрішвають 
углуб.іеиіе  ложки;  лезвіе  называется  -  лйж- 
на,  рукоять-  колбдка.  Шух  І.  247.  2)  Рі- 
зецъ,  нпструментъ  для  нодрізки  сотовъ. 
Черк,  у 

Різзя,  ая,  с.  Отрубленный  при  под- 
чисткі  деревьевъ  віточки.  Каменец,  у. 

Рівка,  кж,  ж.  1)  Вітка  тонкая,  пруть. 
Чухрає  різки  з  берізки,  кидає  конику  під 
ніжки.  МУЕ.  НІ.  115.  Ой  різко,  різко 
гільчаста  О.  1862.  IV.  26.  2)  Розга.  Би- 

тому і  різку  покажи,  то  він  боїться. 
Ном.  №  5801.  3)  Січка,  рублевная  солома 
для  скота.  4)  Міра  земли:  2'/г  морга. 
Балт.  у.  5)  Раст.  ̂ ав  ша^ог  АН.  ЗЮЗО. 
І.  129.  6)  Складка,  сгибъ,  сборка,  мор- 

щина. Шух.  І.  13.  7)  мн.  Родъ  игри.  Ив. 
36.  Ум    РГзочка. 

Різкий,  а,  є.  1)  Острый,  хорошо  рі- 
жущій.  Як  різка  коса,  то  десятину  за 
день   викосе.    Мирг.    у.    Слов     Д.    Эварн. 
2)  Різкій,  пронзительный.  Ну  та  й  вітер 
же  різкий,  мов  ножем  ріже.    Канев.    у. 
3)  Жесткій.  Найди  віхтик  різкий,  щоб 
можна  було  добре  витерти.  Черк.  у. 
Цим  піском  не  помантачиш-  коси,  бо  не 
різкий.  Канев.  у. 

Різко,    нар.     1)    Різко,    пронзительно. 
Грайте,  музики,  різко,    кланяйся,    Ган- 

нусе, матусі  низько.  Ни.  Каменец,  у. 
2)  Жестко.  Зі  Быстро.  Мил.   134 

Різнація,  ції,  ж.  Разі.единеніе,  разно- голосица. 

Різний,  а.  є.  її  Разв'ыв,  различный, 
всякій.  У  етнневия  тду  ночувала,  різ- 

ких пташок  вислухала.  Чуб.  2)  Разный, 

различный,    неодинаковый     Мій    п'янюга 
найнявся  до  одного  пана.,.,  я  до  другого 
хазяїни  найнялась--  у  різні  села.  V  Барв. 
265. 

Різник,  ка.  м.  її  Мясннкъ.  Не  витрі- 
щайся ні  на  кого,  як  коза,  на  різника. 

Ном.  №  6598.  2)  Торговець  мясомъ. 

Різниківна.  ни,  ж.  Дочь  мясника  или 
торговца  мясомъ.  Уміев.  у. 

.  Різникувати,  кую,  еш,  гл.  Быть  мясни- 
ком ь,  заниматься  продажей  мяса.  Вік  зві- 

кували та  нічого  того  не  було,  як  те- 
пер повелось,  що  коли  різникуєш,  то  й 

плати  за  право-торговлю.  Харьк. 
Різнити,  ню.  ниш,  гл.  1)  Не  быть  въ 

согласіи  съ  кімь,  чімь,  отділять  отъ, 
идти  врозь.  Не  можна  теж  запевнять, 
що  і  в  таких  людей,  як  Марко  Вовчок 
не  різнить  дещо  з  народньвю  мовою.  О. 
1861.  IV.  33.  2)  Въ  хоровомъ  иініи,  вь 
оркестрі:  фальшивить.  /  знов  почались 
пісні  з  музиками,  тільки  вже  деякі  го- 

лоси дуже  різнили.  Левиц.  І.  352.  3)  О 
ружьі:  разсыпать,  разбрасывать  дробь  въ 
стороны.  Рушниця  різнить.  Черк.  у. 
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Рівнятися,  вюся,  нйшся,  гл  ])  От- 
личаться, различаться.  2)  Отделяться,  рас- 
ходиться, разставаться.  Оттак  на  березі 

Каяли  брати  різнились,  бо  не  стало 
крови-вина.  Шевч.  646. 

Рівниці,  ць,  ас.  1)  Бойни,  скотобойни. 
Лемішка  випасував  на  степах  товар  до 
різниць.  Левин.  I.  239.  2)  Мясная  лавка, 
мясной  рядъ.  Пристав,  мое  собака  до  різ- 

ниць. Ном.  №  9567. 
Ріввйцьквй,  а,  е.  Мясничій.  Мнж.  170. 

Цехи:  різницький,  коновальський.  Котл. 
Ен.  Худенький,  як  різницький  стовпчик. 
Ном.  К  8582. 

Рівннченко,  ка,  м.  Сынъ  мясника  или 
торговца  мясомъ. 

Різнячий,  а,  е=-РІ8вяцькнй.  Різни- 
чий  обух.  Г.   Барв.  27. 

Різннчнти,  чу,  чиш,  гл.=РІ8ННвува- 
ТШ.  Л  різничу,  торгую  мнясом  —тим 
мене  і  прозивають  різником.  Екатери- 
нос.1.  у. 

Ріаннчка,  ви.  аг.  Жена  мвсника. 

Різно,  нар.  її  Различно,  не  одинаково. 
На  довгому  віку,  як  на  довгій  ниві,  різно 
буває.  Ном  Дв  9894.  2)  Отдільно.  Всі 
курочки  до  купочки,  півень  ходить  різно. 
Нн.  3)  Врозь,  въ  равный  стороны.  Ой  ви, 
тучі  громовії,  розійдітесь  )>ізно.  II п.  Ей 
да  ицс  ж  тобі,  да  молодий  козаче,  аж 
три  доріженьки  різно:  ей.  що  одна  на 
Лін,  а  другая  у  Крим  по  сіль,  а  третя 

да  на  те  Запорожжа.  Чуб.   \".   112. Різномасткий,  а,  і.  Разноцветный. 

Різноція,  ції,  ж.  Разногласіе,  раздродь. 
К.  ПИ.   239,   25». 

Рівнуїи,  ну,  неш,  гл.  1)  См.  Різати. 
2)  Ударить,  хватить.  Узяв  дручок  та  як 
різне  його  по  голові,  що  трохи  очі  не 
повилазили.  Рудч.  Ск.  I.  68. 

Різня,  ві.  ж.  1)  Бойня.  Н.-Волын.  у. 
2)  Убой.  Грин.  Ш.  283.  Волів  женуть 
на  різню.  Остер,  у. 

РІ80ВЙНИ,  вив,  ж.  мн.  Опилки.  Их. 
Лен.  461. 

Ріаоватець,  тця,  м.  Раст.  Саіїсел.  Лв. 
97.  Си.  Лепішник. 

РІ80ВЙВВЯ,  вя,  с  =Ріаовннн.  Вх.  Лем. 
461. 

Різонути,  ну.  неш,  гл.  Съ  силой  різ- 
нуть. Тут  разом  різонуто  ножем  та  й 

амінь.  Кв.  II.  315. 

Рі80чка,  ви,  ас.  1)  Ум.  огь  різна.  Взяв 

різоч-ку  і  б'є  того  ужа.  Чуб.  И.  60.  2)  Че- 

ренокъ.  прививокъ.  Употр.  какъ  ласкатель- 
ное: Донько,  моя  різочко!.  Чуб.  Ш.  44. 

Рівун,  ва,  м.  Головорізу   раабойникъ. 
Рівь,  ві,  ж.  1)  Різь.  2)  Різьба.  Ми 

наняли  маляра,  щоб  образи  у  церкву  по- 
малював та  й  різь  позлотив,  бо  гарний 

силно  канастас  таки  у  нас.    Канев.    у. 
Різьба,  би,  ж.  Різьба,  різная  работа. 

Шух.  І.  192.  Дорогу  різьбу  рубають. 
К.  Псал.   169. 

Ріаьббвавай,  а,  в.  Різной.  Стовпи 
різьбовані  церковні.  К.  Псал.  320. 

Різьбяр,  ра,  .«.=Різбарь.  Шух.  І.  245, 
318. 

Різьбярство,  ва,  с.  Искусство  різчика. 
Шух.   І.  292. 

Рій,  роя,  м.  Рой.  Не  гуди,  рою,  понад 
головою.  Мет.  169.  Сідайте,  щоб  рої  ро- 

їлись і  старости  садились.  Ном.  Лі  11862. 
За  думою  дума  роєм  вилітає.  Шевч.  230. 
Ум.  Ройбк.  роєчон.  Та  осядь,  осядь,  тихий 
роечку,  у  вишневому  садочку.  МУЕ.  Ш.  97. 

Рійба,  би.  ас.  Роеніе,  время  роенія 
ичелъ.  Черк.  у.  Васе  сонечко  дошкуляє — 
отто  рійба  піде.  Подольск,  г. 

Рійво,  нар.  Много  роевъ.  Дай  же  ті, 
Боже,  й  а  в  полі  буйно,  й  а  в  полі  буй- 

но, в  оборі  плідно,  в  оборі  плідно,  в  па- 
сіці рійно.  КоІЬ.  І.  99. 

Рів,  року,  м.  Годь.  Мет.  70.  56.  Рік 
не  вік.  Ном.  Минулися  тії  роки,  що  рос- 
пирали  пироги  боки.  Ном.  Сього  року. 
Въ  этомь  году.  Року  1903  Вь  1903  году. 
Року  1160  Изяслав  Давидович  привів  по- 

ловців. К  (О.  1861.  IX.  103).  Рбиу  Бо- 
жого. Въ  літо  оть  нарожд^нія  Христова. 

Щороку  Ежегодно,  каждый  юдь.  Левиц. 
І.  142.  До  рбиу,  на  рік.  Черезъ  годъ.  Че- 

кай мене,  дівчино,  до  року.  Чуб.  V.  1 108. 
Не  журися,  серце  моє,  на  рік  сподівайся. 
Подольск,  г.  То-рік,  позаторік  =  Торік,  по- 

заторік. Ум.  Річок,  рочок.  Чуб.   V".  749. 
Рілля,  лі,  ас.  Вспаханное  поле,  пашня. 

З  доброї  ріллі — ори  плугом,  а  хліб  буде. 
Ном.  .V  8900.  Така  люба  рілля,  що  ди- 

тина виросла  б,  коли  б  посадив.  Ном. 
№  10150. 

Рільник,  ва,  м.  Земледілець,  хлібо- иашецъ. 

Рільництво,  ва,  с  Земледіліе,  хлібо- 
пашество. 

Рімнати,  наш,  вш,  г-і.=Ріввяти.  Роз- 
стання  з  милим  смерті  ся  рімнає.  Ном. 
X  8782. 

Рівнина,  ви,  ас.=Рівнняа.    Рімнина 



=34 
РШНОТЛ  —  РІЧЕНЬКА. 

я>  і'  нема  де  клуню  постановити.  Ка- 
неіі  у.  і '  .нтам  коло  Маньківки  рімнина, 
та>-  навкруги  миль  на  кілька  видно. 
Брацд.  у. 

Ріквота,  ти,  л<с.— Рімнина.  Під  Пече- 
нігами поділі — рімнота.  Во.іч.  у. 

Рінець.нця,  м.  Нырецъ(1!тица)  Харьк  г. 

Рінистий,  а,  е=Рінавнй.  Желех. 
Рівнин,  ка,  м.  Пт.  оляшеа,  водяной  во- 

робей, Сіисіи»  аі!.иіІагіеи*.  В.\.  ІІч    II.    9. 
Рінуватий,  а,  е.  О  землі::  перемешан- 

ный сь  круинымъ  иескомь,  гравіемь. 

Рінь,  ріні,  ж.  Крунныв  иесокъ,  гравій. 
Каменец,  у.  Гол.  Од.  62.  Рінь  відається 
їй'в  нозі.  Гол.  Ш.   197. 

Рінявий,  ріияний,  а,  е.  Усыпанный 
крупнымъ  иескомъ,  гравіемь.  Річечка  рі- 

нява. Гол.  II.  554. 

Ріняк,  ка,  л.=Рінь.  Желех. 

Ріпа,  пи,  ж.  1)  Ріпа.  Ном.  .V;  12393. 

Зуби — як  ріпа.  Хорошіє  бъчше  зубы.  Ном. 
Л?  8576.  2)  Картофель.  Стрыйск.  у.  въ  Га- 
лиціи.  Вх.  Пч  I.  13  Шух.  I.  111.  Ум. 
РГпка. 

Ріпак,  ка,  м.  Рапсъ. 

Ріпачйння,  ия,  с.  Стебли  отъ  рапса. 
Вх.  Зи.  59. 

Рілачнйсьво,  ка,  с.  Поле  подъ  рапсомь. 
Галиц.  Вх.  Зн.  60. 

Ріпиця,  ці,  лт.— Репнця. 
Ріпка,  кя,  ж  1 )  Ум.  оть  ріпа.  2)  Родъ 

игры.  КС.  1887.  УІ.  479.  Ив.  48.  Мар- 
кев.  73.  Грин.  III.  115. 

Ріплях,  ха,  м.  Раст.  Ьарра  іотепгоза. 
Вх.  Цч.  І.  8. 

Ріпник,  ка,  м.  Работник!.,  добывающий 
нефть.  Желех. 

Ріпницький,  а,  є  Относяшійся  къ  ріп- 
нику. 

Ріпниця,  ці,  ж.  Работница  при  нефтя- 
ныхъ  шахтахъ. 

Ріп  як  ка,  м.  Раст.  Сапіїшв  пиіагіз  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  115. 

Ріп'янйк,  ка.  м.  Коржь  изъ  к-укурузы 
н  картофеля.  Вх.  Зн.  60. 

Ріса,  си,  ж.  Сборка  въ  юбкіз.  Гол.  Од.  71. 

Ріййти,  рішу,  сиш,  гл.  —  Рісувати. 
Вх.  .Зв.  60. 

Ріска,  ви,  ж.  1 )  Капля,  росинка. 

2)  Крошка.  Ні  ріски  хліба.  І'удч.  Ск.  II. 
27.  |  р/ски  в  рбті  не  були  —  ничего  не  ̂ лъ 

и  не  пиль.  Ном.  №  12138.  3)  Раст  Ьеїшіа. 
Вх.  Пч.  І.  11.  4)  мн.  Родъ  вышивки. 
КоІЬ.  І.  47,  49.  Ум.  Рісонька,  р^очка. 

Ріст,  рбсту,  м.  1)  Рості..  Вбився  в 
ріст,  як  заєць  в  хвіст.  Ком.  .V  8601. 
2)  Процентыя  деньги,  лихва.  Позичила 
людям  гроші  і  росту  не  брали.  Ум.  Рос- 
точон. 

Рісувати,  сую,  еш,  гл.  Складывать 
складками.  III ух.  І.  132. 

Ріт,  рота,  м.  1)  Роть.  Суха   іожка 
ргт  дере.  К.  ЦС.  12  2)  Въ  сосуд*:  от- 
верстіе,  в  і.  которое  вливается  и  выли- 

вается жидкость.  Шух.  I.  179.  Ум.  Ротбчок. 

Річ,  речі,  ж.  1)  р-Ьчь,  слово,  разговор!.. 
На  речах — наче,  на  кобзі.  Ном.  А'»  2289. 
Пехай  ваша  річ  на  переді,  Ном.  .V  4970. 
Про  вовка  річ,  а  вовк  навстріч.  Ном. 
.V  5769.  Віднялб  річ.  О  больномъ:  отняло 
языкъ.  Кобел,  у.  Зняти  річ.  Начать  гово- 

рить, заговорить.  Ном.  Річ  на  двічі.-  Дву- 
смысленность. Ном.  №  12843.  Не  до  тебе 

річ.  Не  еъ  тобой  говорить.  Ном.  Л»  9578. 
Бути  з  ким  на  речах.  ІІмьгь  съ  кългь  раз- 

говор?». Ном.  Л;  12857.  Стати  на  річах 

зким.  Вступить  въ  разговоръ.  Ном.  Л?  347.">. 
В  речі  ввіхбдити.  захбдити.  Пускаться,  вда- 

ваться въ  разговоры.  Ввійшов  із  нею  в 
речі.  Ллв.  25  Не  дуже  в  речі  захожу: 

роспитаюсь  дороги  в  Лем'янівку,  подякую 
за  хліб-сіль  та  й  далі.  МВ.  I.  П.  2)  Дъ- 
ло.  Остання  річ  вовком  орати.  Ном. 
№  5264.  Я  буду  просить  тебе  об  одну 

річ.  ЗОЮР.  І.  128  Жіноча  річ-  коло 
припічка.  Ном.  А»  9039,  Був  шляхтич 
в  військових  речах  бравий,  звався  Пилип. 
Не  в  тім  річ.  Не  въ  том  ь  діло.  Не  в  тім 
річ,  що  в  хаті  піч:  то  біда,  як  нема. 
Ном.  До  речі.  Кстати,  дв.іьно.  Не  війтова 
дочка,  та  до  речі  говорить.  Ном.  ЛІ:  13059. 
Не  до  речі.  Некстати,  не  въ  ділу.  Не  од 

тієї  речі.  Не  прочь.  Ном.  Л»  5051.  З  янбї 
речі.  Съ  какой  стати.  Ном.  .V  6456.  Моя. 
твоя  и  т.  д.  річ.  Мое,  твое  и  пр.  діло. 
Твоя  річ — мене  вірне  кохати.  Чуб.  V.  N9. 
Не  подоба-річ.  Неприлично.  Не  подоба-річ 
мені  старому  по  весіллях  гуляти.  ММ 
Звичайна  річ.  Обычная  вещь.  То  в  тан- 

цях звичайна  річ.  .Іевмц.  Иов.  56.  3)  Вещь. 

предыеть.  Вікно  три  речі  псує:  атра- 
мент, сіль  і  молоду  жінку.  Ном.  -V  5914. 

Недивним  річам  не  дивуйсь.  Ном.  Л°  7815. 
4)  Піна  и  слева  у  мертвеца.    Мил.    167. 

Річенька,  річечка,  ки,  ж.  Ум.  огь 

річна. 
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Річище,  ща,  с  Русло,  прежнее  русло 
ріки.  Черк.  у.  КС.   1885.  XI.  538. 

Річка,  ки.  ж.  Ріка,  річка  '  Ворскла 
річка  невеличка,  береги  ламає  Ном  .V  731. 

>'.ч.  РГченька,  річечка. 
Річковий,  а,  є.  Огносяпіійся  кьрічкп. 

річн'-п.  Слобода  наша  над  самою  лукою 

річково*'  на  п'яти  горах  стоїть  крейдя- них.  М  її.   Ц    71.  Річкова  вода. 

Річний,  а;  е.  Годовой.  Річна  плата. 
.Іевіщ.   І.  214. 

Річнйстий.  а,  е.  Річнстьій.  Борз,  у 

Річво.  нар.  Вг  годъ.  Плачі/  два  кар- 
бованці рІЧНи. 

Річняк,  ка,  .«.  О  скот*:  годовалый,  од- 
ВОХБТОГЬ     В.Х.    ІІЧ.    Ц.    7. 

Рішати,  плаю,  еш.  сок  ь.  рішити,  шу. 
шйш,  гл.  1 1  Латать,  лишить.  А  жінка  й 
діти?  Адже  ти  їх  усього  рішив.  Кв.  П. 
33.  2)  Терять,  потерять,  лишаться,  лишить- 

ся. Ой  не  прибуду  скоро,  жизнь  свою  рі- 

шу Чуб.  V*.  641.  Поки  дійшов  додому, 
то  чисто  всі  гроші  рішив.  Кобел.  у. 
3)  Рішать,  рішить.  Вас  розсудила  па- 
ланка,  рішили  отамани  і  війсковий  суд- 

дя. Стор. 

Рішатися,  шаюся,  вшся,  сов.  в.  ріши- 
тися, шуся,  шишся.  гл.  1)  Лишаться, 

лишиться.  Шляхтич  за  гонор  вуха  рі- 
шивсь. Ном.  .V  4211.  За  більшим  поже- 

нись, то  її  того  рішись.  Ном.  №  4829. 
Оксано!  жалко  мені  тебе  рішатись.  Кв. 

1.  '226.  Ума  рішитися.  Сойти  съ  ума  МВ 
(О  1802.  І.  103).  ДушҐ  рішитися  Потерять 
жизнь  2)  Уславливаться,  условиться,  уго- 

вориться. 3  попом  же  ти  уже  рішився? 
Багацько  він  з  тебе  злупив?  (за  вінчання). 
Алв.    16. 

Рішений,  а,  е.  Сложенный  складками. 
Рішена  перемітка.  (Пух.  І.  133.  Ріше- 
.ний  фартух.   Вх    Зн.  60. 

Рішинець,  нця,  ш.  1)  Рішеніе,  опре- 
діленіе,  приговорь.  Побачимо,  який  ріши- 

нець вийде,  а  діло  щось  ялозне.  Кобел.  у. 
Почула  рішинець.  Алв  11.  2)  Конецъ. 
Тут  тобі  й  рішинець.  Черк.  у. 

Рішити,  ся,  Си.  Рішьти,  ся. 
Рішняк,  ка.  .к.=Річняк  Був  у  мене 

баранець  рішняк.  та  вовк  задавив  клятий. 

К'анен.  у.   Ум.  Рішнячби. 
Ріща,  щі,  ж.  В&хежншгь.  Каменец,  у. 

У*.  Ршдечно.  Які  чиїм  дрова — ріщечко  са- 
ч'\  Каяенсц,  у. 

Ріяти.  рію,  еш,  гл.  и  ичслахъ:  роніь- 

ся?  Ой  не  рій,  не  рій,  яра  пчілонько,  у 

бору.  Рк.   Макс. 
Роб,  ба,  .«.  1)  Работникь.  Поглянь  бо, 

серце,  що  тамечки  роби  мої  роблять. 
Староб.  у.  2)  Невольникъ,  арестантъ.  Угор. 
3)  Каждый  іггь  пары  нгріюіцихь  въ  и  грі 
роби.  Ив.  55.  її  Образь,  ипособъ,  манері». 
Констатуючи  факти  робом  широкої  істо- 
ричньог  критики.  К  Кр.  37.  Робити,  хо- 

дити яким,  чиїм  рббом.  Ділать  і.акимь  ли- 
бо обраюмъ.  сиособомь,  манеромь,  ділять 

по  чьему  либо  способу,  образу.  К  Бай.  47. 
Не  всі  ми  його  ьобом  ходимо.  К.  іО. 

1862.  Ш.  23).  Гіора...  про  Україну  ро- 
бом иншим  дбати.  К.  Вай.  6*.  А  така 

думка,  що  нехай  люде  його  робом  роб- 
лять, то  усе  добре  буде.  МВ  II.  131. 

Ти  мене  слухай,  а  своїм  робом  не  ходи. 
ЗОЮР.  І.  147.  Ходити  правим,  лихим  рб- 

бом. ^ійствовать  справедливо,  дурно.  А 
хто  правим  ходить  робом,  того  милуй. 
К.  Псал  13.  1  я  їх  покинув  на  волю  їх 
серцю:  нехай  собі  ходять  лихим  своїм 
робом.  К.  Псал.  190. 

Рбба,  би,  ж.  Трудолюбивая,  работящая. 
Найміть  цю  жінку,  вона  і  видоє,  і  їсти 
зварить,  і  вимиє— така  роба,  що  нема 
вже  що  й  казатгі.  Могил,  у. 

Робак,  ка,  м.  Червь,  червякъ  Робік 
вліз  у  хрін  та  її  думав,  що  вже  немає 
солодчого  коріння.  Ном.  .V  9461.  Ум.  Ро- 
бачбк. 

Робацтво.  на,  с  соб.  Черви.  Забуде  їх 
те  лоня,  що  пестило,  робацтво  їх  обій- 

ме під  землею.  К.  Іов.   54. 

Робачок,  чка,  м.  Ум.  огь  робак. 
Робнна,  ви,  ж.  Рябина.  Сховай  мене; 

брате,  вірний  товаришу,  в  вишневім  са- 
ду, в  вишневім  садочку,  на  ж\втім  пі- 

сочку, під  робиною.  Нн.  Ум.  Робйноньна. 

робмночка 
Робити,  блю,  бвш,  гл.  І)  Ділать.  Ро- 
би тес,  що  піп  каже,  а  не  роби  того, 

що  він  робить.  Ном  .V  5157.  2)  Рабо- 
тать Роби,  небоже,  то  й  Бог  поможе. 

Ном.  Л;  Ь9.  Д,о  спасівки  мухи  на  пана 
роблять,  а  в  спасівку  на  себе.  Ном.  Лё  4о2 
Літо  на  зіму  робить.  Ним.  .V;  556.  Бу- 

демо жити,  будемо  робити,  буде  нам 
щастя  річкою  плити.  Чуб.  .3)  Поступать. 
По  правді  роби,  по  правді  її  очі  повила- 

зять. Ном.  .V  3027.  4)  Своїм  ббгом  ро- 
бити Ділать  по  своєму.  Не  слуха,  все 

своїм  богом  робить.  5)  Робити  вблю.  Испол- 
нять желаніе.  6)  Робити  звГстиу.  Подаваїь 

вість.  Янгол  седить  на  камені  та  й  нам 
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звістку  робить.  Чуб.  7)  Хліб  робити.  Об- 
рабатывать землю.  Яатальці  треба  не 

письменного,  а  хазяїна  доброго,  щоб  умів 
хліб  робити.  Котл.  НП.  350.  8)-  плиту. 
ІІдатить.  Одчиняйте  хату  та  робіте 
плату.  Грин.  Ш.  128. 

Робитися,  блкся,  бишся,  гл.  1)  До- 
латься. Каліка  не  родиться,  а  робиться. 

Ном.  Зірки  робляться  із  праведних  ду- 
шок. Чуб.  І.  15.  2)  Долаться,  происхо- 
дить, бывать  Не  так  воно  робиться,  як 

нам  хочеться  Ном.  Лі  537 1 .  Не  так 
иівидко  робиться,  як  мовиться.  Ном. 
Л*  5603. 

Робіння,  ня.  с.  Работа,  трудъ.  Ум.  Ро- 
біннячно.  Ой  весна  красна,  що  вона  ви- 

несла? Ой  винесла  тепло  і  добрее  літеч- 
ко.... хорошим  людям  на  робгннячко.  Чуб. 

I.   109. 

Робітлйвий,  а,  є— Робітний  1.  Чи  хо- 
роша, чи  вродлива,  чи  до  діла  робітли- 

ва?  Мил.  06. 

Робітка,  ки,  ж.  Ум.  оті.  робота. 

Робітний,  а,  в.  1)   Трудолюбивый,    ра- 
оотящій.  Там  є  дівка    дуже    красна,    та 
лем  не  робітна.  Гол.  IV.  50-1.    2)    Рапо 
мій,  для  работы.  Це  сорочка  робітна. 

Робітник,  ка,  м  Работища..  Гроші 
добрий  робітник,  але  поганий  господарь. 
Ном.  №   13184. 

Робітниця,  ці,  ж.  Роботинца.  Батень- 
ко іде,  хвалить  мене:  оддали  дочку  робіт- 

ницю: по  сім  кіп  жне.  Чуб.  V.  723.  Ум. 
Р.  бГтничиа.  робітноньиа.  Зіронько  вечірняя, 
то  жесь  освітила,  а  з  дому  домівнонь- 
кою,  а  з  поля  робітнонькою.    Рк.    Макс. 

Робітня,  ні,  ж.  Мастерская.  Желех. 

Робітонька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  робота. 
Роблений,  а,  є.  1)  Прим.  ирош.  стр.  огь 

робити.  2)  Искуствевный.  Роблені  квітки. 
Харьк.  Роблена  сметана.  Харьк.  Кресало 
буде  роблений  магнит,  а  не  природний. 
Ком.  Н.  Роблена  вґдьма.  Но  нар.  поверью 
въдьма  ве  прирожденная,  а  наученая.  ХС. 
VII.  449.  3)  Бившій  въ  работе,  истощев- 
ный.  работой.  Коні  роблені,  того  й  такі 
худі.  Каменец   у. 

Рбблевиця,  ці,  ж.  Насыпная  гора,  кур- 
ганъ.  Левч.  27. 

Роблво.  ва.  с.  Издкліе.  Це  ложки  мо- 
го роблива.  Харьк.  у 
Рбблювати,  люю,  еш,  гл.  Дт>лывать. 

Господи,  що  за  речі  він  роблював.  Федьк. 

Робота,  ти,  ж.  1)  Работа,  трудъ,  дало, 
занятіе.  Яка  плата,  така  й  робота.  Ном. 
Субота  не  робота— помий,  помаж  та  й 
спати  ляж.  Ном.  542.  Цілісінький  день 

у  роботі.  МВ.  I.  26.  2)  Ііздвліе,  произ- 
ведете, работа.  По  роботі  пізнати  май- 

стра. Ном.  №  7338.  3)  соб.  Работники. 
Одчиняй,  пане,  ворота,  їде  твоя  робота. 
Ном.  Лі  10000  Ум.  РобГтна,  робітонька, 
рооїточна.  Грин.  Ш.  400,  393. 

Роботнаиа,  ви,  ж.  Баршина.  Два  дні 
роботизни.  Гн.  II.  228.  Ой  дуки,  позабі- 
рали  ви  наші  те».и  й  луки!...  А  тепер 
на  них  чужими  руками  роботизну  справ- 

ляють. Мир.  ХРВ.  86. 

Роботуха,  хи,  ж.  Работница  трудолю- 
бивая. А  й  до  діла  роботуха,  і  до  хлоп- 

ців щебетуха.  Мил.  110. 

Роботяга,  ги,  м.  Труженик-ь,  работиикъ. 
Всього  надбав  роботяга,  та  не  придбав 
долі.  Шевч.  527.  Ум.  Роботяжна,  роботя- 
жечка.  Як  у  мене  чоловік  робот  яжечкп 
був.  Гріш.   III.  658. 

Роботяй,  тяя,  м—  Роботяга.  Черк.  у. 

Работящий,  а,  в.   І'аоотящій,  трудолю- 
бивый. Ручки  ж  мої  роботящі,   чом    не 

робите?  Чуб.   V.    777. 
Робочий,  а,  9.  1)  Рабочій.  Забіжишдо 

Марусі  у  робочу  часину.  МИ.  II.  83. 
2)  ТрудолюбиныЯ.  Робоча  як  бджола.  Ном. 
Л»  4562.  Наша  М  є  ланка  не  робочо,  на 
ній  сорочка  парубоча.  Чуб.  НІ.  169. 

Робучий,  а,  є— Робочий  2. 
Рбвевь,  ввя,  м.  1)  Пара,  равный.  На- 

шим дівкам  ровень.  Гол.  IV.  4  35.  2)— Ро~ 
вінь.   Вх.  Лея.  461. 

Ровінь.  ню,  м.  Равнина.  Вх.    Зн.    60. 
Рбвта,  ти,  ж.  Отрядъ  войска  А  ймуть 

ровти  ізбірати,  за  нами  гонити,  а   ми 
будем  з  файнов  любков  мед  горівку  пити . 
Луьаш.   136. 

Ровчав,  ка,  к  =Рівчак 
Рогаль,  ля.  м.  1)  Волъ  съ  большими 

рогами  не  расходящимися  въ  стороны. 
Рудч.  Чи.  255.  Віл  рогаль.  2)  Родъ  жу- 

ка =  Рогач  4.  3)  Толстое  ребро  листа, 
жилка.  З  капусти  лем.  ро/алі  остали, — 
так  об'їла  гусениця.  Вх    Лем.  461. 

Рогаиь,  ня.  м.= Рогаль  1.  Алексан- 
дров, у.  Слов.  Д.  Эварн 

Рогатйзна,  ня,  ж.  соб.  Рогатый  скоп.. Канев.  у. 

Рогатий,  а,  в.  1)  Рогатый.  Мужик  ба- 
гатий, як  віл  рогатий.  Ном.  Чорт  ро- 
гатий. ЗОЮР.  II.  92.  2)  Угловатый,  сь 

углами.  Хата  рогата.  Д-вла  много   въ   хат* 
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(въ  каждоыъ  угл*  діло).  Ном.  .V  10277. 
Рогата  плахта=Плахта  рогатка.  Наша  пані 
багата,  на  їй  плахта  рогата.  Грин.  Ш. 
136. 

Рогатина,  ни,  ж.  1)  Рогатина.  Преть- 
ся як  віл  на  рогатину.  Ном.  Л6  13691. 

2)  Родь  ьивжала.  Гол  Од.  66.  Ум.  Рога- 
тинка. 

Рогач,  чі,  м.  1)  У хвать.  Чуб.  II.  140. 
Нагодують  калачем,  та  і  в  спину  рога- 

чем. Нон.  2)  — Рогаль  1.  Як  не  дасте. ка 
лана,  -займем  вола  рогача.  Чуб  Ш.  458. 
3)=0лень.  Вх.  II  ч.  II.  6.  4)  Жукь-олень. 
Ьисапиз  сегуиз.  Вх.  Пч.  І.  6  Ум.  Рогачин. 

Рогачик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  рогач. 
2)  мн.  Родь  вышивки.  Г.  Барв.  216. 

Рогачйлно,  на,  с.  Древко  къ  ухвату. 
Канев.  у. 

Рогачка,  ки,  ж.  1)  Рогатая  овца.  Вх. 
Лем.  461.  2)=Рогатівка.  Грин.  Ш.  270. 
Шо  за  мода,  шо  за  мода — все  шапки  ро- 

гачки. Чуб.  V.  1 194.  3)  Раст.  ЗізутЬгіиш 
ратюпіеит.  4)  Насік,  уховертка.  Харьк.  г. 
5)  Двузубая  кирка,  двузубыя  вилы  для  вы 
брасывашя  навоза. 

Роговня,  ні,  ж.  Ві,  волынкъ:  рожекъ 
козы,  прикрепленный  кь  концу  трубки. 
О.   1862.  V.  Кух.  38. 

Рогіжник,  ка,  м.  ВыдъмыватшДй  ро- 
гожи. ,8.10.  176. 

Рогів,  гбву,  м.  Болотное  растеніе.  ТурЬа 
апяикіііоііа.  ЗЮЗО.  I.  140.  Котл.  Ен.  Ш. 
64.  О.  1862.  I.  55  Покинь  сани,  візьми 
віз,  та  й  поїдем  по  рогіз.  Ном.    „V    546. 

Рогітра,  ри,  ж.  У  гребенниковъ:  пере- 
резанная по  длинЄ  обыкновенная  столяр- 

ная пила.   Вас.  164. 

Рогове,  вбго,  с.  Плата  за  выпасъ  ро- 
гатаго  скота.  Заплатив  рогового  сім  кар- 
бованців. 

Роговий,  а,  е.  1)  Роговой,  сделанный 
изъ  рога.  Гн.  I.  19.  Рогове  тіло  Бог  пе- 

ремінив на  таке,  як  у  нас  тепер,  а  ро- 
гового тіла  вставив  тільки  на  кінці  паль- 

ців. Чуб.  I.  146.  їздив  Василько  в  війсь- 
ко служити,  заслужив  собі  три  свисті- 

лоньки:  єдную  -золотую,  а  другую — мідя- 
ную, а  третюю— роговую.  Чуб.  НІ.  280. 

2)  Угловой,  находящійся  на  углу.  Рогова 
хата.  3)  Рогове  худбба.  Рогатый  скотъ.  О. 
1 86 1.  XI.  Св.  62.  Здоровля  в  сей  дом  на 
челядоньку,  щастячка  на  двір  на  худо- 

боньку, на  худобоньку  на  роговую.  Чуб. 
НІ.  2Н5. 

Роговка.  ки,  ж.  Сорт-ь  плахти.  Черниг.  у. 
Рогбяга,  жі,  ж.  Рогожа.  Чуб.  11.  118. 

Милою  ложа— міх  да  рогожа,  то  мені 
постіль  гожа.  Чуб.   V.  21.    Ум.    Рогожка. 

Рогожина,  ни,  ж.  Рогожка,  плохая  ро- 
гожка. Мав  я  собі  хорошую  постіль,  оіі 

пуховую  перину,  а  тепер  я  маю  одним 
одну  рогожину.  0.   1862.  V.  88. 

Рогожка,  ки,  ж.  Ум.  оть  рогожа. 

Рогожевий,  а,  е.  Сд-вланный  изъ  рогожи. 
Рогова,  ви,  ог.=РогІ8.  Хиба  росте 

папирус  уз  болото,  і  рогоза  живе  в  без- 
бідній суші?  К.  Іов.   18. 

Рогововня,  а,  е.  Сделанный  изъ  рогози. 

На  козаку  бідному  нетязі  три  сиром'язі, 
опанчипа  рогозовая,  поясний  хмельовая. 

Дума. 
Рогулька,  ки,  ж.  1)  Ум.    оть    рогуля. 

2)  мн  Раст.  Тгара  паїапз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139. 

Рогуля,  з  і,  ж.  і)  Искривленное  брев- 
но, искривленная  шика.    2     Въ    загадке: 

самка  рогатыхъ  жнвотныхь.  Ном.  стр.  293. 
3)  Палки  съ  раздвоеніемь  на  конці,  упо- 

требляемая при  ловль  раковъ  для  вспуги- 
ванія  ихъ.  О.  1861.  XI.  116.  Ум.  Рофь- 
иа,  рогулечка.  Ном.  .№  13056. 

Роґлик,  ка,.«.=Рогач4.  Их.  Нч.  II.  27. 
Родак,  ка,  м.  Родственник ь.    Черк.    у. 

Родатнся,  даюся,  вшся,  гл.  I)  Род- 
ниться, вступать  въ  родство.  Александров,  у. 

2)  Поддерживать  родственный  отношенія, 
признаваться  въ  родствъ.  Старі  повміра- 
ли,  и  молоді  не  дуже  вже  родаються. 
Черк.  у.  Кто  з  нами  родасться,  той  і 
родич  нам.  Лебед.  у. 

Родачка,  ки,  ж.  Родственница. 

Родёля.  лі,  ж.  Родъ  рыболовнаго  сна- 
ряда. Черк.  у. 

Роджати,  джаю,  вш,  іл.  Рождать. 
/  роджае-  беззаконня  на  громадське  безго- 

лов'я. К.  Псал.  13. 
Роджений,  а,  е.  1)  Прим.  отъ  родити 

Ангел  Михаїл  не  роджений,  тілько  со- 
творений. Гн.  I.  5.  2)  Родной.  Вийди,  ма- 

ти, з  хати  назнавати  дитяти:  едною  род- 
женого, друюго  судженого.  Мет.   172. 

Родзинки,  нок,  ж.  мн.  Изюнь.  Мкр. 
Н.  31.  Св.  Л.  184.  Иаплоуху  хоч  родзин- 

ками годуй,  а  все  буде  каплоуха.  Ном. 
Лі  2832.   Ум.  Родзйночии. 

Родвинкбвий,  а,  е.  Изюмный. 

Роданночви,  чок,  ж.  мн.  Ун.  отъ  род- 
зинки. 

Роди  во,  ва,  с.  1)  Роды.  Померла  з  ро- 
(ківа.  Мнж.  191.  Не  дай  Боже,  яке  в  ме- 

не за  першою  (Угопиною    сутужне    родім 
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було.   У  мене  було  важке  родиво.  Сквир  у. 

2)  Хл'Ьбъ  и  полкварты  водки,  которые 
отецъ  новорожденна  го,  вмісті  съ  изв*- 
стіемг  о  рожденіи  несетъ  тестю.  Мил.  21. 
3)  Родословная.  От  се  ж  воно  й  родиво 
починається  Господа  нашою  Ісуса  Христа. 
Лубен,  у. 

Родимець,  мця,  -и.  Болізнь:  паралить. 
Чуб.  I.  111.  Шевч.  307.  Алв.  20.  Щоб 
тебе  родимець  побив.  Ном.  №  3729.  Ко- 

ли б  йому  язик  родимець  одібрав.  Г.  Арт. 
(О.   1861.  Ш.  87). 

Родняий,  а,  е.  1)  Врожденный,  при- 
родный. Гірша  відьма  вчена,  ніж  родима. 

Ном.  №  235.  Що  б,  паче,  ваші  оці  очі 
(окуляри)  Бел  на  світі  подержав,  а  роди- 

мі щоб  повилазили.  Ном.  .V  ь90,  стр.  283. 
2)  Свой,  родившійся  гдъ\  урожеаець.  Я 
тут  чоловік  родимий.  Харьк.  г.  Він  наш 
чоловік  родимий.  Каменец,  у.  3)  Родимый, 
родной.  їхав  милий  край  Дунаю  та  до 
родимою  краю.  Чуб.  V.  378. 

Родина,  нш.  ж.  1)  Родня,  родные.  Чуб. 
V.  123,  423,  849,  886;  І.  217.  За  гроші 
не  купиш  ні  батька,  ні  матері,  ні  роди- 

ни. Ном.  №  1440.  Що  воно  за  родина,  як 
мене  не  родила.  Ном.  №  9379.  Твій  син 
Алкид,  твоя  д'  тина,  єдиная  твоя  родина. 
Шевч.  606.  2 1  Семейство.  Галиц.  Ум.  Ро- 

динка, родинонька,  родйночка,  родонька. 
Чуб.  V.  324,  Мет.  106.  Підожди  ж  ти, 
(смерте),  час-юдину,  поки  зберу  всю  роди- 

ну!... Поки  родонька,  зійшлася,  душа  з  ті- 
лом розійшлася.  Грип.   НІ.   143. 

Родини,  дів,  ж.  мн.  1)  Рожаніе,  ро- 
ды. 2)  Празднество  по  случаю  родин.  Мил. 

21.  Йрод  на  свої  родини  бенкет  справив. 
Єв.  Мр.  VI.  21.  Ум.  Родйнки.  Ном.  №  9499. 

Родйнин,  на,  не.  Принадлежа щій  родві. 
Там  родйнин  юлосок,  там  моя  родина  є. 
Чуб.   V.   464. 

Родйня.  ні.  ж\=Родина.  Обсіла  ж  ме- 
не чужиня,  все  Іванкова  родйня.  Рк.  Макс. 

Родитель,  ля,  м.  Родитель,  отецъ.  Чуб. 
ЦІ.  29.  Шануй  учителя  паче  родителя. 
Ном.  .\:  6101,  Родйтелі.  а)  Родители,  отець 
и  мать.  Та  я  ж  буду  віконечка  одсувать 
і  своїх  родитслів  в  мсті  виглядать.  Мил. 
181.  б»  Родственники  (покойные?)  Дочь 
пдачетъ  надъ  мертвымъ  отцомъ.  Стрічай-, 
те,  мог  родшпелі,  мою  татуся  ріднень- 

кого, пробірайте  містечко  коло  себе  бли- 
зесенько і  доглядайте  так,  як  я  доіляОа- 

ла.  Мил.  189.  На  проводи  в  нас  на  гроб- 
ки ходять, родителів  поминають.  Черниг.  г. 

Родйтельва,  ки,  ж.  Родительница,  мать. 
Не  було  родительки  навчати.    Лебед.    у. 

Родйтельський,  а,  є.  Родитедьскій.  Ро- 
дительська  любов.  Лсвиц.  І.  242. 

Родити,  джу,  диш,  и.  1)  Родить,  про- 
изводить. Раї  мати  родила,  раз  і  еміра- 

ти. Ном.  Л°  4268.  Нам  Бою  не  вчить, 
як  хліб  родить.  Ном.  .V  35.  2)  Родить. 
давать  урожай.  На  одвороті  гречка  ро- 

дить. Ном.  .V  4  194. 

Родитися,  джуся,  дншся,  іл.  Родиться. 
Ще  той  не  родився,  щоб  усім  догодив  лю- 

дям. Ном.  .V  4600.  Сійся,  родися,  жито- 
пшениця,  всіляка  пмипиця,  Ном.  Лі   347. 

Родич,  ча,  м.  1)  Родственник!..  МВ. 
І.  14.  Чуб.  V.  1156.  Мет.  252.  Багато 
родичів,  та  нігде  пообідать.  Нон.  №  9338. 
Вони  йому  родичі:  дідовою  сусіда  молот- 

ники—  совсвмь  не  родственники.  Ном. 
№  9350.  2)  Родитель.  Мали  родичі  сина. 
Гн.  II.  67. 

Родичатися,  чаюся,  ешся,  ?.«.=Рода- 
тиоя  1)  Багатирі  з  бідними  не  дуже  ро- 

дичаються. Харьк.  2)  Посажав  укупі  све- 
круху з  невісткою  та  каже:  родичайтесь. 

Зміев.  у.  Родичатися  він  не  дуже  лю- 
бить. Константиногр.  у. 

Родичів,  чева,  ве.  Принадлежащій  род- 
ственнику. Як  зацвіте  увесь  цвіт,  як  за- 

плаче увесь  рід,  що  родичева  голова  в  чу- 
жім краю  полягла.  Чуб.  V.  1035. 

Родичка,  ки,  ж.  Родственница.  Побла- 
гословила молодих  якась  родичка  замісто 

матері.  Левиц.  1.  333. 

Роділля,  лі,  ж.  Роженица.  Уман.  у. 
Роділлі  до  сорока  день  не  можна  ні  на 
базарь,  ні  на  грядки   ходить.    Мнж.    155. 

Родіння,  ня,  с  Рожаніе,  роды.  Мати 
з  родіння  померли.  Мелитоп.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Роднйй,  а,  6.  ?  Це  родний  камінь  — кинь  його.  Радом,  у. 

Родовитий,  а,  є.  І)  Родові; і ый.  знат- 
ный. Чи  ти  роду  багатою,  чи  ти  роду 

родовитою?  Чуб.  V.  911.  2)  Наследствен- 
ный, прирожденный.  Мил.  34.  Він  родо- 

витий злодій.  3)  Плодородный.  Родовита 
земля. 

Родовитість,  тости,  ж.  1)  Знатное  про- 
исхождение, родовитость.  2)  Наследствен- 

ность. 3)  Плодородіе. 

Родовід,    вбду,    .«.    Родословіе.    Книга 
родоводу  Ісуса  Христа,  бв.  Мт.  І.  1. 

Родонутн,  ну,    неш,    м.    Сильно    уро- 
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дить.  Така  думка:  от  де  родоне  жито! 
Земля  як  іалка  чорна,  а  рано  виорано  .  . 
аж  ні:  посуга,  і  жито  заміркувате.  Волч.  у. 

Рбдонька,  ки,  ж.  Ум.  огь  родина. 
Рбдоньків.  кова,  ве,  ирнл.  отъ  ум.  ро- 

донько:  принадлежащій  родственника  ыъ, 
роду.  Первым  же  двір— свекорків,  а  дру- 

гий же  двір— батеньків,  а  третій  же 
ьвір-родоньків.  .М;ірі;ев.  139. 

Рбдонько.  ка,  родбчок,    чка,    м.    Ум. 
огь  рід. 

Родючий,  а,  е.  Плодоносный,  плодород- 
ный, плодовый.  Мак....  родючий  був.  ХС. 

І.  75.  Родюча  земля.  Родюче  дерево.  Ми  і 
172. 

Родючина,  на,  ж.  Дикій  плодовый  де- 
ревья. Харьк.  г. 

Родючість,  чости.  ж.  Плодородіе,  пло- 
довитость. Жслех. 

Родющив,  а,  е=Родючнй.  /  з  неволі 
на  родющі/  люйі)  землю  виселяє.  К.  Пса  і 
150. 

Роённий,  а,  е.  Къ  рою  относящійся, 
огь  роя,  роенія  полученный.  У  мене  по- 

ловина бджіл  роенних,  а  половина  не  роен- 
ных. Волч.  у. 

Робчок,  чка,  м.  Ум.  огь  рій. 

(<  Роже,  жі,  ж.   і)  Роза,  Кока  сепцґоНа. 
Также  пбвна  рожа,  панська  рожа.  Моя  вро- 
да,  як  повная  рожа.   Макс.  Сидить  Олена 
між  дружок  як   повна  рожа.    МВ.    II.    66. 
Ой  ти,  дівчино,  повная  роже!   ііп.    Цвів 
кущ  панської  рожі.  Левиц.  І.  23.  2)  Гаєва 
рбжа.  Шиповвивъ.   МП.  і.  156.  3)  Мальва. 
Собача    рбжа.    а)    АНЬаеа    ойісіпаїіз    Ь. 
ЗЮЗО.  1.  111.  б)  Ьатаїегв  іЬигіп£Іаса  І, 
ЗЮЗО.  І.    175,   126.  4 і  Чбрна  рбжа.    Раст. 
ЛІПіаеа  говеа.  И.\.  Нч.  І.  8.  То-же  горбд- 
ня  рбжа.  ЗЮЗО.  І.   174.    5)    Рбжа    пбвна. 
Род-ь  вышивки.  Чуб.  \'І[.  4  27.  6;— польова. 
Раст.  Ьатаїега  ьЬигіп&іяса.  Лв.  99.    7)- 
перевйта,  подлужна,    польова.    1'оды    пііса- 
нокъ.   КС.   1891.    VI.  375.  8)  Роді,  дітской 
игры.  Ив.  63     Ум.    Роженька,    рожёночка. 
[шов  милий    ііронькою.    мила    ніо    юрою; 
зацвів  милий  роженькою,    мила    калиною. 
Чуб.   V.  266.    Та  чи  мак.  чи  рожа  па  дво- 

рі процвітає?  А  ні    мак,    ні    рожёночка, 
дочко  моя,  а    то    ж    твоя    челядь    іуля 
КС.   1883.  II.  376. 

Рожаїстнй,  а,  е.  Многонлодный.  Мнж 
191.  Із  щепи  та  така  яблуня  рожагста, 
що  куди  вам.  Канев.  у. 

Рожай,  жаю,  .«—Врожай.  II  к)  рожай 
проса  каші  наїсися. 

Рожаннй,  а,  є.  1)  Розовый.  2)  Маль- 
вовый». 

Рожати,  жаю,  вш,  гл.  Раждать.  Одна 
мати  рожае,  та  не  один  обичай  дає 
Ном.  Лг  7917. 
Рожатися,  жаюся,  вшея,  іл.  Раждаті.- 

ся.  Ном.  Лі  5575 
Рождатв(ся),  даю(са),  вш(ся),  гл.= 

Рожати,  ся. 
Рожденець,  нця,  м.  Уроженецъ.  Та 

він  ще  з  дідів,  з  прадідів— рожденець  харь- кінської  іубсрні.  Харьк. 
Рождений,  а,  е.  Прирожденный.  Рож- 

дена відьма.  ХС.  VII.  449.  Відьми  врож- 
ден/ і  вчені.  Драг.  68. 

Рождении,  ка,  м.  Родитель.  Рк.  Левиц. 
Рождёниця.  ці,  ж.  і)  Родительница. 

Почийте  мнлошики  за  свою  рожденицю, 

за  своїх  ткревних.  Рк  Левиц.  Васильк.  у' 2)  Роженица.  Прнснорн  рожденнці,  хре- 
щениці, раби  Божої  Явдохи  покорму..  . 

Приспори  рождениці,  момтівянщі,  хре- 
щениці, райн  божої  Явдосі  Оитя  годувати Мил.  25. 

Рождёнка,  ки,  ж.  Уроженка.  Яка  ж 
її  нриблуОа  не  цього  світа?  Я  тутешня 
рождепка.  Васильк.  у. 

Рождения,  ня,  с  і)  Рожденіе.  Ой  був 
же  я  на  рожоеііпі  и  Діан  Марії,  породи- 

ла Діва  сина  в  яслах  на  сіні.  Чуб.  Ш. 
368.  2)  Потомство.  Яіолі,  спою  рождения. 
Кв.  Наслідує  тобі  твій  син,  твоє  іюж- дення.  К.  Псал.  300. 

^  Рожевий,  а,  є.  1)  Розовый.  Шевч.  62 
Грив.  Ш.  3.  Збудуємо  світлонькі/  з  роже- 

вою квітоньку.  Иет.  120.  2)  Названіс  узо- 
ра нь  ішіпннкі;.  Чуб.  \  Ц.  4  15.  3)Назва- ніе  сорта  плахти.  КС.    1893.  XII.  448. 

Рожево,  нар.  Розовы М'ь  цв'Ьтом'ь,  розо- во. Тілько  з  краєчку  рожева  зорялоея  од 
схід  сонця.  МИ.  II.  188.  /  синьо,  й роже- во коло  тії  хатки.  МП.   [.   іа. 

Рожен,  жна,  м.  І  >  Перте.іь.  Єдин  три- 
мае  печеню,  а  другий  рожен.  Ном.  .V;  131 99. 
2)  Рожен  ь.  наостренный  коль  Гзъ  прос- 

тых* саняхъ  и  пр.).  Г.  Варв.  323.  Ой 
хто  ж  мене  та  не  любить,  рожен  ному 
в  серце.  Чуб.   V.   10. 
Рбженочка,  роженька,  ки,яс.  Ун.  отъ 

рожа. 
Рбжин,  на,  не.    Принадлежапий    роз* 

мальв*.  Чуб.  ІЦ.   юо. 
*   Рожина.  ни,  ж.  Цв'ВТОк-ь  розы.  Зацвів козак  рожи  ною,  дівка  калиною     ^уб      V 283. 

Рожівка,  ки,  ж.  1)=Рожа?  Щиплгте 
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рожівку.  Чуб.  IV.  280.  2)  Родъ  писанки 
съ  орнаяентомъ  вь  вид*  розы;  различают- 

ся рожівяа  сторчова  и  бонова.  КС.  1891. 
VI.  374. 

Рожіваа,  ми,  ж.  Дочь  розы.  Рожа 
дочку  чесала,  як  чесала  та  й  навчала: 

„дочко  .моя,  рожівно!..."   Мст.  300. 
Рбжувати,  жую,  вш,  гл.  Родить.  Давно 

колись  рожувало  лучче  і  садки  були  не 
такі,  як  тепер.  Харьк    у. 

Роза,  ви,  ж.  Роза.  См.  Рожа,  троянда. 
Ум.  Рбзонька,  рбзочка.  У  саду,  в  саду  ро- 
зонька  цвіла.  Пішла  Катречка  розочки 
щипати,  вирвала  квіточку,  приложила 
к  личеньку.  Грив.   ПІ.  23. 

Розан,  на,  м.  "Розга.  Дали  йому  доб- 
рих розанів.  Повели,  пане  сотнику,  воз- 

мутити  її  розанами.  Кв.  І.   100. 
Роэанёць.  нцн,  м  =Вергун.  МУР].  III.  3. 
Розбагатіти,  тію,  вш,  гл.  Розбагатіть. 

Так  розбагатіла!  поли  деру  та  спину 
латаю.  Ном.  Лі  1545. 

Розбагатшати,  шаю,  вш,  .;  =Розба- 
гмтітн. 

Розбагнитися,  нюся,  нйшся,  гл.  Сде- 
латься грязпымъ.  Дорога  так  розбагни- 

лась, ще  не  можна  їхати. 
Розбадьоритися,  рюся.  ришся,  гл.  Рас- 

храбриться. Иноді  скочить  (іитині)  роз- 
бадьорившись  та  пугою  тебе  й  наб'є. 
Г.  Барв.  311. 

Розбазар  я,  р'я,  с  Окончаніе  базара. 
В  той  день  був  зранку  базарь,  так  уже 
к  тій  порі  одходив,  —  так  було  вже  на 
розбазар'?.  Павлогр.  у. 

Розбазікатися,  каюся,  ешся.  гл.  Раз 
болтаться,  разгозориться.  Перше  сидів 
смутний,  а  далі  як  розбазікався,  то  аж 
нудно  стало. 

Розбайорйтися,  рюся,  рйшся,  ..і  Г  і.  - 
ходиться,  разозлитьси.  От  як  розбайорився. 
Ном.  №  3415. 

Розбивати,  каю,  вш,  гл.  Отговорить, 
отсоветовать  Так  батько  та  .чати  її 
туди  і  не  пустили:  там  ше,  кажуть, 
тебе  розбакають,  то  ти  і  не  підеш  за- 

між. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Энарн. 

Розбалакатися,  каюся,  ешся,  гл.  Раз- 
говориться. Випили  по  чарці,  розбалака- 

лись. Левиц.  І.  446. 

Розбалакувати,  вую,  вш.  гл.  1)  Раз- 
говаривать. 2)— ногб.  Угокаривить,  уві- 

рять, наговорить  кому.  По  іали  (папи)  ца- 
ря розбалакувати  та  и  завірили,  шо  це 

правда.  М'нж.  83. 

Розбатовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  роа- 
батувати,  тую,  вш,  гл.  Разрізьівать,  раз- 

резать на  куски.  Розбатовують  телицю, 
стегна  запікають.  Рудан.  1.  75. 

Розбелькотатися,  чуся,  чешся,  гл. 
Разболтаться. 

Розбен  нотуватися,  туюся.  ешся,  гл. 
Разгуляться,  давать  пиры. 

Реабесідуватвся,  дуюся,  ешся,  гл. 
Разговориться.  Их.  У  г.  265. 

Розбехвати,  ваю,  вш,  гл.  Разлить,  раз- 
бить. Черном. 

Розбештати.  таю,  вш  и  розбёштуватн. 
тую,  вш,  гл.  Разбаловать,  развратить.  О. 
1862.  І.  72.  Оці  його  могоричі  та  трах- 
тирі  і  розбештали.  Мирт.  у.  Слов.  Д. 
Эварп. 

Розбёштатися,  таюся,  ешся,  гл.  Раз- 
баловаться, развратиться.  О.  1862.  I.  74. 

Лубен,  у. 

Розбещений,  а,  е.  Распущенный,  раз- 
балованный. 

Розбивати,  ваю,  вш,  сов  н.  розбити, 

зіб'ю,  вш,  гл.  1)  Разбивать,  разбить.  То- 
му дали  яйце  рпйце  і  сказали:  тічьки 

не  розбивай  нігде  на  дорозі.  Рудч.  Ск.  I. 
144.  Па  теплого  Олекси  щука  риба  лід 
хвостом  розбиває.  Ном.  .V  416.  Чорне 
море  вітер-буря  колихас,  там  турець- 

кий корабель  розбиває.  Чуб.  V.  935.  Глек 

розбити  з  ним.  Поссориться  і'і,  кЄмь.  ііом. 
№  9539.  Глек  брехні  назбірали  та  й 
розбили  —  поссорились  изъ-за  силетенъ. 
Ном.  -\*  9538.  2)  Убивать,  убить.  Прика- 

зав (Ирод)  Христа  шукати,  діток  ма- 
лих розбивати.  Чуб.  III.  356.  3)  Грабить, 

разбойничать.  У  чумаків  колеса  товстії, 
то  в  колесах  було  попродовбує  дірки  да 
туди  гроші  положить,  да  й  позабиває 
гвіздкамп;  то  його  і  чумака)  хоть  як  хоч 

нехай  розбиває,  а  гроші  є.  .'ЮЮІ\  І.  76. 
Розбойничок — лыгмй  чоловічок:  як  вече- 
ріє — коня  напуває,  а  як  смеркає — коника 
сідлає,  опівночі  людей  розбиває.  Розбив 
же  він  та  того  купця.  Чуб.  V.  741. 

4)  Разделять,  разр-ьчмнать,  разрезать  (вол- 
ны при  плананіи).  Не  плавле,  літа  Се- 
мен Дніпром,  тільки  човен  синю  хвилю 

розбиває.  МВ.  1.  140.  5)  Разъединить, 
разъединить,  разлучать,  разлучить.  Зашу- 

мів сокіл  із  за  крутих  гір,  розбив,  роз- 
лучив пару  голубів.  Чуб.  V.  206.  Се  чор- 

ний ворон:  розбив  пташенят  і  найкра- 
щу настигає.  МИ.  II.  70.  6)  Разсвявать. 

разс&ять,    уничтожать,    уничтожить.    Бий, 
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дзвоне,  бий,  хмару  розбий!  Ном.  №  335. 
Вороний  коню,  заграй  підо  мною,  розбий, 
розбий  тугу  по  зеленому  лугу  козакові 

молодому.  Чуб.  V".  87  7.  Я  зараз  приведу 
Зіньку  шептуху,  то  вона  скропить  те- 

бе водицею  і  розіб'є  ті  чари.  (  тор.  II. 
215.  7)  Сокрушать,  сокрушить  (о  мысляхъ). 
Стали  умисли  козацьку  голову  ключника 
розбивати.  АД.  І.  212. 

Розбиватися,  ваюся,  ешся.  сов.  в. 

розбитися,  зіб'юся,  ешся,  гл.  1)  Разби- 
ваться, разбиться.  На  Петра  Верши  роз- 

биваються криги.  Ном.  №  520.  Піду  ж 

бо  н  утоплюся,  або  в  камінь  розіб'юся. 
Чуб.  V.  22.  2)  Сокрушаться,  убиваться. 
Чумакова  жінка  за  чумаком  розбивається. 
Чуб.  У.  1032.  3)  Разделиться,  разделиться. 

Розбирати,  ся  =  Розбірати,  ся. 
Розбити,  ся<  См.  Розбивати,  ся. 
Розбнш  ша,  м  Разбоцникъ.  Та  тут 

по  ціх  лісах  розбиті  жили.  Лббод.  у. 

Розбишака,  ки,  .«.  Разбойннгь,'  буянь. 
Називають  мене  бурлакою,  а  мого  това- 

риша розбишакою.  Чуб.  Яка  ж  ватага 
розбишак!  Котл.  Ен.  І.    16. 

Розбишакувати,  кую.  вш,  гл.  Разбой- 
ничать День-у-день  п'єте,  гуляєте  та 

розбишак  усте.   Мер.   ХЇ'Н.  243. 
Розбишацтво    ва,  с  Разбойничество. 
Розбишацький,  а.  є.  Раабойничій.  К. 

Кр.  11. 
(  Розбігатися,  гаюся,  ешся,  сон.  в.  роз- 

бігтися, жуся,  жишся  гл.  1  |  Разбе- 
гаться, разбежаться  ні»  разный  стороны. 

Синки  мої  дорогі/,  беріть  коні  воронії, 

розбігайтесь  битим  шляшком.  Чуб.  А". 
90'.).  2)  Разбегаться,  разбежаться  (дли 
толчка,,  прыжка). 

Розбігатися,  гаюся,  ешся.  гл.  Раз- 
бегаться. Чого  це  ти  так  2юзбггався  сього- 

дня? 

Розбігтися.  См.  Розбігатися. 

Розбідкатяся,  каюся,  ешся,  гл.  При- 
кинуться слишкомъ  беднымъ,  начать  бЄд- 

ннться. 

Розбій,  бою,  м.  1)  Разбой.  2)  Разбой- 
ники. Іди,  сину,  в  темні  ліси,  нехай 

тебе  розбій  заб'є.  Гол.  І.   173. 

Розбійний,  я,  в.  Взятий  разбоемъ.  Роз- 
бійні речі. 

Розбійник,  ка,  -н.  Разбойник!..  Хотів 
у  розбійника  та  ще  й  кий  однять.  Ном. 
.V  4794.  Ум.  Розбійничок,  розбійниченьно. 
Чуб.   V.  738. 

Розбійників,  кова,  ве  Принадлежащей 
разбойнику.  Ой  не  єсть  ти  милий  мій, 
ти  розбійників  син    Чуб. 

Розбійницький,  а,  є.  Разбойническій. 
Розбійницький  син.  Чуб.  В  розбійниць- 

ких наметах'  тихо  й  мирно.   К.  Іов.  20. 
Розбійниця,  ці,  ж.  Разбойница. 

Розбійннченько,  ка,  розбійничок,  чка, 
м.  Ум. і  оті.  розбійник. 

Розбіаство,  ва,  с  Разбой.  КС.  1883. 
IV.  773.  То  розбійство,  то  гайдамацтво. 
ЛеВВЦ.    І.   535. 

Ровбійськяй,  а.  в.  Разбойническій.  Ой 

пали,  мила,  кам'янії  груби,— нехай  я 
нюгрію  розбійськії  груди.  Чуб.  V.  737. 

Рбзбіль,  болю,  м.  :іабо.тБва ніс.  До рос- 
тріску,  до  розболю  будеш  жати.  Вх. 
Зн.  61. 

Розбір,  бору,  м.  Разборъ,  различіе 
Нікому  нема  розбору,  не  вважають  .ні- кого. Кн.   І    148. 

Розбірати,  раю,  вш,  сов.  в.  розібрати, 
беру,  реш,  гл.  1)  Разбирать,  разобрать 
на  части,  разлагал  на  составныя  части. 
Твою  хату  (будуть)  розбірати  Чуб.  III. 
4ГіО.  Шинкарочко  молода,  давай  меду  і 
вина,  пиши  гроші  на  стіну.  Ой  як  сті- 

ну розбереш,  тоді  гроші  побереш.  Чуб. 
V".  9 1  7.  Люде  піч  розберуть.  Вин.  36  10569. 
2)  Разбирать,  разобрать,  разнести  по  каче- 

ству пли  назначенію  вещи,  разеортировать. 
Одомкнув  скриню  і  все  таки  мовчки  став 

роїіїрати.  Що  їм  відкладає,' що  особо  одбі- 
рас  І» в.  І.  15.3)  Разбирать, разобрать, рас- 

хватать. Зосталось  сім  сиріточок  малю- 
сіньких, і  як  їх  стали  люде  розбірати, 

то  й  вона  хлопчика....  взяла  у  прийми. 

К'в.  |.  1!І9.  А  нуте,  панн  молодці,  казав 
він,  роскидаючи  броню  на  долівці, — роз- 
бірайте  у  кого  нема.  Сюр.  М.  Нр.  115. 

4)  Разбирать,  разобрать,  различать,  раз- 
сматриваи.  Довго  я  не  хотів  їсти  сирого 
м'яса;  да  вже  як  привик,  тоді  вже  й  не 
розбірав.  Ррин.  І  46.  Не  розбіра,  їсть 
у<йх,  їсть  і  дівчаток,  і  хлопчиків.  Щевч. 
309.  Часом  вони  любили  не  розбірати 

своєї  і  чужої  одежі.  Левиц.  Пов  6.  5)  Раз- 
делывать, разделать  тушу.  Піймав  ту 

свиню,  заколов  та  й  ну  розбірати.  Мнж. 
149.  6)  Разбирать,  разобрать,  понимать, 
понять,  взять  въ  толкъ.  Буду  слухати, 
що  .нені  казатимеш,  буду  й  сама  розбі- 

рати. Кв.  І.  167.  Що  воно  означа?  Не- 
хай письменні  розберуть.  Стор.    М.    Нр. 
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167.  7)  Раздавать,  раздать.  Увечері  кли- 

чуть: „Іди  до  панночки  —  розбірати". 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  38).  8)  Разбирать,  ра- 

зобрать, пронимать,  цровять,  начать  дей- 
ствовать Пропасницю  лічать  так:  як 

тільки  вона  почне  розбірать  чоловіка... 
Чуб.  1.  119.  Ой  уже  мою  та  головоньку 
та  хміль  розбіра.  Чуб.  V.  949.  Радюка 
почала  розбірати  злість.  Левин.  Його 
душу  туга  розбіра.  Г.  Барв.   138. 

Розбіратнся,  раюся,  вшся,  сов.  в.  ро- 
зібратися, беруся,  решся,  гл.  1)  Раз- 

бираться, разобраться  на  часта.  2)  Раз- 
даваться, раздаться.  Не  видав  Гриць  но- 

гавиць: то  ся  вбірає,  то  розбірає.4  Ном. 
№  2595.  Пані  Висока  не  лягала  й  не 

розбіралась.  Левиц.  Нов.  290.  Почав  роз- 
біраться.  Геть  розібрався,  голий  зостався. 
Грин.  II.  127.  3)  Усиливаться,  усилиться. 
Як  вітер  розбереться,  то  погано  буде 
хату  крити.  Зміев.  у.  4)  Зазнаваться, 
заэнатьск  и  начать  что  угодно  двлать. 
Як  створив  Бог  жидів,  то  вони  перше 
й  шанувались,  а  дальше  роскоренились 
та  й  розібрались.  КС.   1883.  ПІ.  670.. 

Ровбіснуватися,  нуюся,  вшся,  гл.  Раз- 
шалиться,  разбуяниться.  Було  як  розбіс- 
нуеться  (кіт),  то  і  хата  йому  тісна: 
і  по  столу,  і  по  лавах,  і  по  миснику. 
Сим.  229. 

Розбісбцькин,  а,  е=Вісовськив.  Ой 
як  отаман  та  соцький,  то  вони  сини 
розбісоцькі.  Чуб.  V.  1012. 

Розбіяка,  ки,  м.  Разбойника»,  забіяка, 

драчунъ.  КС'.  1882.  X.  167.  Грин.  ПІ.  591. І  чоловічок  не  показний,  а  там  розбіяка 
такий,  що  й  Господи.  Харьк. 

Розблискатися,  каюся,  вшся.  гл.  За- 
сверкать отовсюду. 

Роэблюватися,  лююся,  вшся,  гл.  На- 
чать сильно  рвать. 

Роабляг  узнати,  каю.  вш,  гл.  Разбол- 
тать. Де  вже  баби  розблягузкали  по 

всьому  селу.  Александров,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Роэббвкатн,  каю,  вш,  гл.  Раззвонить, 

разболтать. 
РовббвкатисЯ,  каюся,  вшся,  гл.  Раз- 

звониться. 

Ровббвтати,  ся.  См.  Розбовтувати,  ся. 
Розбовток,  тка,  м.  Невы«иженное  яйцо, 

яйцо- болту  нъ. 

Розбовтувати,  тую,  вш,  сов.  в.  роз- 
бовтати, таю,  вш,  гл.  Разбалтывать,  раз- 

болтать, размешивать,  размешать.  Як  бо- 
лить живіт  і  приступає  до  серця,  роз- 

бовтують мезиним  пальцем  з  правші 

сіль  у  воді  і  п'ють.  Ном.  №  13628. 
Розбовтуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 

розбовтатися,  таюся,  вшся,  гл.  Разбал- 
тываться, разболтаться. 

Розбогарадитн,  джу,  диш,  гл.  Выпро- 
сить, раздобыть.  Де  б  його  розбогарадити 

грошей.  Канев.  у. 
Розбэла,  ли,  ж.  Причина^  начало  боли. 

Ой  розбола  серцю  мому,  як  вечір  наста- не. Гол.  II.  383. 

Розболітися,  ліюся.  вшся,,  гл.  Разбо- 
леться, разнемочься.  Не  їв— зомлів,  на- 

ївся—розболівся. Ном.  №  12156.  Гриць 

розгорівся,  Гриць  розболівся,  прийшов  чет- 
вер— вже  Гриць  помер.  Чуб.  V.  431. 
Розбондарюватися,  рююся,  вшся,  гл. 

Заняться  бочарствомъ  въ  широкихъ  раз- 
мірагь. 

Розборлнвий,  а,  е.  ІІонимающій.  раз- 
судительный.  Я  жінка  не  розборлива, 
та  й  то  розумію.  Зміев.  у. 

Розборонити.  См.  Розбороняти. 

Розбороняти,  няю,  вш,  сов.  в.  розбо- 
ронити, ню,  ниш,  гл  Разводить,  раз- 

вести дерущихся.  Ном.  Л*  9450.  Як  поз- 
бивали перекупки  одна  одній  очіпки  та 

в  коси  повчеплювались.  то  ледві  вжг  во- 
дою розборонено  їх.  Прил.  у.  Гочнуть 

одна  одну  за  коси  тягать....  поки  хто 
не  надійде  да  не  розборонить.  Чуб  11.71. 
Бійка...  насилу  розборонили  люде.  Мвг. 
ХРВ.  260. 

Ровборсати,  саю,  вш,  гл.  Распутать 
Розборсати  верівку,  мотузок,  коли  и 
що  зав'язано.  Черк.  у. 

Рбябрат,  ту.  м.  1)  Разрывъ  дружествен- 
ныхъ  отношеній,  вражда.  К.  Кр.  38.  Жи- 

ли добре,  а -пішло  у  їх  на  розбрат. 
Ровбрестйся.  См.  Ровбродитися. 
Розбрехати.  См.  Розбріхувати. 

Розбрехатися,  шУся,  шешся,  гл.  ІІод- нять  сильный  лай.  Ти  винен,  бра  Рябко, 

що  ніччу  розбрехався.  Г.  Арт.  (О.  1861. 

Ш.  83).  2 1  Разболтаться.  Троянці  п'яні 
розбрехались  і  чванилися  без  пуття. 

Котл.  Ен.  \'.   15. 
Розбризкати,  ся.  См.  Розбризкува- ти, ся. 

Розбризкувати,  кую,  вш,  сов.  в.  роз- 
бризкати, каю,    вш,    гл.    Разбрызгивать,      . 

разбрызгать. 
Розбризкуватися,  куюся,  вшся,  сов.  в. 

розбризкатися,  каюся,  вшся,  гл.  1)  Раз- 

брызгиваться,   разбрызгаться.    2)    Разбн- 
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ваться,  разбиться  (о  волнахъ).  (Хвилі) 
розбризкуються  об  скелі.  0.  1862.  IX.  27. 

Рпябрякатиея,  каюся,  вшся,  гл.  При- 
няться лягать.  Коні  ся  розбриксяи,  шаль- 

вію подоптали.  Чуб.  V.  64. 

Роябрншкатнся,  каюся,  вшся,  гл.  Рас- 
капризничаться, разважничаться,  расхва- 

статься. і 

Ровбріхуватв,  хую,  вш,  сов.  в.  ров- 
брехатв,  шу,  шеш,  гл.  Разбалтывать, 
разболтать,  разносить,  разнести  (сплетни). 
Жінки  дуже  нетерплячі, — зараз  розбре- 

шуть, як  тільки  що  почують.  Рудч.  Ск. 
І.  188. 

Роябродитяся,  джуюся.  вшся,  сов.  в. 
розбрестися,  дуся,  дёшся,  гл.  Раз- 

бредаться, разбрестись.  Г.  Барв.  205.  Щоб 
не  дуже  розбродились.  0.  1862.  П.  55. 
Розбрелись  прочане  у  лицями.  МВ.  І.  17. 
Було  зібрались  людці,  та  тепера  роз- 

брелись. Полт.  у. 

Розбрязкатися,  каюся,  вшся,  гл.  Силь- 
но бряцать,  звонить  ч^мъ. 
Ровбубнявітн.  вію,  вш,  гл.  Разбухнуть. 
Розбуватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  ровбутн, 

бую,  вш,  гл.  Разувать,  разуть.  Ходи,  ми- 
лий, роздіну,  розбую.  Чуб.  V.  615. 

Розбуватнся.  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
розбутвся,  буюся,  вшся,  гл.  Разуваться, 
разуться.  Ох  і  ночував  я  в  своєї  дівчини 
да  й  не  розбувався.  Мет.  240. 

Роэбудйтв,  ся.  См.  Розбужятв,  ся. 

Розбужатв,  жаю,  вш,  сов.  в.  розбу- 
дите, джу.  двш,  гл.  Разбудить,  пробу- 

дить. Чуб.  V.  55.  Ви  ж  було  ранесенько 
вставаете  та  нас  розбужаете.  Мил.  200. 

Нерано  дочку  розбудила.  Чуб.  V".  787. 
Розбужатнся.  жаюся,  вшся,  сов.  в. 

розбудитися,  джу  ся.  двшся,  гл.  Про- 
буждаться, пробудиться.  Встаньте,  брат- 

тя, та  розбудітеся.  Чуб.  V.  911. 
Розбуркати,  ся.  См.  Розбуркувати,  ся. 

Розбуркотітися,  чуся,  тйшся.  гл.  Раз- 
ворчаться. 

Розбуркуватв,  кую,  вш,  сов.  в.  роз- 
буркатв,  каю,  вш,  гл.  Пробуждать,  раз- 

будить, разгонять,  разогнать  сонъ.  Гук  і 
галас  розбуркали  його.  Стор.  М.  Пр.    18. 

Розбуркуватися,  куюся,  вшся,  сов.  в. 
розбуркатися,  каюся,  вшся,  гл.  Про- 

буждаться, пробудиться,  прііти  въ  себя 
отъ  сна. 

Розбурхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Раз- 
бушеваться. 

Розбурхотатвся,  чуся,  чешся,  гл.= 
Розбурхатвся. 

Розбутя,  ся.  См.  Розбуватв,  ся. 

Роэбутяй,  а,  е.  Разутый.  Не  роздягне- 
на, не  розбута.  Мир.  ХРВ.  18. 

Розбухикатися,  каюся,  вшся.  гл.  Рас- кашляться. 

Розбуятвся,  яюся,  вшся,  гл.  Разбуя- 
ниться, разбушеваться.  Розбуялась  ворож- 

нета,  голову  воздвигла.  К.  Псал.   192. 
Розвага,  гв,  ж.  Угвшеніе,  успокоеніе, 

развлеченіе.  Левин.  Пов.  142. 
Розважання,  вя.   .  =Роззага. 
Розважати,  жаю,  вш,  сов.  в.  ровважв- 

тв,  жу,  жвш,  гл.  Утішать,  утвшить, 
развлекать,  развлечь.  Іди;  моя  рибко,  до 
сестриці:  вона  у  великій  печалі, — розва- 

жатимеш її.  МВ.  І.  143.  У  бандурку 
вигравав  і  сам  себе  розважає.  Мет.  73. 
Розважайте  дівчиноньку,  щоб  не  жури- 

лася. Нп.  2)  Обдумывать,  обдумать,  взвв- 
шивать,  взвесить  обстоятельства  діла.  Ой 

куме  ж  мій,  куме,  ти  розважний  розу- 
ме, розваж  тії  слова,  що  я  твоя  кума. 

Чуб.  І.  41. 
Розважатися,  жаюся,  вшся,  сов.  в. 

розважитися,  жуся,  жвшся,  гл.  1)  Уті- 
шаться, утішиться,  развлекаться,  развлечь- 

ся. Наум,  дивлячись  на  неї,  що  воиа  ста- 
ла розважатись,  собі  повеселійшав.  Кв. 

І.  89.  2)=Розважати,  розважити  2.  Не 
розважившись  з  головою  до  чогось  инною 
не  важся.  Ном.  №  5837. 

Ровважвта,  ся,  См.  розважатв,  ся  н 

розважуватв,  ся. 
Розважввй,  а,  е.  Разсуднтельный,  бла- 

горазумный. Ой  куме  ж  мій  куме,  ти  роз- 
важний розуме.  Чуб.  І.  41. 

Ровважво,  нар.  Разсудительно,  благо- 

разумно. Розважуватв.  жую,  вш,  гл.  І)  Разве- 
шивать, развісить.  Мир.  ХРВ.  32.  2)=Роз- 

важати,  розважити  2. 

Розважуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 
розважитися,  жуся.  жвшся,  гл.  1)  Раз- 

вешиваться, развеситься.  2)=Разважатиея, 
розважитися  2. 

Розвалвтв.  ся.  См.  Розвалюватв.  ся. 

Розвалюватв,  люю,  вш,  сов.  в.  роа- 
валвтв,  дю,  лвш,  м.  Разваливать,  раз- 

валить, разрушать,  разрушить.  Гайдамаки 
стіни  розвалили.  Шевч.  200. 

Розвалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

розвалитися,  люся,  ляшся,  гл.  Развали- 
ваться, развалиться,    разрушаться,    разру- 
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шиться.     А    горщок    у    ііечі   розвалився, 

кип'ячи    Чуб.  V.  635. 
Роввалятв,  ля»,  еш,  <.*.=Ро8валнтн 

А  де  ж  його  дом? —А  отитам  стояв  ко- 
лись, та  оце  йою  недавно  розпаляли.  Ле- 

виц.   Пов.   333. 

Розванятнся.  няюся,  ешся,  гл  =Роз- 
бештатися.  Це  вже  розганялось  так,-шо.... 
паскудне  таке  стало.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эвпрн. 

Розварити,  ся.  См.  Розварювати,    ся. 
Розварня,  ні,  ж.  Лінивая  женщина. 

Вх.  Лем.  461. 

Равварюватн,  рюю,  вш,  сов.  в.  роз- 
варити, рю  риш,  ід.  Разваривать,  раз- 

варить. 
Розварюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

розваритися,  рюся,  ришся,  гл.  1)  Раз- 
мариваться, развариться.  2)  Варить  иного 

кушаньевъ?  Тепер  піст, — ніч&ю  по  багато 
розварюваться.  Полт.  г. 

Ро8вёза,  ем,  ж.  Разиня?  Ця  дівка  доб- 
ра розвеза:  ніколи  дверей  за  собою  не  за- 

чиняє. Рк.  Левиц.  Ночувала  другу  (ніч) 
під  березою  з  тобою,  козаче,  розвезою. 
Мил.  91. 

Розвезти    Си.  Розвозити. 
Розвереджувати,  джую.  вш,  сов.  в. 

роэвередйти,  джу,  диш,  гл.  Растравлять, 
растравить,  разбередить.  Я  ще  гіриірозве- 
редив  твою  болячку.  Стор.  II.  234. 

Розвередуватися,  дуюся,  ешся,  гл. 
Раскапризничаться.  Мир.  ХРВ.  33.  Роз- 

вередувались (люде).  Кв.  II.  187. 
Розверещатися,  щуся,  щншся,  м.  Рас- 

кричаться. 
Розвернути,  ся.  См.  Розвертати,    ся. 
Роввертатн,  таю,  вш,  сов.  в.  розвер- 

нути, ну,  неш,  гл.  1)  Разворачивать,  раз- 
вернуть, разворотить.  Розвернув  якусь  бу- 

магу і  читає  замість  лепорша.  Кв.  II. 
268.  2)  Развалить,  разломить.  Що  ти 
таке  посадив  на  лаві,  що  мало  тати  не 
розверне?  Рудч.  Ск.  і.  65. 

Розвертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 
розвернутися,  нуся,  нешся.  ід.  1)  Раз- 

ворачиваться, развернуться,  раскрываться, 
раскрыться.  Як  розвернеться  на  весну 
лист,  то  підемо  всі  в  свист.  Ном.  Лі  11035. 
Розвернулась  могила,  виліз  відтіля  пан. 
Грин.  І.  12.  Круті  \ори  розвернітесь,  лі- 

та мої  завернітесь.  Чуб.  У.  480.  3)  Пре- 
имущ.  сов.  в.  РазойТЕСь,  разыграться.  Роз- 

вернулося весілля.  ІШвч.  109.  2)  Распро- 
страняться, распространиться.  Розверну- 

лось би  на  ввесь  світ.  Левиц.  1.  221. 

Розверти,  рну,  неш,  !-«.=Ро8вернутж. 
Гн.  І.  179. 

Роввертнся,  рвуся,  нешся,  гЛ.  =  Р08- 
вернутися.  ПІ  ух.  І.  74. 

Розвертіти.  См.  Розвірчувати. 

Розвертувати.  тую,  еш,  гл.— Розвер- 
тати. Йди  на  і-ічку  пери,  не розгортуючи , 

не  розвертуючи.  Чуб.  V.  739. 
Розвеселити,  ся.  См.  Розвеселяти,  ся. 

Розвесеління.  ия,  с  Развеселеніе,  раз- 
влеченіе.  Зробив  му  жену....  /ля  розвесе- 
ліня  Адама.  Гн.  І.  10. 

Розвеселяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  розве- 
селити, лю.  лиш,  ід.  Развеселять,  разве- 

селить. Мет.  80.  Мил.  221.  Ох  заболіла  в 
.йене  головонька,  шо  нікому  розвеселити. 

Чуб. -У*.  223.  Ані  я  сплю,  ані  лежу,  туги 
на  серденьку  не  розвеселю.    Чуб.    V.    346. 

Розвеселятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
розвеселитися,  люся,  лншся,  гл.  Разве- 

селяться, развеселиться.  Грин.  Ш.  55.  Чуб. 
ПІ.  147.  Як  о  тобі  спогадаю,  то  й  роз- 

веселюся. Чуб.   V.  277. 
Розвести,  ся.  См    Роэводнти,  ся. 
Розвештатися,  таюся,  ешся,  гл.  По- 

стоянно шляться,  бродить. 
Розвивати,  вію,  вш,  сов.  в.  розвити, 

зів'ю,  вш,  гл.  1)  Развивать,  развить.  2)  До- 
лать, сд"Блать  такъ,  чтобы  распустились 

растснія.  Мале  солов'я  сади  розвиває.  Нп. 
Садами  .іетіла,  сади  розвивала  та  своїми 
/олосами.  Чуб.  V.  748.  3)  Разворачивать, 
разворотить.  Ой  на,  мила,  біле  плаття, 
не  розвгівай,  не  гляди,  нідгі  в  Дунай  по- 

пери. Чуб.  V.  748.  4)  Распускать,  рас- 
пустить, развернуть  ('знамя).  Пішли,  роз- 

вивши короговки.  Котл.  Ен. 
Розвиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

розвитися,  зів'юся,  ешся,  гл.  1)  Разви- 
ваться, развиться.  ЗІи  попередили  свою 

мову,  розвиваючись  на  инчнх  полях.  0. 
1861.  ІУ.  33.  2)  Распускаться,  распустить- 

ся. Мет.  108.  Як  ми  з  тобою  спізнава- 
лися, сухі  дуби  розвивалися.  Мет.  69. 

Розвиднитися.  См.  Розвиднятися 
Розвидніти.  См.  Розвядняти. 
Розвиднюватися,  июеться.  гл.  безл.= 

Розвиднятися. 
Розвидніти,  няв,  сов.  в.  розвидніти, 

нів,  ід.  безл.  Світать,  разсвіоть.  А  як 
стало  розвидняти,  пішов  єм  глядати.  Гол. 
І.  196.  Тільки  розвидніло, — узяв  своїх  хор- 

тів і  пігиов.  Рудч.  Ск.  І.  136. 

Розвиднятися,  няеться,  сов.  в.  роз- 
виднитися,     ВИТЬСЯ,      (.«.=Р08ВНДНЯТЖ, 
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нітн.  Саме  розвиднятись  стало.  НВо- 
лынс.  у.  Вже  на  дворі  стало  розвидня- 

тись. Левиц.  Пев.  37. 

Розвилина,  ни,  ж.  Місто  разветвлен ія 
ветвей.  Міусск.  окр. 

Розвилистий,  а,  е.  Ветвистый.  Розви- 
листе дерево.  Міусск.  окр. 

Розвилки,  лок,  ж.  Расходу  іціяся  дороги. 

РОЗВИНУТИ.   Ну,  НЄШ.  М  — РОЗВИТИ.  Не 
дасть  йому  розвинути  художницькою  сма- 

ку.  К.   ХП.   18.  Розвинути   прапорні. 

Розвинутися,  нуся.  нешся,  М.=Р08- 
витися.  Головка  хитнулась,  коса  розви- 

нулась. Рудан.  1.  32.  Ой  іан>  мій.  гаю,  як 
ся  мені  не  розвинеш,  то  тя  норі/баю.  Гол. 
Ш.  323. 

Розвити,  ся.  Сы.  Роввивати    ся. 
Розвиток,  тку,  м.  Развитіе.  Желех. 
Розвихати.  хаю,  вш,  іл.  Раскачать. 

Розвиватися,  хаюся,  еися,  гл.  1)  1'ас- 
качаться.  2)  О  вітрі:  усилиться.  Завірюсі 
аби  рушити,  а  то  розвихасться.  Харьк.  у. 

,  Розвівати,  вам.  вш,  сов.  в.  розвіяти, 
вію,  вш.  »л.  Развівать,  развеять.  Шевч.  8. 
Буйний  вітер  повіває,  широкий  лист  роз- 

віває. Чуб.  V.  40.  Шкода,  шкода  білою 
цвіті/,  що  розвіяв  вітер  по  всьомі/  світі/. 

Чуб.' Розвід,  воду,  м.  1)  Разводъ.'расилодъ. 
Лурі'й  і  іусей  на  розвід  дала.  Сн.  Л.  278. 
Ой  одчиняй,  нош  папочку,  новий  двір,  бо 
"гесм  тобі  віночка  иа  розвід.  Чуб.  ПІ.  246. 
2)  Разрывъ,  ссора.  Я  ж  тобі  сказала  нри 
твое.'  у  роду,  щоб  не  було  іюслі  між  нами 
розводу  Мет.  -16.  3)  Порядокъ,  толкъ.  1 
сьому  дала  розвід,  і  тому  оала  розвід,  а. 

нее  розумно,  все  обачно.  Феды-'.    Пов.    31. 
Розвідати,  ся.    Ом.    Розвідувати,    ся. 
Розвідка,  ки,  ж.  1)  Развідьіваніе,  слід- 

ствіе.  Недовгий  час.  розвідує  Всевишній, 
щоб  нас  судом  правдивим  осудити:  без 
ро.нісої.  моїущою  вбиває.  К.  Іов.  76. 
2)  Шслідованіе  (научное).  3)  Жена  раз- 

веденная съ  мужем'ї,. 
Розвідна,  нбї,  ж.  Разводная,  бракораз- 

водный акті..  Тесть  уже  давав  і  розвідну, 
казав,  сам  добуде,  бо  дочка  нездужа, — так 
я  не  схотів,  йавлогр.  у. 

Розвідувати,  дую,  вш.  сов.  н.  розві- 
дати, даю,  вш,  іл.  1)  Навіщать,  наві- 
стить. Йоли  б  же  я  зозуленька,  я  б  до 

мою  полетіла,  то  б  я  свого  сипа-одннчи- 
■а  в  чужім  краю  розвідала.  Чуб.  V.  1045. 

2)  Разузнавать,  разузнать.  Ой  хто  біди 
»е  знає,  нехай  мене  спитає,  бо  я  в  біди 
обідав,  і  бідоньку  розвідав.  Чуб.  V.    1163. 

,  Розвідуватися,  дуюся,  вшея,  сов.  в.  роз- 
відатися, даюся,  вшея,  іл.  Узнавать, 

узнать.  Дізнався  я  про  землю;  заманулося 
ще  розвідатись  про  небо.  Ком.  І.  18.  За 
колотнечею  то  що  Антосьо  не  шразд  роз- 

відувався, ною  то  нрігз&или  люде  з  Солодь- 
ків.  Св.  Л.  300. 

Розвій,  вою,  м.  Развитіе.  Галин. 
Розвінчати.  Сы.  Розвінчувати 

Розвінчувать,  чую  зш,  сов.  с  розвін- 
чати, чаю,  вш,  гл.  Развинчивать,  розвін- 
чать. Сами  йою  розвінчали,  скннулі1  з 

престола.  ГІ.   101. 

Розвірнтн,  рю,  риш,  іл.  Раздать  ві 
долгь.  Розвірив  шинкарь  у  позичку  рублів 
сто.  Костантиногр.  у. 

Розвірняка,  кн,  об.  Разиня,  ротовій. 
Я  стою  проворняка,  а  він  їде  розвірняка, 
та  мені  дигильом  у  рот.    Ном.    А:    65У4. 

Розвірчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  розвер- 
тіти, рчу,  тнш,  гл.  Разворачивать,  разво- 

ротить, разматывать,  размотать.  Левиц. 
Пов.  204.  Мет.  210.  Я  молода  не  втер- 

піла, взяла  платтє  розвертіла.  Чуб.  V". 740.  Як  би  ми  схотіли,  ми  б  її  (покриту 
молоду)  розвертіли.  Грин.   НІ    490. 

Розвірчуватися,  чуюся,  вшея,  сов.  в. 
розвертітися,  чуся,  тйшея,  гл.  Развора- 

чивать, разворотить,  разматывать,  размо- 
тать что  либо  на  себі  намотанное.  Висо- 
ка... все  розвірчувалась  (з  вуалю)  та  че- 

пурилась. Левиц.  Пов.  205. 

Розвісити,  шу,  енш,  гл.  1)=Розвіша- 
тн.  2)— вуха.  Довірчиво  слушать.  Той  бре- 

ше, а  він  уже  й    вуха   розвісив.  Зміев.  у. 
3)  Снять  иовішенное.  їк  він  си  завісив, 
то  ніхто  не  знав,  де  він  си  дів  та  й  ні- 

хто го  (Юду)  не  відвісив,  пс  розвісив.  Гн. 
II.  238. 

Розвітритися,  риться,  іл.  безл.  Сді- 
латься  аітрено  (о  погоді). 

Розвішати.  См.  Розвішувати 

Розвішувати,  шую,  вш,  сов.  в.  розві- 
шати, шаю,  вш,  іл.  Развешивать,  разві- 

сить.  МВ.  II.  134.  Накупив  бубликів,  роз- 
вішав їх  уночі  перед  вікнами.  Рудч.  Ск. 

І.  188.  Ой  я  тую  одеженьку  по  тину  роз- 
вішу.  Чуб.  V.  710 

Розвіяти    См.  Роввівати. 
18 
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Рбавлять  подёрннця — ти — ці,  *г.  Раст. 
Аіга  саезріго$а.  Шух.  І.  20. 

Розводити,  джу.  диш,  сов.  в.  розвес- 
ти, ду.  деш,  гл.  і)  Разводить,  развести, 

разлучать,  разлучить.  Хто  нас  розведе,  то 
з  ума  зведе.  Чуб.  V.  260.  2)  Разводить, 
развести  (мужа  съ  женой).  Як  Бої  оастъ, 
що  моя  домка  одужає.,  я  буду  судити  вас 
судом,  буду  просити  розвести  вас.  Левиц. 
1.  521.  3)  Разнимать,  ра-шять,  разъеди- 

нить, раздвигать,  раздвинуть.  Схопив  її  за 
руку, —рук  не  розвеое.  Кв  I.  201.  Очей, 
що  заилили  йому  горілкою,  пе розведе.  Къ. 
I.  239.  Густі  вишні....  били  його  тонки- 

ми гіллячками  по  лині.  Він  мусив  розво- 
дити руками  іілля  й  затуляти  лице  й 

очі.  Левиц.  Пов.  191.  4)  Вь  пилі  зубья: 
разводить,  развести,  чтобы  одинъ  былъ  въ 
одну  сторону,  а  другой  въ  другую.  В  пи- 

лі зуби  розведені.  МУЕ.  Ш.  27.  5)  Раз- 
водить, развести,  разжижать,  распускать, 

распустить,  разбавлять,  разбавить.  Кв.  I. 
109.  Скількісь  пляшок  запевне  водою  роз- 

ведено/ горілки.  Г.  Барв.  31.6)  Разгонять, 
разогнать,  разорять.  Ватаг  батенька,  щоб 
розвів  її  тгцу.  Кв.  І.  17.  7)  Разводить, 

развести,  раснлаживать,  расплодить.  В  чу- 
жій кошарі  овець  не  розведеш.  Ном.  Лг  9659. 

Любив  він  і  садки  розвооитн.  Стор.  II. 
117.  8)  Разводить,  развести,  разложить 
(огонь).  Оюнь  чималий  розвели.  Шевч.  339. 
І  розвели  пожар  чималий.  Котл.  Ен. 

9)  Пространно  излагать,  изложить,  рас- 
пространяться. См.  Розводитися  4.  Хто  слу- 

хає се  просте  слово  з  розумом,  тому  не 
треба  широко  розводити,  нка  б  то  вели- 

ка користь  була  народові  од  сього  нового 

засіву.  К.  (О.'  1862.  III.  23) 
Розводитися,  джуся,  дишся,  сов.  В' 

розвестися,  дуся.  дешся,  іл.  1)  Разво- 
диться, развестись,  разойтись.  Нам  (чо- 

ловікові й  жінці)  і  сходитись  не  треба 
було,  а  розвестись  і  Бої  велів.  Левиц.  І. 
521.  Розведеться  з  жінкою.  Р.в.  Мр.  X.  11. 
2і  Разниматься,  разняться.  3)  Разводиться, 
разнестись,  расилаживагься,  расплодиться, 
размножиться.  Ном.  Л»  1 4 Г17.  Малих  (дві 
риби)  укинули  у  воду,  щоб  розводились. 
Чуб.  І.  144.  4)  Распространяться,  рас- 

пространиться (о  словесномъ  или  пись- 
менномъ  наложеній).  Письмо  було  коро- 

теньке. Батько  знать  не  мав  масу  розво- 
дитись. Левиц.  Пов.  287. 

Розвбдка,  ки,  ж.  Железный  клють  кь 
пн.тв,  которымъ  разводить  ея  зубья. 

Розводннн  лист.  Разводная.  Р.в.  Мр. 
X.  4. 

Розвозити,  вожу,  аиш,  сов.  в.  розвез- 
ти, веву,  8вш,  гл.  Развозить,  развезти. 

Запаси  розвозили  по  лісах.  Стор.  М.  Пр.  60. 

Розволікати,  кав>,  вш,  сов.  в.  розво- 
локти, чу,  непі,  м  Растаскивать,  раста- 

щить, растаскать. 
Розволожити,  жу,  жиш,  гл.  Расшеве- 

лить. Я  мав  не  йтгі  на  те  весілля;  коли 
приходе  зять:  ходімо,  тату,  та  й  ходімо, 
та  се,  та  оте, — розволожив  таки,  мусів 
старістю  тьопатьея,  та  ще  й  далеко. 
Канев.  у.  Розволожити  дугиу.  Подольск,  г. 

Розволокти.  См.  Розволікати. 

Розволочити,  чу^  чиш.  гл.  1  ̂Розво- 
локти. 2)— ногб.  Пріучить  кого  ходить 

куда  либо,  ш тяться,  избаловать.  Шо  вна 
мене  молодого  та  й  розволочіла.  Не  я  те- 

бе волочіла,  та  м  не  моя  ненька,  а  чор- 
нії мої  очі,  чівочка  гладенька;  не  я  тебе 

та  й  во.ючу,  сам  же  сі  волочиги,  замісць 
іти  в  полонинку,  іуляєш  поночі.  Шух.  І. 
198. 

Розволочитися,  чуся,чишся,)Д.  1)  При- 
выкнуть шляться,  таскаться.  2)  Избало- 

ваться, развратиться.  Жени,  мати,  свою 
сина,  бо  розволочиться.  Чуб.  V.   166. 

Розвора,  рн,  ж.  1)  Шесть  для  удлине- 
нія  воза.  См.  Розворити.  2)  Разиня,  рото- 

зей ка,  зввака.  їхала,  мамо,  розвора  та 
оглоблею  мені  в  рот.  Ном.  А*  6594.  У  лем- 
ковь:  лінивая  женщина,  только  зевающая 

по  сторонамъ.  Вх.  Лем.  462. 
Розворнна,  ни,  аис.^=  Розвора.  Екате- 

рнносл.  у. 
Розворити.  См.  Розворювати. 
Ровворовувати.  вую.  вш,  сов.  в.  роз- 

воруватв,  рую,  вш,  м.=Ро8Ворювати, 

роязоритн. Розворовуватися,  вуюся,  ешея.  сов.  в. 
розворуватнея,  руюся,  вшея,  гл.  О  возъ: 
быть  удлиненнымъ  при  помощи  шеста. 

Чуб.  VII.  403. 
Розвороття,  тя,  с.  Отверстіе  для  во- 

ротъ.  В  стіні  (оград*)  розвороття  для 
брами,  та  самої  нема,  лиш  діра  та  на- 

земне зостались.  Св.  Л.  Л.  214. 

Розворсати.  саю,  вш,  м  Расковырять. 
Як  розворсали  йому  юлкою,  дан  як  рос- 
пухне  рука  як  колода. 

Роэворухнути,  ну.  нёш,  *л.=Розвору- 
шити. 

Розворушити,  ся.  См.  Розворушува- 
ти, ся. 

Розворушувати,  шую.  вш,  сов.  в.  роз- 
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ворушити,  шу,  шиш,  гл.  Расшевеливать, 
расшевелить.  Левин.  Пов.  189,    146,    13. 

Розворушуватися,  шуюся,  вшся,  сов. 
в.  розворушитися,  шуся,  ШЯШСЯ.  1.1. 
Расшевеливаться,  расшевелиться.  Чого  се 
ви  розворушились,  як  бжоли?МВ.    1.    84. 

Розворювати,  рТОю,  вш,  сов.  в.  розво- 
рити, рю,  риш,  м.-^вбза.  ОтдБливъ  въ 

возу  передокъ  отъ  задка,  снова  ихъ  соеди- 
нить длиннымъ  шестомъ  и  такинъ  образомъ 

удлинить  возъ — для  перевозки  напр.  сруб- 
ленныхъ  деревьевъ,  досокъ  и  пр. 

Розяаатн,  ся.  См.  Розяэуватя,  ся 
Ро8В  Я80К.  8ку.  м    РЄнієніє.  Вх.  Зн.  60. 

Розв'язуватв,  вую,  вш,  сов.  в.  роввя- 
аатн,  жу,  жеш,  гл.  1)  Развязывать,  раз- 

вязать. Який  бог  зв'язав  той  нехай  і  роз- 
в'яже. Нои.— руки.  Развести  съ  мужемъ. 

Ой  піду  я  до  попа,  поговору  стиха:  роз- 

в'яжи мі,  попе,  руки  без  біди,  без  лиха.  Чуб. 
— світ.  Освободить,  дать  волю.  Завязала  світ 
головонці,  не  розв'яжу  й  до  віку.  Чуб. 
■£)    Разрешать,    разрешить,     истолковать. 
Снився  мені  сон  дивненький   Розв'яж  мені, 
що  то  за  сон,  най  я  довше  не  думаю. 
Гол. 

Розв  язуватися.  эуюся,  вшся,  сов.  в. 
роввязатнся,  вгуся.  жешся.  гл.  1)  Раз- 

вязываться, развязаться.  Не  жаль  мені, 
що  нелюба  узяли,  та  жаль  мені,  що  не 

кріико  зь'язалигбо  мій  нелюб  розв'яжеть- 
ся й  утече.  Нп.  Світ  розв'язався.  Марині 

стало  і  в  хаті  веселіше,  і  на  серці  легше, 

неначе  світ  за  для  неї  вдруге  розв'язався. 
Левиц.  Тут  тобі  й  пуп  розв'яжеться!  Тугь 
тебЄ  и  смерть! 

Розвязь,  ві,  ж.  Развязанные  снопы 
иъ  стогб.  Рк.  Левиц. 

Роагавватвся,  каюся,  вшся,  им.  О  со- 
бакахъ:  разлаяться. 

Роэгадати,  ся.  См.    Розгадувати,    ся. 
Ровгадва,  вв.  ж.  Разгадка,  рЄпіеніе 

загадки.  Така  ваша  загадка,  що  нема  и 
2>озіадкн.  Ном.  .V   13055.   Ум.    Розгадочка 

Розгадувати,  дую,  вш,  сов.  в.  розга- 
дати, даю,  вш,  /л.  1)  Отгадывать,  отга- 

дать, разгадать,  истолковать.  Бабусенъко- 
юнько,  розгадай  мені  сон.  Чуб.  V.  769. 
ічу  натуру  трудно  розгадати.  Кв. 

I.  22.  Розгадати  загадку.  2)  Раздумывать, 
раздумать,  вспомнить.  Задумався,  розгадав 
всьо.  ию  коли  учинив,  взяв  го  такий  жаль. 
Гн.  II.  143.  3)  Раздобывать,  раздобыть, 
найти.  Котл    Еп.  IV.  51. 

Розгадуватися,  дуюся,  вшся.  сов.  в. 
ровг»датися.   даюся,    вшся.    гл.    Размы- 

шлять, размыслпть,  подумать.  Роздумався 
я  отгггакечки,  розгадався.  МБ.  (КС.  1902. X.  153). 

Розгад точитися.  См.  Розгадючуватнся 
Роэгадючуватнся.  чуюся,  вшся.  сов. 

в.  розгадючнтнея,  чуся,  чишея,  гл.  Де- 
латься, сделаться  подобнымъ  змЄяиь.  Ціла 

о  то  їх  колонія  завелась  там  та  й  роз- 
гадючилисъ  сучі.  0.   1862.  V.  45. 

Ро8гаяватися.  каюся,  вшся,  гл.  Рас- 
кпичаться,  зовя  кого  либо. 

Ровганнуватв.  ную,  вш,  гл.  Привести 
въ  безпорядокъ.  У  нас  у  хагггі  розіайно- 
вано  було,  а  тут  батюгика  з  хрестом  у 
хату.  Волч.  у. 

Розгаласуватися,  суюся.  вшся,  гл. 
Раскричаться,  драть  горло.  I  чвюпшроз- 
галасг/вався? 

Ровгаиуза.  зн,  об.  Пентюхъ,  разиня, 
растеряха,  глуповатый  человъкъ.  Нирят.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Розганяти,  няю.  вш,  сов.  в.  розігна- 
ти, розжену,  нош.  гл.  Разгонять,  разогнать, 

разсъевать,  разсЄять.  Вітер  повіває,  хма- 
ру розганяє.  Чуб.  V.  814.  Удівоньку  з 

душі  люблю*  дітей  розганяю.  Чуб.  V.  823. 
Він  їм  тугу  розганяє,  хоть  сам  світом 
нудить.  Шевч.   7. 

Розганятися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 

розігнатися,  розженуся,  нешся.  гл.  ̂ Раз- 
бегаться, разбежаться.  Чуб.  V.  163.  Під 

ним  кінь  вороний  розігнався.  Чуб.  2)  Раз- 
бегаться, разбежаться  въ  разный  стороны. 

Да  розігналися  малі  діти,  як  чорная  хма- 
ра. Чуб 

Розгардія.  дії,  ж. = Розгардіяш.  Вх. 
Лем.  461. 

Розгардіяш,  шу>  «•  Безпорядокъ,  не- 
урядица, сумбуръ,  сумятица.  Тут  чистин 

був  розгардіяш:  лежи,  спи.  їж,  пий,  весе- 
лися, мовчи,  кричи,  співай,  крушися.  Котл. 

Ер.  Ти  ж  отаман  наш,  не  добаєги  про 
нас,  та  вже  ж  нагие  товариство  як  роз- 

гардіяш. Нп. 

Ровгардіяшнтн.  шу.  швш,  гл.  Произ- 
водить безпорядокъ,  неурядицу,  буянить. 

Максимові  хотілось  самому  битись,  ру- 
батггсь,  розіардіяшити.  Мир.    ХРВ.    128. 

Ровгари,  гар,  ж.  ми.  Семикь.  празд- 
никъ  Троицы.   Ном.  .V  4  59. 

Р^згариватися,  каюся,  вшся,  >л.  Раз- 
ворчаться. Та  А  розгарикалась  сьочодня 

стара  баба. 
Розгарнин.  а.  е.  Очень  хорошій.  Гар- 

ннй-розгарний.  О.    1861.   V.   24 
Ро8Герцюватвсяг    цююся.    вшся,    гл. 

18* 
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1)Слишкомъ  иного  їздить  верхонъ.  2)  Рас- 
шалиться. 

Роэгарчатися,  чуся,  чншся,  гл.  Раз- 
ворчаться. 

Роагарюкатися,  каюся,  вшся,  м.— 
Ровгарикатнся. 

Розгарячити,  чу,  чиш,  и.  Разгорячить. 
Розгасати,  сав,  сов.  в.  ровгасти,  сне, 

гл.  без*.  Размерзать,  размерзнуть,  таять, 
растаять.  Саме  спочатку  весни  розшсло 
так-,  що  крий  Боже!  таке  багновище,  що 
ні  йти,  ні  їхать.  Канев.  у.  То  була,  грязь 
затужавіла,  як  мороз  був,  а  тепер  то 
знов  розгасла.  Волч    у. 

Розгасатися,  сіюся,  вшся,  гл.  Разбе- 
гаться. 

Ровгасти.  См.  Розгасати 
Розгвадтуватнся,  туюся,  вшся,  іл. 

Раскричаться,  поднять  крикъ.  Перекупки 
чогось  розгвалтувалнсь  на  базарі. 

Розгвинтити.  Си.  Розгвинчувати. 
Розгвинчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  роз- 

гвинтити, чу,  тйш,  гл.  Развинчивать, 
развинтить. 

Ровгёйкатися,  каюся,  вшся,  м  =Роз 
гайкатися. 

Розгндити,  джу.  днш,  гл.  Сдвлать  гад- 
ки мъ,  испортить.  Так  розгидили  старши- 

ну і  старосту,  що  й  слова  не  кажи,  а 
то  битиме.  Канев.  у. 

Роэгйднтнся,  джуся.  дишся,  гл.  Сде- 
латься гадки  мъ,  испортиться. 

Розгинатися,  каюся,  вшся,  гл.  Много 
икать. 

Розгинати,  наю,  вш,  сов.  в.  розігнути, 

ну,  нвш;  гл.  Разгибать,  разогнуть.  Під- 
кови розгинаю.  Стор.  М.  11р.   7. 

Розгинатися,  наюся,  вшся,  сов.  в. 

розігнутися,  нуся,  нешся,  іл.  Разгибаться, 
разогнуться. 

Розгйркатнся,  каюся,  вшся,  іл.  Раз- 
ворчаться 

Розгівдятися,  ляюся.  вшся,  сов  в. 

р  ізговітяся,  віюся,  вшся,  м.  Разгавли- 
ваться,  разговеться.  Омі  дождались  і  Пет- 

ра, розговілись.  Кв.  1.  51. 

Розгільчастнй,  а  е=Гіллястнй.    Дуб 
розгільчаший.  Стор.   М.  Бр.   \0і. 

Ровгін,  гону,  м  і)  Разогнаніе,  разгонъ. 
Вони  повтікали  в  Чорноморію,  рк  розгін 

був.  Канев.  у.  Ідіть,  діти,  доОому,  не  би- 
де вам  розгону.  Чуб.  2)  Разб'БГЬ,  размахъ. 

Зо  всього  розгону  загнав  колісникові  кула- 
ка в  бік.  Мир.  Пов.  II.  60.  Зо  всього  роз- 

гону рів  перескочив.  Дождавсь  і   зо   всього 

розгона  влгпив  такого  макогона,  що  пан 
Талес  шкереберть  став.  Котл.  Ен.  На 

веретені  осаджене  грубе  дерев'яне  колесо, 
що    служить    до   розгону,    Шуі.    і.    258. 
3)  Распоръ,  распорка  для  удерживанія 
двухъ    предметовъ    врозь.    Шух.    І.    150. 
4)  Орати  у  розгГи.  Пахать  огь  средины  кь 
краямъ.  Канев.  у.  5)  Дзвонити  у  розгена. 
Звонить,  раскачивая  весь  колоколъ 

Розгладжувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
розгладити,  джу.  днш,  гл.  Разглаживать, 
разгладить.  З  радощів  аж  уси  собі  розгла- 

див. Кв.  І.  255. 

Розгладжуватися,  джуюся.  вшся,  сов 
в.  розгладитися,  джуся,  дишся,  гл.  Раз- 

глаживаться, разгладиться,  стать  гладкимъ. 
Ровглёдисувати.  джую,  вш,  соп.  в. 

роьгл  одіти,  джу,  днш,  гл.— Розглядати, 
розглядіти. 

Розгляд,  ду,  м.  1)  РазсмотрЄніе.  2)  Раз- 
смотръ,  разведки.  Та  й  пустивсь  слідком 
за  нею  на  розгляд  і  довід.  Мкр.  Н.   11. 

Розглядання,  яя,  є.  Разсматринаніе. 
АД.  І.  52.  Да  поїдем,  братці,  на  прогу- 
ляння,  на  розглядання.  Чуб.  ПІ.  283. 

Розглядати,  даю,  вш,  сов  в.  розгля- 
діти, джу,-  днш,  гл.  Разсматривать.  раз- 

смотръть.  Еней  з  ягою  розглядали  всі  дива 
там,  які  були.  Котл.  Ен. 

Розглядатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

ровглядітися,  джуся,  дишся,  гл.  осма- 
триваться, осмотреться.  Хотіла  м  його 

шанувати,  своє  серце  йому  дати,  а  він 
собі  розібрав,  ропляоівея  да  й  не  взяв. 

Чуб.   V.   196. 
Ровглядач,  ча.  м.  Соглядатай.  Опат.  75. 
Розглядини,  дин,  ж.  .«».=Ровгляд  3. 

Чуб.  IV.  95.  На  розглядини  їдуть  бать- 
ко й  мати  молодої,  брат.  Грин.  Ш. 

531. 
Розглядіти,  ся.  Си.   Розглядати,    ся. 

.Розглядувати,  дую,  вш,  м.=Розгля- 

датн. Ровгннватися,  наюся,  вшся,  сов.  в. 

розгннтися,  ниюся,  ешея,  іл.  Загнивать- 
со,  загниться.  Розрубав  ноіу  наче  й  не 
дуже,  а  тепер  гляньте,  як  розшилася. 
Харьк.    , 

Розгнівати,  ваю,  вш,  м.  Разсерднть. 
разгнЄнать.  Грин.  І.  297. 

Розгніватися,  ваюся,  вшся,  гл.  Разсер- 
диться,  разгиЄваться.  Чого,  милий,  росер- 
вився,  чого  розгнівався?  Чуб.  V.  830. 

Розгнівити,  влю,  виш,  '.«.=Розгнівати. 
Чим  я    тебе,    моя    матінко,    розгнівила? 
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Мил.  194.  Розгнівить  старшину!  як  то 
.можна?....  та  він  тобі  й  зубгг  повибива. 
Канев.  у. 

Розгнівитеся,  влюся,  взшся,  и»  — Роз- 
гніватися.  На  кого  ти  росероилась,  ни- 

кто ти  розгнівилась?  Мил.  190.  Як  наш 
латин  тут  розгнівився  і  на  гінця  свою 
озлився,  що  зуби  з  серця  покусав.  Котл.  Ен. 

Розгніздитися,  джуся,  дише  я  іл.  0 

нтицахъ:  разместиться  въ  гн'вздахь.  Там 
любо  розгніздилось  дике  птаство,  на  ки- 

парисі бусель  там  осівся.  К.    Псал.    236. 

Роагноїтяся.  Сії.  Розгноюватися. 
Розгноюватися,  ююся,  ешся,  сов.  в. 

роагноїтися,  ноюся,  їшся,  гл.  Долаться, 
сделаться  гвойнымъ. 

Рбзгивівм,  вій,  ж.  мн.  Разговінье.  Ма- 
руся чи  їла,  чи  не  їли,  їй  лучче  всяких 

розговін  те,  гцо  Василь  вернувсь  і  жив  і 
моров.  К  в.  І.  7?. 

РовговІтмся    Ся.  Розгівлятнся. 
Розговорити.  Ся.  Розговорювати. 
Розговоритися,  рюся,  рншся,  гл.  Раз- 

говориться. Розговоривсь,  як  свиня  з  гус- 
кою. Ноя.  №  12946. 

Розговоркн,  рок,  ж.  мн.  Разговоры. 
Вх.  Лея.  461. 

Ровговорювати,  рюю,  сш,  сов.  в.  роз- 
говорити, рю.  рнш,  гл  1)  Разговаривать, 

поговорить.  Бороню  на  себе  дивитись,  роз- 
говорювати і  баляси  точити.  Коті.  МЧ. 

Ні  з  ки.ч  об  вірі  християнській  розгово- 
рити. АД.  І.  213.  2)  Развлекать,  развлечь 

разговоромъ.  Хргістя  і  рада  тому  мов- 
чанню: ніщо  їй  не  заборонює  думати  про 

себе,  ніщо  її  не  розговорює.  Мир.  Пов.  II. 
84.  Так  то  я  вже  радію,  як  розговорю 
його,  розважу.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  69).  По- 

говоріть, тіточко,  розговоріть  мене.  МВ. 
П.  41. 

Розгов'ядннй,  а,  є  =  Мариотр&тннй Вх.  Лем.  462. 
Розгодинитися.  Ся.  Розгодинюватися. 
Ровгодинюватиси,  нюється.  сов.  в. 

роагодявятнся,  ннться,  гл.  без.і.  0  по- 
годі: проясняться,  проясниться.  Дощу  не 

буде,  вже  розгодинюється.  Терек,  обл. 
Коли  відтіля  розгодиниться,  то  ніколи 
не  буде  дощу.  Зміев.  у. 

Розгойдати,  ся   Ся.  Розгойдувати,  ся. 

Розгойдувати,  дую,  вш,  сов.  в.  ров- 
гойдати,  дав,  вш,  гл.  Раскачивать,  рас- 

качать, расколыхать.  Розгойдай  трошки 
гойдалку,  а  потім  ми  сами  будемо  гой- 
двтнея.  (Вітри)  так  розгойдали  на  .норі 

хвилі,  що  ще  більші  як  хати  ідуть  єдна 
за  другою.  Чуб.  II.  15. 

Розгойдуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
розгойдатися,  даюся,  ешся,  гл.  Раска- 

чиваться, раскачаться,  расколыхаться.  Як 
розгойдаються  було,  то  аж  страшно  ди- 

виться. Канев.  у. 

Розголобдювати,  люю,  вш,  гл.  ?  Коли 
підверетікок  не  щильно  пристає  до  вар- 
жіля,  то  кижуть,  що  розголоблювати 
треба.  Черк.  у. 

Розголос,  су,  м.  Молва,  слухъ. 
Розголосити.  Си.  Ровголошати. 

Розголоситися,  шуся,  еншся,  гл.  Рас- 
плакаться громко,  разревъться.  Ото  баба 

розголосилась,  хоч  вуха  затикай. 
Ровголошатя,  шаю,  вш,  сов.  в.  розго- 

лосити, шу,  сиш,  гл.  Разглашать,  раз- 
гласить. Ноя.  Лі  13345. 

Розголошувати,  шую,  вш,  гл.=Роаго- 
лошатн.  Не  видів  потреби  розголошува- 

ти, що  і  як  то.  Гн.  Н.  26. 

Розгоионітися,  вюся,  нишся,  гл.  Раз- 
говориться. 

Ровгонитн,  ню,  ниш,  гл.=Розгааятн. 
Гуща  дітей  не  розгонить.  Ном.  №  \369. 

Розгони»,  хи,  ж.  Та,  которая  р.зго- 
няегь,  —  эпитетъ  каши,  гакъ  какъ  при 
простомъ  крестьянскомъ  обід*  послі  ае* 
встають  изъ  за  стола.  Каша — розгониха 
наша.  Нои.  №  12317. 
Розгопцюватися,  цююея,  ешся,  гл. 

Растанцоваться. 

Розгордйтнси,  джуся,  дишея,  іл.= 
РовгордДти. 

РовгордДтн,  дію,  еш,  гл.  Возгордиться, 
загордиться.  Так  розгорЫли  деякі.  Корвне. 
I.  гл.  IV.   18. 

Роагордуватися.  дуюся,  ешся,  гл.= 
Ро згордіти 

Роэгоритн,  рю.  риш,  гл.  Добыть  съ 
трудоыь,  ст.  горемъ  пополаыъ.  МВ.  II.  50. 
Р.  Барв.  186.  Десь  би  собі  розгорне  шма- 

точок дерева.  Черк.  у. 

Ровгорнутн,  ся    См.    Розгортати,    оя. 
Розгородити.  См.  Розгорожувати. 
Розгорожувати,  жую,  вш,  сов.  в.  роз- 

городити, джу,  днш,  гл.  Разгораживать, 
разгородить,  снять  огорожу.  Коли  обгоро- 

дивсь, так  нам  його  не  розгорожувагпь 
уже.  Гркн.  І.  87. 

Роэгортати.  таю,  вш,  сов.  в.  ровгор- 
нутн, ну,  неш,  гл.  1)  Разворачивать,  раз- 

воротить. Взяла  плаття  й  розгорнула. 

^хб.    V*.    739.    2)    Раскрывать,    раскрыть 
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(книгу).  Ольга  розгорнула  книжку  і  по- 
чала читати.  Левиц.  Пов.  266.  Розгор- 
немо другу  книжечку.  К.  (О.  1862.  Ш. 

49).  3)  Открывать,  открыть  (душу).  Яким 
розгорнув  перед  нею  всю  свою  душу.  Ле- 

виц. І.  304.  4)  Разгребать,  разгресть.  Роз- 
горни сміття  і  пошукай,  може  там 

гроші.  5) — ус.  Расправлять,  расправить 
усы  такъ,  чтобы  обнажились  губы.  Сим.  4,  5. 
Розгортався,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

розгорнутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  Раз- 
ворачиваться, разворотиться.  2)  Раскры- 

ваться, раскрыться.  Квіточка  бузкова.... 
розгортилася  в  темному  вечері.  МВ.  (0. 
1862.  I.  75). 
Розгбртуватм(ся),  тую(ся),  еш(ся), 

гл.=Ро8Гортатн,  ся. 
Розгорюватн,  рюю,  еш,  гл.=Ро8Гори- 

ти.  Він  собі  й  хату  розгорював.  Г.  Барв.  5. 

Ро зголюватися,  рююся,  вшся,  гл.— на 
щ6=Ро8Горятн.  Як  небудь  розгорюемось 
на  скотинку.  Мир.  ХРВ.  58.  Роэгорю- 
вався  дес>-  на  десять  рублів.  Мир.  ХРВ.  59. 

Ровгоряти,  ряю,  вш,  гл.=Ро8орятн? 
Тільки  дав  мені  Бог  неймовірну  дружи- 

ну, що  він  п'є  да  гуляє  да  все  мене  роз- 
горяе.  Чуб.  У.  571. 

Розгорятися,  ряюся.  вшся,  сов.  в. 

розгорітися,  рюся,  рйшся,  гл.  1)  Раз- 
гораться, разгораться.  У  печі  вже  розго- 
ряється. Харьк.  Ранок  свіжий  і  росяний 

саме  розгорявся.  Левиц.  Пов.  371.  2)  Быть 
въ  жару.  Г.  Барв.  345.  Гриць  розгорівся, 
Гриць  розболівся,  прийшов  четвер,  вже 
Гриць  помер.  Чуб.  V.  428. 

Розгостйтися,  щ^ся,  стишся,  гл.  Быть 
гостемъ,  гостить.  Наші  соколята  тебе 
привітают , „  скажут:  рідна  хата  чим 
має — приймає.  Розгостися,  батьку!  0. 
1862.  І.  109.  Розгостився  у  тестя  та- 

ки й  геть  то. 

Розгостюватяся,  тююся,  вшся,  гл.= 
Ровгоститнся. 

Ровграбатн,  баю,  вш,  гл.=Ровгрвбти. 
Курка  не  ззість,  доки  нерозграбає  Ном. 
№  12271. 

Розгребти.  См.  Розгрібати. 
Ровгрйжити,  ясу,  жеш,  гл.=Ровгорн- 

тн.  Мнж.  191. 

Розгризати,  заю,  вш,  сов  в.  розгриз- 
ти, ву,  вёш,  гл.  Разгрызать,  разгрызть, 

раскусить.  Нехай  вже  раз  той  горіх  роз- 
гризу. Ном.  №  4937. 

Розгризтися,  зуся,  зёшся,  гл.  Разсо- 
риться.  Вона  ж  як  та  собака  розгриз- 

лась з  усіма  родичами.  Кобел,  у. 

Розгрібати,  баю,  еш,  сов.  в.   ровгреб 
тй,  бу,   беш,    гл.    Разгребать,    разгресть. 
КС.   1883.  VII.   587.  Курка  збіжжя  роз- 

грібає, а  в   сміттю   зерно    шукає.    Ном. 
№  5849. 

Розтріпатися,  каюся,  вшся,  гл.  1)  Раз- 
гремъться.  2)  Раскричаться,  сердясь.  Оце 
як  розгрімався.  Ном.  Розгрімались  як  на 
дурного.  МВ.  I.  42. 

Розгрімотатнся,  чуся,  чвшся,  гл.  Раз- 

грвиіться. 
Розгрішення,  ня,  с.  Разр'Бшеніе  грЪ- 

ховъ.  Яка  ісповідь,  таке  й  розгрішення. 
Ном.  №  7115. 

Розгрішатн,  шаю,  еш,  сов.  в.  розгрі- 
шнти,  шу,  шяш,  гл.  Разрешать,  разре- 

шить, отпустить  гріхи:  Гн.  II.  141. 
Роагромаджувати,  джую,  еш,  со»,  н. 

ровгронадити,  джу,  днш,  гл.  Разгребать, 

разгресть. Розгромити.  См.  Розгромляти. 
Розгромляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  роз- 

громити, мдю,  мяш,  гл.  Громить,  раз- 
громить. (Запорожці)  громом  розгромляли 

орду,  татар,  вражих  турків.  Млак.  121. 
Ой  як  догонив  (турків;,  та  й  їх  розгро- 

мив. Чуб.  Ш.  431. 
Ро8грузйти,  жу\  8Йш,  гл.  Размесить, 

растоптать  грязь.  Розгрузили  так,  що  й 
до  криниці  не  можна  доступити.  Ка- 
нев.  у.  См.  Розгрязити. 

Розгрунчити,  ту,  чиш.  гл.  Нарушить 
целость,  начать.  Мнж.  191. 

Ро8гря8Йтн,  жу,  8Йш,  гл.  Размесить 
грязь.  Знову  розгрязять  свині  коло  поро- 

га -грязь.  Черк.  у.  См.  Розгрузити. 
Розгубити,  ся.  См.  Розгублювати,  ся. 

Розгублювати,  люю,  еш,  сов.  в.  роз- 
губити, блю,  биш,  гл.  Растеривать,  рас- 

терять. Ліжника  не  зробила  і  вовницю 

розгубила.  Чуб.   V*.  1143. 
Розгублюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

ровгубйтися,  блюся,  бишся,  гл.  Расте- 
ривать, растерять  вещи,  растеряться.  Роз- 

губивсь, як  швець  з  копиллям.  Ном.  .V  6621. 
А  я  на  їх  задививсь  та  з  волами  розгу- 

бивсь. Мил.  100. 

Ровгудець,  дця,  м.  Человікг,  отгова- 
ривающій  отъ  чего  своимъ  норицаніемь. 
Дасть  Бог  купця,  а  чорт  розгудця.  Ном. 
№  10580. 

Ровгуджуватн,  джую,  еш.  сов.  в.  ров- 
гуднтя,  джу,  диш,  гл.  Разлучать,  разлу- 

чить, отвращать,  отвратить  отъ  чего  наго- 
ворами. Драг.  74.  Кого  Бог  судить,  чоло- 
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вік  не  розгудить.  Ном.  №  8950.  Су  жене- 
не розгужене.  Ном.  ,\в  8950. 

Розгукатяся.  віюся,  ешся,  гл.  Рас- 
кричаться, зовя  кого  нибудь. 

Роэгулятнся.  ляюся,  ешся,  гл.  1)  Раз- 
гуляться, гулять.  Ізойду,  зойду  на  гору 

круту,  на  горі  крутій  розгуляюся.  Грин. 
ПІ.  389.  <2)  Разгуляться,  расшалиться,  ра- 

зыграться, раскутиться.  Розгулявся,  як 

Сірко  на  прив'язі.  Ном.  .V  12491.  Ой 
Ганну  сю -душечко,  чого  підлога  подопта- 
на?  Діти  ся  розгуляли,  підлогу  подоп- 
тали.  Чуб.   V.  64. 

Роагурватвся,  каюся,  ешся,  гл.  Раз- 
гре  міться. 
Ровгурвотітнся,  чуся,  чется,  ров- 

гурютітжся.  чуся,  тяшся,  гл.=Ровгур- 
кятяся 

Ровгуторвтж,  рю,  ряш,  гл.— нбву.  Раз- 
говориться. Із  вітром  сонечко  розгутори- 

ло  мову  про  силу,  бачите,  хто  з  них 
моцніший  був.  Греб.  375. 

Ровгутбрвтася,  рюса,  рашся,  гл.  Раз- 
говориться, разболтаться.  Між  людьми 

рідко-рідко  коли  розгуториться,  та  й  то 
ще  не  з  усяким.  Сим.  228. 

Роаґедвґатвся,  ґаюся.  ешся,  гл.  1)  Раз- 
бегаться, мечась  подь  вліяніемг  боли  отъ 

укусовъ  иасвкомыхъ  (о  четверон.  жнвот- 
ныхъ).  2)  Расшалиться,  раскапризничаться. 
3)  Разсердитьсн.  Грицько  дуже  роз/едз/ав- 
ся.  Волч.  у 

Ровдабарювати.  рюю,  еш,  гл.  Разгла- 
гольствовать. Що  ви  тут  так  довго  роз- 

дабарюе.те?  Котл.   НИ.  411.  # 
Роадявальяав,  ва,  .и  1)  Раздающій. 

2)  Щедро  раздающій,  любящій  дарить. 
Рк.    .І0ВИЦ. 

Роэдавання.  вя,  с.  Раздача. 
Роадаватв.  даю,  ёш,  сов.  в.  ровдатв, 

дав.  дасн,  гл.  Раздавать,  раздать.  Бог 
старий  господарь,  має  більше,  ніж  роз- 

дасть. Ном.  Лі  58. 

Роздаватися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  ров- 
датвея,  дався,  дасися,  гл  1)  Раздавать- 

ся, раздаться,  быть  розданными.  2)  Раз- 
ступаться,  разступитьсял  Хвиля  роздалася 
і  обох  покрила.  Шевч.  Зі  Расширяться, 
расшириться.  Не  кравець  винен:  сам  роз- 

лазишся, то  й  одежа  мусить  роздатись. 
Девиц  І  140.  Ті.іьки  що  не  будь  нагрі- 

ється, то  зразу  робиться  більшим,  роз- 
дається.  Дещо.  4)  Разгуляться.  Ой  поїдем 
в  чисте  поле,  в  чистім  полі  роздаймося. 
Чуб.   V.  42. 

Роадаввтя   св.  См.  Ровдавлюватв  ся. 

Ровдавлюватв,  люю,  еш.  сов.  в.  ров- 
давнтв,  влю,  ввш.  гл.  Раздавливать,  раз- 

давить. Л  роздавлю  тебе  як  жабу  Котл.  Ев. 
Роздавлюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

роздавитися,  влюся,  ввшся,  гл.  Раздав- 
ливаться, раздавиться. 

Ро8дайво,  ва,  м.  Щедрый,  много  раз- 
даю щій. 

Роздарйти.  См.  Роздаруватв. 
Ровдарвівуватвся,  вуюся,  ешся,  гл. 

Любить  щедро  раздавать,  раздаривать.  Ра. 
Левин. 

Роздаровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  роа- 
даруватя,  рую,  еш.  гл.  Раздаривать,  раз- 

дарить. Дичини  повна  комора:  і  роздаро- 
вує знакомим,  своякам  і  всім,  і  продавав. 

Те.  і.  212. 
Роздатя,  ся.  См.  Роядаватв,  ся. 
Роздача,  чі,  ж.  Раздача.  В  мене  нема 

на  роздачу:  я  й  сам  собі  не  настачу. 
Ном.  К  14331. 

Роздвій,  вою,    м.    Раздвоеніе.    Желех. 

Роздвоїти,  ся    См.    Роздвоювати,    ся. 

Ровдвбра,  рв.  ж  =  Ров  вора  2.  Вх. 
Лем.  462. 

Роздвбюватн.  ^воюю,  еш,  сов.  в.  роз- 
двоїте, двою,  їш,  гл.  Раздваивать,  раз- 

двоить. 
Роздвбюватнся,  двоююся.  ешся,  сов. 

в.  роздвоїтися,  двоюся  їшся,  гл.  1 )  Раз- 
дваиваться, раздвоиться.  Левиц.  Пов.  261. 

2)  Раскрываться,  раскрытый  на  дві  сто- 
роны. Ворітечка  двійненькі,  роздвойтегя! 

Чуб.   V.  776. 
Роэдебёндюватн.  дюю,  еш,  гл.  Раста- 

баривать,  болтать.  Спокійнесенько  розде- 
бендювали  молодички.  Св.  Л.  286. 

Роаденати.  наю.  еш,  сов.  в.  розіднв- 
тв,  вю,  ввш.  гл.  Вынимать,  вынуть  дно. 
Вх.  Зн.  60.  Узяли  вони  той  вулік  укра- 

ли та  й  повезли  його  в  поле,  та  там 

десь  і  розід нили,— дно  викопали.  Ново- моск.  у. 

Роздеячитя  чу,  ЧВШ,  гЛ.=Р081ДЯВТВ. 
Желех. 

Роздерта,  ся.  См    Роздяратн,  ея. 
Ровдзвбхатяся,  хаюся.  ешся,  гл.  Раз- 

свиріпіть.  Зеньк.  у. 
Роздзвонитися,  нюся.  ввшоя,  гл.  Раз- 

звониться. 

Роздзьобати,  роздзюбатн,  бяю,  еш,  гл. 
Расклевать.  Дала  бих  тя  іскупати,  ков- 

кам, вранам  роздзьобати.  АД.  І.  65.  Во- 
рон тіло  роздзюбав,  кости  роскидае.  Чуб. 

V.  375. 
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РовДвЯВЖТИ,    СЯ.    СМ.  Р08Д8ЯВЛЯТЯ,  ЄЯ. 

Роздзявлятн  ляю,  вш,  сов.  в  роа- 
даявнтн,  влю,  вяш,  гл.  Разівать,  рази- 

нуть, раскрыть  (ротъ).  Мовчи,  невістко, 
не  роздзявляй  губи.  Чуб.  Роздзяв  уста 
смажні,  я  тобі  їх  сповню.  К.  Исал.  190. 
Ганна  побачила  через  тин.  барбосову 
морду  з  роздзявленим  ротом,  з  вишкири- 
ними  зубами.  Левиц.  І.  31. 

Роздаявлятнсн,  ляюсн,  вшся,  сов.  в. 
ро8Д8явиткся,  влюся,  вншся,  гл.  1)  Ра- 

зеваться, разинуться.  2)  Разверзаться,  раз- 
верзнуться. Стенув  ти  землю — розсту- 

пилась, роздзявилиоь  беььдні  ями.  К.  Псал. 
136. 

Ро8Д8ЯПИТЯ,      ея.      См.      Ро8Д8ЯПЛЮВа- 
тя,  ся. 

Ро8Д8яплюватв,  люю.  вш,  сов.  в.  ров- 
дзяпнтж,  плю,  пяш,  гл.  Раскрывать,  рас- 

крыть, растворять,  растворить  настежь, 
разинуть»  Оце  роздзяпив  двері,  як  теща 
рот.  Ном. 

РовДвЯПЛЮВатИСЯ,    ЛЮЮСЯ,   вШСЯ,   СОВ. 

в  роздзяпнтнся.  плюся,  пяшся,  гл.  Рас- 
крываться, раскрыться,  разинуться. 

Роздивитися    См.  Роздивлятися. 
Ровдявлятнся,  ляюсн,  вшся,  СОВ.  в. 

роздивитися,  влюся,  вншся,  гл.  Разсыа- 
тривать,  разсмотрвть.  Роздивлявся  на  їх 
коней.  Левиц.  Нов.  166.  Вийшли  (злодії) 
у  сіни,  та  й  там  роздивляються.  Рудч. 
Ск.  I.  192. 

Роздимати,  маю,  вш,  сов.  в.  роздути, 

розідму,  меш,  гл.  Раздувать,  раздуть.  Бу- 
ло те  Запорожжя  як  у  горні  искра:  який 

хоч,  такий  і  розідми  з  неї  огонь.  К.  ЧР.  88. 

Роздимають  його  (вогонь)  великими  шку- 
ратяними міхами.  Дещо.  Пику  аж  роз- 

дуло. Кв    II.  334. 
Роздиматися,  маюся,  вшся,  сов.  в. 

ровдутися,  зідмуся,  мешся,  гл.  Разду- 
ваться, раздуться.  Пузирь  зараз  почне 

роздиматься.  Дещо.  Нехай  дметься,  аж 

розідметься.  Ном.  Л*  2507.  Роздувся  як 
ковальський  міх.  Ном.  №  3377. 

Ровдирати,  раю,  вш.  сов.  в.  роздерти, 
деру,  реш,  гл.  1)  Разрывать,  разорвать, 
раздирать,  разодрать.  Розідрав  сорочку. 

2)  Растерзывать,  растерзать.  Чорти  роз- 
дерли батька.  Рудч.  Ск.  I.  70.  Хорти.... 

роздеруть.  Ном.  №  12574 

Ровднраткся,  раюся,  вшся,  сов.  в.  роз- 
дертися, деруся,  рёшся,  гл.  1)  Разры- 

ваться, разорваться,  разодраться.  Єдному 
не  роздертися  надвое.  Ном.  Л;  10342. 
У  церкві  надвое  роздерлась   завіса.    Чуб. 

Ш.  16.  2)  Преимущ.  несов.  в.  Очень  кри- 
чать, орать.  Угор.  Харьк.  г. 

Роздичавітн,  вію,  вш,  гл.  Одичать. 

/  не  здоровкається  дитина  —роздичавіла. 
Черк.  у. 

Роздичатн.  чаю, вш,  ?л.— Ровдмчавіти. 
Ровдівання,  вя,  с  РаздЬваніе.  Ой  що  ж 

то,  мати,  за  гуляння, — що  на  сінешно- 
му  порозі  завертання,  а  на  хатньому 
порозі  роздівання.  Чуб.  V.  490. 

Роздіватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  ро8Дітн,  ді- 
ну, неш,  гл.  Раздевать,  раздать.  Велить 

мені  розувать,  розсівать.  Чуб.  V.  692. 

Ровдіватнея,  віюся,  вшся,  сов.  в.  розда- 
тися, дінуся,  нешея,  гл.  Раздеваться, 

раздаться.  Ой  там  вони  роздівались.  Чуб. 
V.   1185. 

Роздійматн,  маю,  вш,  сов.  в.  роадій- 
мйтн  и  ровдійняти,  йму,  меш,  гл.=Роа- 
німати,  розняти.  Вх.  Зн.  60.  Желех. 

Розділ,  лу,  м.  1)  Раздвлъ,  ділень. 

2)  Глава  (въ  книге).  Противні  мені  ста- 
тут і  розділи.  Котл.  НП.  3)  Місто  меж- 

ду куполами  на  церковной  крыш*.  Аж  на 
розділ  на  церкву  постягував  у  Батури- 
ні  пушки  да  бив.  ЗОЮР.  І.  124. 

Розділення,  ня,  с  Разділеніе.  Чи  ду- 
маєте, що  прийшов  дати  впокій  на  зем- 

лі? Ні,  глаголю  вам,  а  розділення.  Р,в. 
Л.  XII.  51. 

Розділити,  ся.  См.  Розділяти,  ся. 

Розділяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  розділи- 
ти, лю,  лиш,  гл.  Разделять,  разделить. 

Ризи  його  меж  собою  розділили.  Чуб. 

Ш.  19.  Зібравшися,  подружечки,  да  й 
поговорімо,  на  чужую  стороночку  журбу 
розділимо.  Чуб.  Ш.  124 

Розділятися,  ляюся,  вшся,  сов.  -в. 

розділитися,  дюся,  лншся,  гл.  Разде- 
лять, разделить  между  собой.  Давай  гро- 

ші—розділімося. Чуб.  I.  159.  Бодай  ти 

з  душею  розділився!-  пожеланіе  смерти Мнж.  171. 

Ровдір,  дору,  м.  Часть  повозки  при заднихъ  колесахь.  Вх.  Лем.  462. 

Роздіти.  си.  Си.  Ровдіватн,  си. 

Ровдлубати,  баю,  вш,  гл.  1)=Роадов- бати.  2)  Понять.  Ніяк  не  роздлубаю,  що 
воно  е. 

Роздмухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  ровдм^- 
хатн,  хаю,  вш,  одн.  в.  ровдмухнутн, 

ну,  нёш,  гл.  Раздувать,  раздуть. 

Ро8Диухуватн,  хую,  вш,  гл.—  Ровдму- 
хати.  Почала  носити  покришку  по    ха- 

■  ті,   роздмухуючи    жар.    Левиц.    I.    72. 
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Помсту  роздмухуєте  в  огняних  серцях 
К.  ПС.  до. 

Роздобича,  чі,  ж.  Добыча,  разд'обыва- ніе.  Поїхали  вони  на  роздобичу.  Чуб.  II. 
251.  (Змій)  полетів  кудись  на  роздобичу. 
Грин.  I.   162. 

Роод  обрати,  рю,  ржш,  гл.=кого.  Уыи- 
остивить  кого,  сделать  кого  добрымъ.  Вх. 
Уг.  265. 

Роздобритися,  рюся.  рнгася,  гл.  Раз- 
добриться, сделаться  добры мъ.  Роздобривсь 

сан  як,  що  вже  й  грошеіі  дає.  Констан- 
тиногр.  т. 

Роздоброхотатнся.  чуся,  чешся,  гл. 
Разохотиться.  Еней  наш  роздоброхотався. 
ігрища  вздумав  завести.  Коті.  Ен.  II   14. 

Роэдобрухатнся.  хаюся,  вшся,  гл  Раз- 
добриться. Рад  був  о.  Гервасій,  що  пан 

так  роздобрухавсь.  Св.  Л.  21. 

Роэдобуватн,  ваю,  вш.  сов.  в.  роздо- 
бути, буду,  деш,  гл  Раздобывать,  раздо- 
быть. Хліба  роздобув.  Ном.  Л;  9144. 

Роздобуватися,  ваюся.  вшся,  сов.  в. 
роздобутися,  будуся,  дешся.  гл.  Раздо- 

бывать, раздобыть,  достать,  пріобрість. 
Усі....  знай  багатіють,  а  ти  ось  ніяк  не 

роздобудешся  ні  на  що,  щоб  почати  гос- 
подарювати. Кв. 

Роздобуток,  тку.  .«.  І)  Раздобьіваніе, 
добьіваніе,  добыча,  промыселъ.  К.  ЦС.  141. 
А  ну  лишень  на  роздобутки.  О.  1862. 
П.  54.  Опріч  хліборобства,  инших  роз- 
добутків  не  трапляється.  0.  1861.  XI. 
112. 

Роздовбати.  Си.  Роздовбувати. 

Роядбвбувати,  бую,  вш,  сов.  в.  роз- 
довбати, баю,  вгл,  гл.  1)  Раздалбливать, 

раздолбить.  2)  Расковыривать,  расковы- 
рять. Роздовбати  ніс.  3)  Понять,  уразу- 
меть, добиться  толку.  Мати  ж  примху 

роздовбала,  так  не  докопалась,  відки  доні 
теє  лихо,  з  ким  вона  спізналась.  Мкр.  Н.  6. 

Роздоїтися    См.  Роздоюватися 
Роздоям йти,  илю,  меш.  гл  =Р08ДІЯ- 

мити  — Розняти.  Злапав  його  за  шиюру- 
ками  і  так  моцно  руки  затис,  пальці 
поза  пальці,  що  той....  роздоймити  їх 
не  міг.  Ги.  Н.   111. 

Роздбл,  яу,  м.  Низменное  місто  на 
раввинт..  Скоро  виїдете  за  село,  то  так 
роздолом  і  їдьте.  Канев. 

Рмдбллж,  яя,  є.  1)  Широкая  низмен- 
ность, дслнна.  Грин.  Ш.  196.  Ой  в  полю, 

пал»,  $  полю  на  роздоллі,   там  дівчина 

пасла  вірі  воли  й  коні.  Чуб.  V.  55.  2)  Раз- 
долье, ширь,  воля. 

Роздоріжжя,  жя.  с.  Перекрестокъ,  рас- 
путье. Ушиц.  у.  Чуб.  І.  95,  97.  Знайшли 

осля  знадвору  на  роздоріжжю.  Єв.  Мр. 
ХГ.  4.  Іде  на  роздорожжя,  де  три  доро- 

ги сходяться.  Драг.  56. 

Роадорож,  жу,  .«.^Роздоріжжя  Опів- 
ночі пішов  на  ровдорож.  Драг.  56. 

Роздбюватися,  гоюся,  єшся,  сов.  в. 
роздоїтися,  доюся,  їшся,  гл.  О  корові: 
начать  хорошо  доиться,  когда  вымя  отъ 
доенія  сделается  боліє  мягкямъ.  Поки 
роздоїться  корова,  то  туга  на  доїння. 
Волч.  у. 

Роздражнити.  См.  Роздражнювати. 
Роздражнювати,  вюю,  вш,  сов.  в.  ров' 

дражнити,  ню,  ниш,  гл.  Дразнить,  раз- 

дразнить. Роздратовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  роз- 
дратувати, тую,  вш,  гл.  Раздражать, 

раздражить.  Мати  думали  мене  наляка- 
ти, та  тільки  гірше  мене  роздратували. 

Стор.  М    Пр.  36. 
Роздратовуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 

роздратуватися,  туюся,  вшся,  гл.  Раз- 
дражаться, раздражиться. 

Ровдріб,  робу,  м.  і )  Раздробденіе.  2)  На 
роздрГб.  Въ  розницу.  Як  на  роздріб  про- 

давать миски,  то  по  шість  копійок,  а  на 

гурт,  то  по  п'ять.  Канев.  у. 
Роздріматися,  маюся,  вшся,  гл.  Пре- 

даться дремоті. 
Роздробити.  См.  Роздробляти. 

Роздробляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  роздро- 
бити, блю,  биш,  гл.  Раздроблять,  раздро- 

бить, размельчать,  размельчить.  Чуб.  I.  71. 

Роздродйтнся,  джуся,  дишся,  гл.  Раз- 
свиріпьть.  К  дияволу  кармазинів!*,  за- 

гукала громада,  роздродившись  як  бугаї. 
К.  ЧР.  68. 

Роздрочжтж,  чу,  чжш,  гл.  Раздразнить, 
раздражить.  Нащо  ж  людей  ви  роздрочи- ли? Котл.  Ен.  VI.  7. 

Роэдроч йтися,  чуся.  чи  шея,  гл.  Раз- 
свиріпіть,  разъяриться.  Роздрочились,  мов 
бугаї.  Ном.  Лк   1168. 

Рбадрух,  ха,  .«.=Роврух. 
Роздряпати.  См.  Роздряпувати. 

Роздряпувати,  ную.  вш,  сов.  в.  роз- 
дряпати, паю,  вш,  гл.  Расцарапывать, 

расцарапать. 
Ровдужа.  жж,  -ок.  Размышлеше.  Мае 

чае  на  роздуму,— півроку  знаєшся.  МВ. 
(О.  18Є2.  I.  80). 
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Роздумати,  ся.  См    Роздумувати,  ся. 
Ровдуиуватн,  жую,  вш,  сов  в  ровду- 

матн,  маю,  еш,  гл.  Думать,  подумать,  раз- 
мышлять, поразмыслить.  Щоб  я  була  теє 

знала,  що  я  тепер  роздумала;  лучне  бу- 
ло не  пізнати,  як,  пізнавши,  покохати. 

Чуб.  V*.  196.  Не  роздумавши  і  не  розгля- дівши постановились  і  застановили  до- 
рогу. Кв.  1.  40. 

Ровдумуватися,  куюся,  вшся,  сон.  в. 
роздуматися,  маюся,  вшся,  гл.  Одумы- 

ваться, одуматься,  размыслить.  А  навпослі 
матусенька  роздумалася:  вернись,  вер- 

нись, мій  синочку!  Чуб.  У.  878.  Ка- 
тренько,  роздумайся  добре!  МВ.  II.    125. 

Рогдути,  ся.  См.  Роздимати,  ся. 
Ровдухатя,  хаю,  еш,  сов.  в.  роздуха- 

тм,  хаю,  еш,  гл.  Раздуть.  Піди  лишень 
та  роздухай  самуварь.  Хере.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Роздушити,  шу,  шиш,    гл.    Раздавить. 
Роздявнти.  См.  Роядявляти. 

Роздявлятн,  лаю,  еш,  сов.  в.  роэдя- 
нитн,  влю,  виш,  гл.  и  пр.=Роздзявляти, 
роздзявити  и  пр  Чого  ти  стоїш,  роз- 
дявивши  рот?  Левиц.  Нов.  45. 

Ровдягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  роздягти, 
гну,  неш,  гл.  Раздавать,  раздать.  Од  всіх 
в  світлиці  зачинившись,  себе  там  стала 
роздягать.  Котл.  Ен.  V    20. 

Роздягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в,  роз- 
дягтися, гвуся,  нешся,  гл.  Еней  один 

не  роздягався,  Еней  один  за  всіх  не  спав. 
Котл    Ен.  VI.  20. 

Ровдякуватнся,  куюся,  вшся,  гл.  Рас- 
сыпаться въ  благодарностяхъ. 

Роз'єднати,  ся.  См.  Роз'єднувати,  ся. 
Роз'єднувати,  ную,  еш,  сов.  в.  роз'єд- 

нати, наю,  еш,  гл  Разъединять,  разъеди- 
нить. 

Роз'єднуватися,  нуюся.  ешся,  оог  в. 
роз'єднатися,  наюся,  ешся,  гл.  Разъеди- 

няться, разъединиться,  разойтись  Того  ж 
батька,  такі  ж  діти, — жити  б  та  бра- 

таться! ні,  не  вміли,  не  хотіли,  треба 

роз'єднаться.  Шевч.   175. 
Розжагати,  гаю,  еш,  гл.  Поправить 

огонь  въ  печи,  чтобы  онъ  разгорался.  Я 
й  дров  не  підкладав  у  грубу,  а  тільки 
розжагав.  Черк.  у. 

Ровжакуватн,  кую,  еш,  гл.  Расхва- 
тать, разграбить. 

Розжалити,  ся.  См.   Ровжаляти,    ся. 
Роэжалвуватнся,  куюся,  ешся,  гл. 

Разжалобиться.  Розжалкувався,  як  вовк 
пад  поросям. 

Ро8жа>обяти,  блю,  биш,  гл.  Разжало- 
бить. Г.  Барв.  10,  226.  Треба  його  роз- 

жалобити, щоб  тільки  він  заплакав,  то 
йому  й  легше  буде.  Кв    І.   106. 
Розжалобитися,  блюся,  бишся.  гл. 

Розжалобився  як  вовк  над  поросям:  від'їв ніжки  та  й  плаче.   Ном.  №  4692. 

Розжалуватися,  луюся,  ешся,  гл.= 
Розжалобитися.  Ном.  Лі  4692  Розжа- 

лувавсь, як  Бог  над  раком.  Ном.  Лі  4684. 
Розжалити,  ляю,  еш,  сов.  в.  розжа- 

лити, лю,  лиш,  гл.  Разжалобливать,  раз- 
жалобить. Най  я  довше  не  думаю,  най 

серця  не  розжаляю.  Гн.  І.  182.  Десь  у 

тебе,  Марусе,  кам'янеє  сердечко:  вечір 
стоїш,,  не  заплачеш,  матінки  не  розжа- 

лиш. Мет.  203.  Батенька  розжалила. 

Чуб.  Ш.  190. Розжалитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

розжалитися,  люся,  лишся,  гл.  Огор- 
чаться, быть  огорченнммъ  К'вмъ.  Ой  приїдь, 

приїдь,  мій  миленький,  приїдь  же  ти 
до  мене,  розжалилося  серденько  моє,  роз- 

жалилося на  тебе.  Чуб.  V.  290. 
Ровжаритн,  рю,  риш,  гл.  Разогрвть, 

накалить.  Розжарити  грубу. 

Розжаритися,  рюся,  ришся,  гл.  Разо- 
греться, разгораться,  накалиться. 

Розжартуватися,  туюся,  ешся,  гл. 
Расшутиться,  мното  шутить,  разыграться. 
Як  розжартуються  (на  вечорницях),  то 
як  кому,  то  й  мички  попалять.  Г.  Барв.  57. 

Розжатися.  См.  Розжинатнся. 
Ровжвавати,  розжвякатя,  каю,  еш,  гл. 

1)  Разжевать.  Таке  жилаве  тісто,  що  й 
не  розжвякаєш.  2)  Обдумать.  Чуб.  І.  250. 
Перше  розжвакай,  що  маєш  робити,  або 
казати.  Ном.  Дії  3484. 

Розжввріти(ся),  рію(ся),єш(ся),гл.  Раз- 
гораться. Головешка  розжевріла.  Черв.  у. 

Розжеврілось  і  розгорілось,  пішов  димок 
до  самих  хмар.  Котл.  Ен.  II.  29. 

Ро»жнва,  ви,  ж.  Разжива'.  Грошей  не дасть  нам  на  розживу  ні  копійки.  Кв. 

II.  203. 
Розживатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

розжитися,  жнвуся,  вешся,  гл.  1)  Жить 
хорошо,  хорошей  жизнью.  Живи,  живи, 
дівко,  з  парубком,  живи,  розживайся 
Чуб.  У.  284.  Узяв  милий  свою  милу  у 
світлочку:  „отут  тобі,  мила,  розжи- 

ваться". Чуб.  V.  762.  2)  Разживаться, 
разжиться,  долаться,  сделаться  зажиточ- 
нымъ.  Як  стали  жити,  розживатися, 
стала  родина  признаватися.    Мет.   246. 

Розжинатнся,    наюся,   ешся,    сов.    в. 
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роэжатвся.  аіжнуся,  нешся,  гл.  Начи- 
нать, начать  усердно  жать.  Ой  жніте, 

женці,  розжинайтеся,  а  назад  себе  не 
оглядайтеся.  Чуб    111.  227. 

Розжиріти,  рігі,  вш.  гл.  Разжиреть. 
Розжируватися,  руюся,  вшся,  гл. 

Раздурачиться,  расшалиться. 
Ровжвтвб,  ва,  с.  Хорошее  житье.  Хот 

би  яке  там  розжитво.  так  не  хочу  в 
прийми.  Черниг.  V. 

Роажвтов.  тку,  м.  1)  Развлечен  к 
асу  рік,  служу  оругий,—ні  смутний,  ні 
веселий.  Ніно  .пене  не  займає,  піно  не 
тішить....  Тільки  того  й  розжитку,  ко- 

ли стану  бувало  на  стойці  та  собі  ти- 
хесенько поплачу.  Фсдьк.  Пов.  64.  2 1  Раз- 

жива. Задалась,  виходячи  з  церкви,  по- 
нести колись  попові  рунце  на  розжиток. 

Г.  Барв.  1І6. 

Розжовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  розжу- 
ип,  ж7^>  6о>  м-  0  Разжевывать,  раз- 

жевать. Розжуй  та  ще  й  у  рот  полозки. 
Нон.  Лв  6407.  2)  Обдумывать,  обдумать, 
сообразить.  Що  маєш  казати,  то  попе- 

реду розжуй.  Ном.  .V   12873. 
Розайкатвся,  каюся,  вшся,  гл  Рас- 

кричаться. Роззикався  на  їх.  Чуб.  II   202. 
Роввячатя.  чаш,  вш,  сов.  в.   роааичн 

тв.  ту,  чвш,  гл.    Раздавать,    раздать    вь 
долгь.  Злишні  гроші  роззичали,  сли  хто 
потребував  позички.  МУЕ.  ПІ.  58. 

Розвіватися,  паюси,  вшся,  -л.  Раскри- 
чаться. Дитина  роззіпалась. 

Роааіхатяся.  хіюся,  вшся,  гл,  Раззт>- 
ваться,  много  зівать. 

Ровалбститжся,  шуся,  стишся,  гл  Ра- 
зозлиться, разсердиться.  Гн  II.  82.  Вони 

сі  посвари^хи  і  як  сі  дочка  роззлостила 
те  й  ударила  матір.  Гн.   II    255. 

Ро88наватн,  наш,  «ш.  сов.  в.  ровізна 
тв.  нею,  вш.  гл.  Разузнавать,  разузнать, 
разведывать,  разведать  Мнж.  73.  Роззна- 
вай  мене,  роспитуй  про  мене,  може  та- 

ки про  мене  що  небудь  і  добре  почуєш. 
Кв.  I.  35.  Куди  до  пекла  мандрувати 
щоб  розізнатц,  роспитати.  бо  в  пекло 
стежки  він  не  знав.  Котл.  Ен. 

Роввнаватвся.  ваго  я,  вшся.  сон.  н. 

розігнатися,  щаюся,  вшся,  гл.  1)  Узна- 
вать, разузнавать,  разузнать  другі,  о  дру- 

гії, другъ  друга.  .4  ті...  як  розізнали, 

та  дпваї'і,  кажуть,   тікать    Мнж.  94. 
Роваыаж,  ва.  м.  роязиака,  кв.  ж.  Знаю- 

щій  человвкъ.  Нстрічено  въ  употребленіи 
только  ст.  отрицавіемг  нь:  Бреше,  бреше. 

а  я  слуха*,  та  мовчу,  наче  б  то  я  й  не 
роззнак.  Я  жінка  не  роззнака,  не  знаю, 
куду  обернутись.  См.  Нероззнака. 

Роззолотити    См.  Роээолочуватн 

Роззолочувати,  чую,  вш.  сов.  в.  ров- 
аолотнтн,  чу,  твш,  гл.  Позлащать,  по- 

золотить, разукрасить  золотомъ.  Котл.  Ен. 
Ровзувати.  ваю.  вш,  сов.  в.  роввутв, 

зую,  вш,  гл.  Разувать,  разуть,  снимать, 
снять  обувь.  Ой  у  мене  в  огороді  зозуля 
кувала, —  бодай  милий  не  діждав,  щоб  я 
тебе  роззувала.  Найми  собі  хлопця  та 
маленького,  щоб  він  тебе  роззував  моло- 

денького Нп.  Як  же  роззули  чоботи  а 

онучі,  то  й  знайшли  зашитих  аж  п'ять 
золотих.  Кв.  11.  315.  2—  очі.  Взглянуть 
внимательно?  Ном.  А»  6603. 

Розвуватнся,  віюся,  вшся,  сов.  в. 
роззутися,  ауюся.  вшся,  г.г.  Разуваться, 
разуться,  снимать,  снять  обувь.  Ном. 
.V   13712.  Роэуйся  бо  з  чобіт!  Лебед.    у. 

Ровзумбелатн,  лаю,  вш.  гл.  Разнуздать. 
Ти  додому  їдеш  та  й  спаши  лягаєш,  ме- . 
не,  ворон    кони,    ні    роззумбелаєш.    Гол. 
ПІ.   194. 

Ровзутк.  ся.  См.  Ровзувати,  ся. 
Роззява,  ви,  об.  Разивя.  ротозій.  Ном. 

>е  6594. 
Р088ЯВВТН,    СЯ.     См.     Р083ЯВЛЯТН,     СЯ. 

Ровзявина,  ни,  ж  Ра<  щелина.  отвер- 
стіе,  пасть.  Черном. 

Роззівкуватня.  а  е.  Разння.  невнима- тельный. Мужик  роззявкуватий.  Черк.  у. 

Роавявляка.  кя,  об.-  Роззява.  Ном. 
.V  6584,  6594.  Грин.  Ш.  67.  Один  пи- 

сарь у  хуторі,  да  й  той  роззявляка.  Чуб. 
Роззявляти,  ляю.  вш,  сов.  в.  розві- 

вати, влю,  ваш,  гл.  Разевать,  разинуть. 
Роззявив  губу.  Ном.  .V  3446.  Чуб.  1.  88, 
52.  І  губи  не  роззявив.  Не  сказалъ  ви 
слова.  Лаяла-лаяла.  а  він  і  губи  не  роз- 

зявив. Св.  .1.  184.  Чббіт  рота  роззявив.  Вь 

саиогь  носокъ  разорвался,  верхь  отделил- 
ся отъ  подошвы. 
Роззявл ітися,  ліюся.  вшся,  сов.  в. 

роавівятяся,  влюся,  ввшся,  гл.  Раз-Ь- ватьси,  разинуться. 
Розвівана,  нв.  ж  =  Ро88явина 
Ро88Іпитя.  См    Роаал  плювати 

Роззіп.іговати,  плюю,  вш.  сов.  в.  ров- 
зіпнтн,  плю.  пнш,  гл.  —  Роздаяплюватв. 

Р08Д8ЯПНТИ Рознгрн.  рів,  м.    мн.    1)    Розыгрыш  ь. 
2)  Первый  день    петрова    поста,    жененій 
народный  праздникт,  вьэтоть  день.  О.  1861 
Х-  Св.  44.  Зараз  у  петрівку  як  заговіли, 
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на  со-ні  розигри,  тілько  що  повиймали 
хліб  з  печі,  Тихон  і  позабірав  його  увесь 
до  себе.  Кв.  II.  17,  18.  3)  Бойкое  місто. 
Він  на  таких  розиграх  живе,  що  хто 
йде,  не  мине. 

РОЗЙНЕИ.    ВІВ,    М.     МН.      1  )  =  РоД8НВКН. 

2) — продавити.  Зівать  по  сторонами.  По 
місту  ходячи,  розинкгв  не  продавай.  Ном. 
№   10486. 

Розібгати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Развернуть, 
раскрыть.  2)  Разнести,  развіять.  разшвы- 
рять.  Моє  веселіє  украв,  в  степу  на  тир- 

сі розібгав.  Шевч.  644. 
Розібрати,  ся.  Си.  Розбірати,  ся. 
Розігнати,  ся.  См.  Розганяти,  ся. 
Розігнути,  ся.  См.  Розгинати,  ся. 
Розіграти.  См.  Ровігрувати. 
Розігратися,  раюся,  вшся,  гл.  Разы- 

граться. Розігрався  мій  кінь  підо  мною. 
Чуб.  V.  259.  Розігрались  сліпії  проти 
п'ятниці  святиї.  Ном.  Лі  4649.  В  неді- 

леньку рано  розібралось  море.  Чуб.  V.  150. 

,  Розігрівати,  ваю,  вш.  сов.  в.  розігріти, 
рію,  вш,  гл.  Разогрівать,  разогреть,  ото- 

греть. Гадини  ніколи  не  грій  за  пазу- 
хою, бо  як  розігрієш,  то  вкусить.  Ном. 

Л6   2877. 
Розігріватися,  ваюся,  вшся,  сов.  н. 

ровігр ітися,  рїкіся,  вшся,  гл.  Разогрі- 
наться,  разогреться,  нагріться,  отогріться. 
Мнж.  1.  Як  розігрілось,  зашипиго,  запа- 

рилось, заклекотіло.  Котл.  Ен. 

Ровігрувати,  рут,  вш,  со»,  в.  розігра- 
ти раю,  вш,  гл.  1)  Разыгрывать,  разы- 

грать. 2)=Розігратися.  А  синее  море  ро- 
зіграло, турецький  корабель  розірвало. 

АД.  І.  99. 
Рові  дбати,  баю,  еш,  гл.  Добыть,  раз- 

добыть. А  я  хліба  маю,  соли  розідбаю. 
Грив.  Ш  348.  Повези  та  продай,  а  нам 
горілочки  розідбай.  Мил.   164. 

Розідайти    См.  Ровденатн. 
Ровідрати,  деру,  рёш.    гл.=Ро8дертн 
Розідратися,  деруся,  рёшся,  г. і.  —•  Роз- 

дертися. Одному  не  розідратися.  Ном. 
Лі  10342. 

Розізлити,  злю,    лиш,    гл.    Разозлить. 
Розізлитися,  люся,  лишся,  гл.  Разо- 

злиться. К.  Псал.  51.  Я  розізливсь  та  й 
ударив.  НВолын.  у. 

Ровізвати,  ся.  См.  Розанаватн,  ся. 
Рові  йти  ся.  См.  Розіходитися 
Ровівластн,  ся.  См.    Роск ладан,    ся. 
Розікрасти,  ся.  Си.    Роскрадатн,    оя. 
Роаілляти,  ляю,  еш,  гл.=Роалити. 

Розіллятися,  ляюся,  вшся,  г.і.=Ро- 
влитися  Розіллявся  сильно-дуже  Дунай 
бистра  річка.  Чуб.  V.  323. 

Розімкнути,  ся    См.    Розпивати,    ся. 
Ро8Імняти(ся  І,  мну(ся),  неш(ся),  гл.= 

Р08!М'ЯТН,    СЯ. 

Розімлівати,  ваю.  еш.  сов.  в.  розімлі- 
ти, дію,  еш,  гл.  1)  Разопрівать,  разо- 

преть, развариться  (о  варящейся  питії. 
2)  Разопрівать,  разоігріть,  вспотіть  силь- 

но (о  человікі) 
Розімчати,  чу,  чйш,  гл.  Разнести 

быстро.  Як  усі  господарюватимуть,  то  й 
господарство  моє  рознесуть  чисто.  Так 
і  золоту  гору  розімчать.  ДІВ.  І.   10. 
Розіичатися,  чуся.  чйшся,  гл.  Разне- 

стись. Такая  розімчалась  чутка  в  народі, 
в  городі,  в  полках.  Котл.  Кн. 

Розім'яти,  ся.  См.  Розмивати,  ся. 

Розіпнути,  ну,  нёш,    гл.= Розіп'ясти. 
Роаіпсіти,  сію,  еш,  гл.  Испортиться 

нравственно.  Всі  одвернулися  ог  правди, 
всі  зледащіли,  розопсіли.  К.  Цсал.  124. 
Сказано:  батько  й  мати  далеко,  а  гріх 

на  порозі.-  зовсім  розопсір..  Г.  Барв.  438. 
Розіпхати.  Ся    Рос*вж»тв; 

Розіп'ясти,  ся.  См.  Роспивати.  ся. 
Розірвати,  ся.  См.  Ровривати,  ся. 
І  Розіслати,  шлю,  леш,  гл.  См.  Розси- 

лати. 
П.  Роаіслатв,  ся.  См.  Розствлати,  ся. 

Ровіспаввй,  а,  є  Разоспавшійся.  НВо- лын. у. 

Розіспатися,  плюся,  пйшся,  гл.  Разо- 
спаться. Вечеряйте  ж,  дітки,  я  розі- 

спався. Ном.  №  14113. 

Розітлітися,  ліюся,  вшся,  гл.  Разго- 
ріться.  Вугілля  дубове  добре,  та  поки 
розітліється,  то  попожди.  Лебед.  у. 

Розітвути,  ну,  веш,  гл  =Ростятв. 
Розіходитися.  дасуся,  дишся,  сов.  в. 

ровійтйся.  йдуся,  дешся,  гл.  І)  Расхо- 
диться, разойтись,  разбрестись,  разсіяться. 

Вийшли  люде  з  церкви  і  розійшлися  по 
хатах.  Левиц.  І.  26.  Ом  ви,  тучі  громо- 

вії, розійдітеся  різно.  Мет.  51.  2)  Расхо- 
диться, разойтись,  раздаваться,  разстаться. 

Розійдемось,  серце,  з  тобою,  як  на  небі 
місяць  з  зорою.  Мет.  55.  Душа  з  тілом 
розійшлася.  Грин  Ш.  143.  3)  Раздавать- 

ся, раздаться,  расходиться,  разойтись.  А 
ты,  сира  земле,  розетупися,  а  тесові 
дошки  розійдіться.  Чуб.  4)  Расходиться, 
разойтись  (въ  ціні).  Хотіла  була  свиню 
купити,  та  ціною  розійшлися.  Харьк.  г. 
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РозТдітж,  даю,  вш,  сов.  в.  ровістн,  Іи, 
Ісй,  гл.  Разъедать,  разъесть. 

Ровідітжся,  діюся,  вшся,  сов.  в.  роз'І- 
етвоя,  Іжсж,  їсися,  гл.  1)  ТолстЄть.  рас- 

толстеть отъ  обильной  пиши.  Ном.  №  4839. 

2)  Ъсть  отого.  Не  роз'їдайся  хліба:  доро- 
гий. Конставтяногр.  у.  Як  роз'їмось,  то  й 

недобре  поїмо— какъ  примемся  Єсть,  по- 
1димъ   и  невкусное.  Зміен.  у. 

РоЛвд,  ду,  м.  РазьЬздь. 

Ров^вдвтв,  джу,  дмш,  гл.  Испортить 

Єздой.    Роз'їздили  греблю. 
Ров^лдитися,  дясуся,  дяшея,  гл.  Разъ- 

ездиться, много  їздить. 
Ро8І8Днтися,  джуся,  дяшся,  сов.  в. 

ро8Іха?яся,  Ідуся,  дешся,  гл  1)  Разъ- 
езжаться, разъехаться.  Вже  пізно  розій- 

шлись і  роз'їхались  гості.  Левиц.  Лов. 
324.  2)  Разъезжаться,  разъехаться;  раз- 
миіуться.  Верни  цоб,  і  я  візьму  цабе, 

то  й  роз'їдемось.  Кв.  І.  40.  3)  Только 
сов.  в.  Долго  ехать  и  привыкнуть  къ 
Є8дЄ.  Приїхали. — Вставайте,  бабо,  вже 

дома!— Ой  та  й  роз'їхалася  я,  шо  і  не 
встану.  Мнж.  121.  4)  ТолстЄть,  растол- 

стеть. Роз'їхалась,  як  верша  в  болоті. Ном.  №  8631. 

РмІвджя,  жш,  ж.  1)  РазьЄздь.  Грив. 
НІ.  493.  2)  ОбъЬздъ,  рекогносцировка. 

Запорожці  посилали  в  степи  на  роз'їздку 
козшків.  Стор.  II.  162.  Ум.  РозІ'здочка. 
А  в  середу  роз'їздочка.  Грин.   Ш.    493. 

Ровїажатв,  жаю.  вш,  гл.  —  Роз'їздити. 
Ро*І8жатяся,жіюся,вшся,гл.  =Р«а1я- 

дйтвся. 

Рвв'їстя,  ся.  См.  РоаТдатв.  ся. 
Розлад,  ду,  м.  Разладь.  Привести  в 

розлад.  Коїм. 

Рвалідда.  дя,  с.  Разладь,  ссора.  І  пі- 
де між  людьми  розладдя,  ворожнечі.  Мир 

Нов.  І.  152.  Між  рідними  розладдя  пі- 
шло. Мир.  ХРВ.  296. 

,  Розлазитися,  жуся,  8яшся,  сов.  в.  ров- 
лгіатвся,  вуся,  вешся,  гл.  1)  Разлезаться, 
разлезться,  разойтись.  Розлізлись  як  руді 
миші.  Ном.  «'в  1880.  2)  Расползаться,  рас- 
иолзтись.  порваться.  Треба  йти  на  ярма- 

рок, а  чоботи  зовсім  розлізлись.  Левиц. 
І.  74. 

Роалаяатж,  ся.  См.  Ровлажувати,    ся. 
Розламувати,  жую,  вш,  сов.  в.  різ  ла- 

мати, жаю,  вш,  гл.  Разламывать,  разло- 
мать. 

Роаліжуватвея.  жуюся,  вшся,  сов.   в. 

ровлажатжоя,  віюся,  вшся,  гл.  Разла- 
мываться, разломаться. 

Розласитяся  шуся,  свшся,  гл.  =Ров- 
ласуватвся. 

Розласуватися,  суюся,  вшся,  гл.  Раз- лакомиться. 

Ровлаштуватвся,  туюся,  вшся,  гл.= 
Росташуватяся.  Ото  розлаштувалася  з 
своїм  добром,  що  ніде  й  пройти.  Кон- ставтяногр. у. 

Ровлаятяся,  лаюоя,  вшся,  гл  Разру- 
гаться. З  туєю  поганою  розлаялася.  Чуб. 

V.  616. 

Ровледачжтвся,  чуся,  чвшся,  гл.= 
Розледачіти. 

Роаледачітя,  чію,  вш,  гл.  Разлениться, 
испортиться  (о  чєловЄкЄ). 

Ровледащитвся,  щуся,  щвшся,  гл.= 
Роэледачвтвся  Вона  нічого  не  робить, 
а  керез  неї  і  бабина  дочка  розледащить- 
ся.  Чуб.  II.    65. 

Роаледащітя,  вдію,  вш,  гл  =Ровле- 
дачвтнся.  Швидко  чоловік  розледащів. 
Кв.  II.  298. 

Розлежатися,  жуся,  жжшся,  гл.  Раз- 
лежаться, долго  лежать.  Так  розлежав- 

ся, що  ніяк  не  виманиш  його  із  хати. 
0.   1862.  II.  28. 

Ровлежевтвтв,  втчу,  втіш,  гл.  Разбол- 
тать, разгласить.  Ольга  розлементить  за- 

раз по  селу  все.  Волч.  у.  (Лободи. 
Роллвментуватвся.  туюся,  вшся,  гл. 

Раскричаться. 
Раалвветітвся,  рвз.іепвтітися.  чу- 

ся, чешся.  гл.  Разболтаться,  разговорить- 
ся. Розлепетілась  так,  що  за  тобою  ні- 

хто й  словом  не    похопиться.    Нолт.    г. 

Розлетітися    См.  Розлітатяся 

Реалів,  ву,  м.  Разливъ,  разлитіе.  Ку- 
бань річка  невеличкл,  розливом  широка. 

Нц.  Розлилась  вона  (українська  мова)  да- 
леко поза  край  України....  і  такий  роз- 

лив.... пророкував  їй  новий  процвгт.  К 
ХП.  116. 

Роаліва  вя,  ж.—  Ровлвв.  Де  велика 
розлава,  до  там  тихша  вода,  а  де  саме 

вузька  вода— там  прудко  біжить.  Ва- сильк.  у. 

Роалжвінвя,  вя,  с  Разлиьаніе,  раз- 
литіе. 

Роздавати,  ваю.  вш,  сов.  в.  розлжтж, 
віллю,  ллвш.  гл.  Раєливать,  разлить,  про- 

ливать, пролить.  Ой  Дунай  море  розіли- 
вае,  і  день,  і  ніч  прибуває.  Г.  Барв.  221. 
Людська  крівця  не  водяця,  розливати  не 
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годиться.  Ном.  №  1283.  Де  п'ють,  там 
і  розливають.  Ном.  №  11640.  Тим  я  сльо- 

зи розливаю, — невірного  друга  маю.  Чуб. 
V.  278. 
Розливатися,  ваюся,  ешоя.  сов.  в. 

роэлитися,  віллюся,  ллвшся,  гл.  Разли- 
ваться, разлиться,  проливаться,  пролиться. 

Ви,  дрібнії  сльози,  ви  розливайтеся.  Чуб. 
У.  202.  Йноді  не  втерпить  і  розіллєть- 

ся гіркими  словами.  Г.  Барв.   394. 
Розливчастий,  а,  є.  Разливающійся. 

разливной.  Розливчаста  ріка.  Васильк.  у. 
Розлигати,  гаю,  его,  гл.  Снять  налигач 

съ  воловъ. 

Розлигатися,  гаюся,  ешся,  гл.  О  во- 
лахъ:  освободиться  отъ  налигача. 

Розлиэати,  жу,  жеш,  гл.  Разлизать, 
слизать.  Не  будь  солодкий,  бо  розлижуть, 
не  будь  гіркий,  бо  росплюють.  Ном.  №  4  602. 

Розлйнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Раз- 
летаться. Не  журися,  наша  мати,  нами, 

як  ми  підростем,  розлинемося  сами.  Чуб. 
V.  855. 

Розлити,  ся.  См.  Розливати,  ся. 

Розлітатися,  гаюся,  ешся,  гл.— Роз- 
дягатися. Як  взяла  ковати,  жалібно 

співати,  аж  ся  взяли  к  землі  луги  ка 
линові    від  голосу  розлігаиш.  Гол.  І.  103. 

Розлізтися    І  м.  Розлазитися. 

Розлінуватися  яуюся.  ешся,  гл  Раз- 
лениться. Керез  твою  Эоику  да  й  моя 

розлінується.  Чуб.  II.  61. 
Розліт,  ту.  м.  Разлетаніе  вь  разныя 

стороны.  Кинулись  в  розліт,  як  курчата 
від  шуляка.  Св.  Л.  223. 

,  Розлітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в.  розле- 
тітися, чуся,  тишся,  гл.  Разлетаться, 

разлететься.  Розлетілись,  як  липове  клин- 
ня. Ном.  Л:  1881.  Не  турбуйся  ж  ти, 

наша  матінко,  нами:  як  нід}юстуть 
крильця,  то  розлетимося  й  сами.  Чуб. 
Ііереносно:  разбегаться,  разбежаться.  Але 
ішли  легиники  да  все  гомотіли,  як  учу- 

ли да  ровточку,  вни  ся  розлетіли.  Ду- 
кат.  157. 

Розлічити,  ся.  См.    Розлічувати,   ся. 

Розлічувати,  чую,  еш,  сон.  в.  розлі- 
чити, чу.  чнш,  гл.  Рассчитывать,  разсчи- 

тать,  расчесть.  Котл.  Ен.  VI  19.  Поки 
розлічила  гроші,  то  ви  вже  й  побігли. 
Кролев.  у. 

Розлічуватися,  чуюся,  ешся,  сон.  в. 
розлічитися,  чуся,  чишся,  гл.=Розлі- 
чувати,  розлічити.  Багатий  тут  на 
смерть  гнівився,  що  він  з  грішми  не  роз- 

лічився, кому  і  скільки  треба  дать.  Котл. 

Ен.   ІН.  53.' 
Роалобурюватиси,  рююся,  ешся,  гл. 

Разлънитьсн,  привыкнуть  къ  праздной 
жизни. 

Розлбгя,  гів,  м.  мн.  Особаго  рода  во- 
рота у  гуцуловъ:  состоять  изъ  двухъ  стол- 

бовъ,  въ  которыхъ  сделаны  дыры — гари,  а 
сквозь  нихъ  продеваются  жерди —заворіт- 
ниці;  когда  нужно  проехать,  жерди  высо- 

вываются; для  пешеходовъ  достаточно  раз- 
сунуть  лишь  верхній  жерди,  такъ  какъ 
около  вороть  лежать  камни,  помогающіе 
переступать  нижній    Шух.  I.  86. 

Розлбгич.  а,  е.  1)  Просторный,  широ- 
кій. Од  Дударів  до  Чернишів  дорога  роз- 

лога. Чуб.  V.  199.  2)  О  рв*,  рік*:  съ 
отлогими  берегами.  3)  Раскидистый  (о  де- 
ревьяхъ).  4)  О  рогахъ:  расходящійся  въ 
разныя  стороны.  Рудч.  Чп.  255. 

Розлогнстий,  а.  е=Ро8ложнстий.  Рів- 
чак там  розлогий  був.  Новомоск. 

Розложистий,  а,  е=Розлогжй.  Дорож- 
ка твоя  ой  розложистая.  Чуб.  V.  1010 

Розложисті  роги.  КС.   1898.   VII.  44. 

Роаложйти,  жу.  жиш, <л.=Роскласти 
Розложили  середу  двора  огонь.  Кв.  I.  108. 
Роэложйтнся,  жуся  жншся,  гл= 

Роскластися.  Кромт>  указанныхъ  значеній, 
еще-- 4)  Раздаться,  разделиться  на  обе 
стороны.  Ти,  вишневий  саду,  розложися, 
біленький  камінь  одчинися.  Чуб.   V.    781. 

Розломити,  ся.  См.  Розломлювати,  ся. 

Розломлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  роз- 
ломити, млю,  миш,  гл.  1)  Разламывать, 

разломить.  Кругом  хату  обступили,  дів- 
ці двері  розломили.  Чуб.  V.  988.  2)  Толь- 
ко сов.  в.  Розломило  мене.  Ломить  меня. 

Болить  мене  всюди,  руки  й  ноги  як  по- 
одрубувані,  розломило  мене.  Драг.  64. 

Розломлюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

розломитися,  млюся,  мишся,  гл.  Разла- 
мываться, разломиться. 

Ровлук.  ву,  м.  Разд"вленів.  На  розлук 
повідати — говорить  раздельно.  Вх.  Уг.  265. 

Розлука,  ви,  ж.  І)  Разлука.  Як  ізв'яже піп  руки,  не  буде,  серденько,  розлуки 
Чуб.  V.  132.  2)  Разводъ.  Мировий  розлу 
ку  дає.  Г.  Барв.  508.  3)  Знахарское  сред 
ство  противъ  колдовства,  града  и  пр.  Шух 
1.  4  3.  Ум.  Розлучна.  А  од  нелюба  од  по 
ганого  повік  нема розлучки  Грин.  Ш.  330 

Роздуватися,  лаюся,  ешся,  гл.  Про- 
драть глаза  (послі  сна).  Поки  встане  та 

начухається  та  розлупаеться  та  розди- 
виться, а  робота  стоїть.  Хере.  у. 



РГ  ЗЛУПИТИ— РОЗМАЗАТИ. 

559 

Розлупити,  ся.  См  Розлуплювати,  ся. 
Розлуплювати,  люю,  вш.  сов.  в.  роз- 

лупити, плю,  пиш,  гл.  Разламывать,  раз- 
ломить на  мас  ги  что  .іибо  хрупкое:  посу- 

ду, яйцо  и  іір  О.  Із62.  І.  32.  Розлупила 
горщик,  миску.  Черк.  у. 

Розлуплюватися,  лююся,  вшся.  сон.  в. 
розлупитися,  плюси,  пишся.  гл.  Разла- 

мываться, разломиться  на  части  (о  посуд* 
м  нр ).  Макітра  розлупилась;  яйце  роз- 

лупилось. Здііев.  \ . 
Розлучання,  ня,  с.  Разлука,  разстава- 

ніс.  Тяжке  розлучання,  .ноя  мамцю,  з 
тобов.  Гол.  І.  327.  Ум.  Розлучаннячко. 

Ровлучати,  чаю,  вш,  сов.  м.  розлучи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1)  Разлучать,  разлучить. 

Не  розлучай  мене  з  милим.  Мет.  73. 
Розлучено  нас  обоє  як  на  орлі  крила. 
Грнн.  НІ.  2  16.  2)  Отделять,  отделить  свой 
скотъ  изъ  общаго  стада  осенью,  послі 
окончанія  пастьбы  на  полонинах.  Шух.  I. 
218. 

Розлучатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 
розлучитися,  чуся,  чишея,  гл.  Напу- 

чаться, разлучиться  Лучче  було  не  лю- 
биться, ніж-  тепера  розлучиться.  Ни. 

Розлучення,  розлучівня,  ня,  с.  Отдт,- 
леніо  своего  скота  изъ  общаго  стада  осенью, 
послі  окончанія  пастьбы  на  полонинах. 
ПІ  ух.  І.  218,  213.  Полонинка  веселая  лиги 
до  розлученя.  а  як  пішла  худібонька,  она 
засмучена.   Шух.  І.  20-1. 

Розлучити,  ся    См.  Розлучати,  ся. 
Розлучний,  а.  в.    Разлучающій,    разт»- 

ЄДННЯЮІЦІВ. 

Розлучник,  на.  .м.  Разлучитель.  Допо- 
можи мені,   моцний   Боже,   розлучника 

вбити,  най  не  ходить,  де  я  ходжу  дівчи 
ну  любити.  Чуб.   V.  Зйо. 
Ровлучниця,  пі»  ж.  Разлучительніпьч. 

Мати  твоя  розлучниця,  розлучила  нас 
з  тобою.  Чуб.   V.   380. 

Розлюбити,  блю,  биш,  гл.  Разлюбить. 
Хай  він  тебе  покидає — инший  не розлю- 
бить.   Чуб.    V.    410. 

Розлюбитися,  блюся,  бншся,  гл.  І'азлю- 
перестать  любить.  Щоб  серцю  мож- 

на розлюбитись,  утихомиритись  на  час. 
Котл.  Кп. 

Розлютувати,  тую,  вш,  гл.  Разозлить. 
Сестрина  одповідь  ще  більш  і  ще    гірше 

розлютувала.  Стор.  М.  1!р.  36. 
І.  Розлютуватися,  туюся,    вшся,    гл. 

іиті.сн.  Як  розлютується    пані,    як 
накинеться  на  неї.  МВ.  І.  Г.2. 

II.  Розлютуватися,  туюся,  вшся,  гл. 
Раскаяться, 

Розлючений,  а,  в.  Разсвнрілііиніій. 
Навіжснная  розлючена  темнота  поки 

ну.га  душити  Магомета.  К.  ИХ.  '20. 
Розлягатися,  гаюся,  вшся,  сон.  в. 

розлягтися,  жуся,  жешся,  гл.  1)  Раз- 
.іегап.ся.  разлечься.  Розляглася  Марусень- 

ка на  усю  скамнипк.  Чуб.  V.  768.  2)  Рас- 
кидываться, раскинуться,  расположиться; 

простираться,  простереться  По  синьому 
косогорі  розляглося  містечко.  Левиц.  І.  89. 
3)  Раздаваться,  раздаться  на  обі  сторони. 
Мчалася  густим  житом — воно  тільки 
розлягалося  за  єю,  як  }юЗлягаються  хви 
лі  під  натиском  дужої  руки,  що  керує 
човном.  Мир.  ХРВ.  6.Ї.  Та  я  ж  лугами 
йтиму, -луги  розлягатимуться,  а  сада- 

ми йтиму,—  сади  розвиватимуться.  Мил. 
181.  -,)  Раздаваться,  раздаться,  разносить- 

ся, разнестись.  Голос  по  дубині  аж  ся 

роїлягас.  Чуб.  V*.  6(>.  Пісні  виспівує  бу- 
ло ясними  зорями.  Голос  його  по  всьому 

селу  розлягається.  ЫВ.  II.  12.  І  по  став- 
ках той  плаї  луною  розлягався.  К.  Дз. 

13.'.  Иногда  глаголь  относится  кь  слону, 
обозначающему  місто,  гді  раздается:  спГ- 
ви  -  аж  будинок  розлягається.  (Мир.  ХРВ. 
117) — домъ  полоні,  знуковъ  пЬсень.  Кінь 
у  конюшні  б  ється,  аж  двір  розлягається. 
Мнж.  23.  Цо  наняла  собі  да  троїсті 
музики,  аж  корчемна  розлягається.  Чуб. 
V.  1032.  Регіт  —аж  вигін  розлягається 
Мир.  ХРВ.  27. 
Розляпати.  См.  Розляпувати. 
Розляпкатя,  нею,  вш,  гл.  Расплющи 

імть.  раси.іЮЩЯТЬ.  Роі.гяпкашн  тісто. 
Их.  Лем.    І(і2.     . 

Розляпувати,  пую.  вш,  сои.  и.  розля- 
пати, паю,  вш,  гл.  і)  Разбрызгивать,  раз- 

брызгать, расплескать.  2)  Разбалтывать, 
разболтать,  разгласить. 

Розляпатися,  пяюся,  вшся,  гл.  Раз- 
болтаться, говорить  слишкомъ  много.  Пе- 

ред послом  язик  чернецький  розляпавсь 
у  твоїй  чесній  палаті.  К.  МБ.  II.  12ь. 

Розляскатяся,  каюся,  вшся,  гл.  При- 
няться щелкать  (кнутомъ). 

Розлящатися.  щуся,  щйшея,  гл.  Рас- 
кричаться, кричать  різким  і.  голосомь. 

Роэмагати,  гаю.  вш,    гл.    Разслаблять, 
гонить.  Сон  головку  разливав.  Чуб.  V.  13. 

Розмаї орнтнея.  рюся,  ришея,  гл.  Рас- 
сердиться.   От    як    розмагоривея.     Пом. 

36   31!  о. 

Розмазати,  ся.  См     Розмазувати,    ся 
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Розмазувати,  вую,  еш,  сов.  розмаза- 
ти, жу,  жеш,  гл.  Размазывать,  размазать. 

Розмазуватися,  зуюся,  ешся,  сон.  п. 
розмазатися,  жуся,  жешся.  гл  Размазы- 

ваться, размазаться. 
Розмазчйтн,  чу,  чйш.  гл.  Избить  вь 

кровь.  Пику  розмаїчу. 

Розмаїти,  маю,  їш,  гл.  Разнообразить. 
А  ви  вже  бо  жирно  хочете,— щоб  чопиі- 
рі  сорочьи  та  й  розмаїть,  щоб  неодна- 

кові були.— Як  цс,  діду  розмаїть?— Так, 
щоб  одна  на  одну  не  схожа  була  шит- 

вом. Лебеї.  у. 

Розмаїтий,  розмаїти  ви,  а,  е.  Разнооб- 
разный. Ном.  .V  11783.  Чуб.  І.  176. 

Вуін  пише  листи  розмаїті.  Грин.  Ш. 
243.  Було  в  барилах  ренське  розмаїте. 
Мкр.  Н.  ЗІ.  У  справника  все  розмаїт- 
ниіі  народ:  у  того  шапка  черкеська,  а  в 
того  сива,  тоіі  у  окупані,  а  той  у  сви- 

ті. Лебед.  у. 

Розмаїти ий.  См.  Розмаїтий. 

Розмаїто,  нар.  Разнообразно.  Думали... 
люде  розмаїто.   Гн.  II.  26. 

Розмай,  маю,  м.  Основное  злачен іе: 
что-либо  развевающееся,  поэтому  размай — 
эпитетъ  лЄса-.  Ой  гаю  мій,  гаю,  великий 
розмаю,  як  я  впущу  голубочку,  вже  ж  і 
не  спіймаю.  Также  тогь,  который  раэдЬ- 
ваегъ,  разбрасываетъ  вь  сторони;  поэтому 
въ  свадебной  ігЬснЄ  браті,  невесты,  рас- 
плетающій  ей  косу,  называется:  розмай- 
коса.  Ой  глянь,  дівчино,  крізь  колач,  ка- 

рими очима  та  й  заплач,  бо  іде  твій 
розмай-коса,  загуби-краса.  II  п.  Розмай, 
розмай-зГлля — растепіе,  о  которомъ  поется 
въ  ііЄсняхь,  повиднмому  то-же,  что  и  тир- 

лич, (когда  его  варять,  ю  это  заставляет  і. 
мнлаго  прилететь),  а  быть  можсп,  это  и 
не  имя  определенна™  растенія,  а  названіе 
волшебнаго  зелья,  имёющаго  известную 
чудодЄйственвую  силу  Біжи,  дівко,  до  гаю, 
шукай  корінь  розмаю.  Ще  до  гаю  не  дій- 

шла, 2Юзмай-зіллячко  знайшла.  .  „Капи, 
кипи,  корінець,  поки  прийде  молодець!" 
Ще  корінець  не  вкипів,  вже  молодець  при- 

летів. Чуб.   V.  -НІ. 
Розмайорнтнся,  рюся,  ришся,  гл.= 

Розмагоритнся    Ном.   V  3115. 
Розмайрйн,  ну,  .і'.  Расі.  Размарпнь. 

Воишагіпоз  оЯїсіпаІіз.  Вх.  II ч.  І.  1 2.  Про- 
сив хлопчик  розмайрину  юрчик.  Ірин. 

Ш.  228. 

Розмальовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  роз- 

малювати, люю,  еш,  гл.  Расписывать, 
расписать  (красками).  Збудую  тобі  хату 
світлу,  світлу  та  високу,  розмалюю  її 
усякими  красками.  Шснч.  313. 

Розмандруватися,  руюся,  ешся,  гл. 
Предаться  странствованію,  бродяжниче- ству. 

Розманіжитися,  жуся,  жишся,  гл. 
Разнежиться. 

Ровмантачитн,  чу,  чиш,  гл.  Растра- 
тііть,  промотать. 

Розмарин,  ну,  .к=Розмайрин  Чуб. 
V.  193. 

Ровмарія,  рії,  ле.  =  Розмайрин  Розма- 
рія  сходить.  Гол.  І.  337. 

Розмарннний,  а,  е.  Розыаринный:  По- 
нюхаєм зіллячка  розмаринного.  Чу».  V. 

312. 
Розмах,  ху,  м.  Размахъ. 
Розмахати,  ся.  См.  Розмахувати,  ся. 
Розмахнути,  ну,  нбш,  гл.  Оди.  в.  огь 

розмахувати.  Размахнуть. 
Розмахнутися,  нуся,  нешся.  гл.  Одн.  в. 

огь  розмахуватнея.  Размахнуться. 
Розмахувати,  хую,  еш,  сов.  в.  розма- 

хати, хаю,  еш,  глт  1)  Размахивать,  раз- 
махать, махая  раскачать.  Енсй  чим  дуж 

спис  розмахав.  Котл.  Кн.  Риз. чахував ру- 
ками: Левиц.  Стануть  палишь  степи: 

вийде  чоловік  у  поле,  викреше  огню,  по 

ложить  його  у  солом'яний  віхоть,  роз- 
махи гирнспько  да  й  кине.  Греб.  400. 

2)  1'азвЄвать,  развеять,  распустить  но 
ветру.  Над  моїми  воротами  чорненькая 
хмара ....  А  я  тую  чорну  хмару  пером 
розмахаю.  Мет.  87.  Попіл  вітром  розма- 

хало, Шсвч.  Ъ4Ъ.  Пітер  по  полю  слова 
розмахав.  Шевч.  0. 

Розмахуватнея.  хуюся,  ешся,  сон.  в. 
розмахатися,  хаюся,  ешся,  гл,  Разма- 

хиваться, ра: 'махаїься.  Не  довго  я  пожи- 
ла з  ним  на  волі:  і  крилам  не  дали  роз- 

махатись. Г.  Парв.  1  ІЬ.  Мати  лаг.  бать 
ко  лас.  дуже  й  розмахався:  ой  дав  Бог, 
якось  хутко  нагай  увірвався.  Чуб. 

Розмінятися,  даюся,  ешся,  іл.  Усердно 

щупать. 
Розмаювати,  юю,  еш,  сов.  и.  розмая- 

ти, маю.  еш,  гл.  РазвЄвать,  развЄять.  По- 
вій, вітре,  вго]>у.  повій  по  розгону,  роз- 
май русу  косу  по  червонім  поясу,  розмай 

по  волосині,  як  жито  по  колосині.  НгїГ 
Л  я  тую  хмару  рукавом  розмаю.  Мст.  86. 

Розмаяний,  а,  е.  РизвчЪвахнпдися  З  роз- 
маяними косими,  в  вінку  з  конвалій  біг- 

ла вона.  Г.   Ііарв.  899. 
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Розмаяти.  Си.  Розпаювати. 

Розмежовувати,  вую,  еш.  сов.  к  роз 
межувати,  жую,  еш.  гл.  Размежевывать, 
размежевать.  По  тім  боці  Самари  панн 
розмежовують  землі.  Стор.  II.   14. 

Розмежування,    ня.   с.    Размежевавіс 
Розмежувати.  Ом.  Розмежовувати. 
Розмекёкятнся.  каюся,  ешся,  гЛ.  Рас- 

кричаться, (о  телепні,  бараві  и  пр.). 

Розмекетатяся,  чуся,  чешся.  гл.— Розмекетьтися. 

Розиелкуватий,  а,  є.  О.  колесі:  сі. 
болмииит.  отверстіемь,  чі.мі.  нужно,  ТБМІ. 
тмщннаоси.  Розмслкувате  колесо.  Черк,  у. 

Розмерзатися,  эаюся,  ешся,  сон  в.  роз- 
мерзтися, знуся.  нешся,  гл.  1)  О  на- 

їжать, оттаять.  До  перлого  грому  земля 
не  розмерзається.  Ііом.  .V  417.  2)  Ло- 

паться, лопнуть  огь  мороза,  замерзнувь  сі. 
жиікзстью.  Пляшка  з  водою  стояла  в  сі- 

нях та  й  розмерзлисп.  Погод,  у. 
Розметати,  таю,  еш,  гл.  1)  Разметать, 

разбросать.  Розметаю  всіх,  як  вітер  ме- 
те пил  з  дорош.  К.  Цсал.  41.  Крукам, 

вранам  розметала.  А Д.  І.  С7.  2)  Разор- 
вать, разметать.  Охота  як  наскочила,  - 

розметала  його.  Мнж.  31.  Щоби  того 
пистолета  куля  розметала,  що  я  моло- 

денька на  нім  присягала.  Чуб.  1.  165. 

Розметикувати,  кую,  еш,  гл.  Пораз- 
мыслить. 

Розм'бскатн,  каю.  вш,  гл.  Раздавить, 
размозжить.  Их.  ,'5н.  60. 

Розмивати,  ваю,  еш,  сон.  в.  розмити, 
мию,  еш.  гл.  Размывать,  размыть,  подмы- 

вать, подмыть.  Прудка  ріка  береги  розми- 
ває. Ном.  Аг  5574.  Нехай  мої  руці  пої- 
дять гадюці,  а  білес  тіло  вода  розмиє. 

Ірин.   III.   260. 
Розливки.  вок,  ж.  .кк.=8лнввн  2. 

Маркси.  90.  КС.   1889.  X.  ЗІ. 
Розмикати,  каю,  еш,  сов.  в.  розім- 

кнути, ну,  неш,  гл.  Растворять,  раство- 
рить, открывать,  открыть.  Я  розімкнув 

иортмонет,  то  й  видно  було,  що  гро- 
тій  чимало  у  мене.  Волч.  у. 
Розмикатися,  каюся,  ешся.  сов.  в. 

розімкнутнея,  нуся.  нешся.  гл.  Размы- 
каться, разомкнуться,  раскрыться.  Уста 

твої  не  розмикаються.  МИ.   І.  87. 

Розминати,  наю.  еш,  сов.  в.  розімня- 

ти  н  розім'яти,  мну,  неш,  гл  Разминать, 
размять. 
Розминатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

розминутися,  нуся,  нёшоя,  гл.  Расхо- 
диться, разойтись,  разминаться,  разминуть- 

ся, разойтись  или  разъехаться,  минуя 
іругь  друга.  Понаставляли  тут  верстів, 
що  й  розминуться  трудно.  Ном.  А«  6595. 

Розмир,  ру,  .и.  Разрыт,  дружеским., 
мнрпычъ  отношеніВ,  .война.  О.  1862.  II. 

(15;  \".  I» ух.  29  Адже  ми  розмир  утвер- 
дили' Ми  з  турком  поб'ємось  одні.  Кота 

Кн.  Турчин  піднявся*  стався  розмир;  по- 
чали викликати  козацтво.  О.  1862.  II. 

61.  Вона  того  Кабицю  ще  в  Самарі  пе- 
ред розмиром  полюбила.  О.  1861.  XI. 

І. ух.   13. 

Розмаритися,  рюся.  ришен,  гл.  Раз- 
ориться. 

Розявсл,  лу,  .к.  Размілилевіе.  Лучний 
розмисл,  як  замисл.  Ном.  Аг  5835.  Прав- 

да розмислу  не  потрібує.  Ном.  А-   6701 
Розмислити,  ся.  Ся.  Розмишляти,  ся. 
Розмити.  См.  Розмивати. 

Розмитий,  я,  є.  1)  Размытый.  2)  Вони 
між  собі»  не  розмита  вода-  Они  межі, 
собой  очень  дружны.  Ном.  Аг  9525. 

Розмишляти,  ляю.  еш,  сон.  її.  ров- 
нвелити,  елю,  лиш,  гл.  1)  Размышлять, 
размыслить.  Чуб.  V.  302.  Зачав  Адам 
розмишлять:  як  би  нам  хліба  достати. 
Чуб.  І.  147.  2)  Понимать,  понять, смыслить. 
Так  навіженний  цап  на  ввесь  окії  гукав. 
Хазяїн  річ  таку  почувши,  а  по  цапино- 

му він  дещо  розмишляв...  Греб.  361. 
Розмншлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

розмислитися,  люся,  лишся,  гл.  Преда- 
ваться, предаться  размілиленію,  размыслить. 

Не  сиди,  Марусю,  розмічиляйся.  Мет.  159. 

Розмівка,  кн,  ж.  =Розмова  Розмівка 
не  така,  удача  не  така.   Г.    Ііарв.    408. 

Розмізчнтн,  чу,  чнш,  гл.    Размозжить. 
Розмін,  ну,  м.  1)  Размвнъ.  2)  Обрат- 

ная міна. 

Розміняти,  ню,  вяш,  гл.  Купить,  взять 
купленное,  заплативъ  деньги.  Пожц-ч  мені 
таляра розмінити  черевички.  Гол.  IV.  520. 

Розміняти,  няю,  еш,  гл.  Размінять. 

Розміняє  карбованця, —  йде  до  коршми  пи- 
ти. Чуб.   V.  961. 

Розмінятися,  маюся,  ешся,  гл.  Воз- 
вратить другь  Другу  обратно  вещи,  кото- 

рыми раньше  помінялись.  Поміняймось.'... 
Я  візьму  твоє,  а  ти  мое;  а  у  год  і  роз- 

міняємось на  сій  самім  місті.  0.  1862.  V. 

Розмір,  ру,  м  1)  Разміриваніс.  2)  Часть 
зерноваго  хл-вба,  остающаяся  вь  пользу 
мельника  за  номолъ.  А  я  в  ставу  купа- 

лася, а  у  саду  кохалася,  а  у  млині  роз- 
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мір  брала,  ..йрошника  сподобала.  ІІН. 
3)  ̂Розмірам.  Сумей,  у. 

Розмірач,  ча,  м.  Циркуль  деревянный 
у  бочаровъ.  Черк.  у. 

Розміряти.  См.  Розміряти. 

Ровмірвовувати,  вую,  еш,  сон.  н.  ров- 

мірвувати,  вуж»,  еш,  гл.  Вазсуждать,  рас- 

судить, пор;ізіумать,  соображать,  сообра- 
зить. Мені  треба  розміркувать,  скільки 

стратити.  Левин.   Нов.  59. 

Розміряти,  ряю.  еш,  сов  в.  ровміри- 

ти,  рю.  риш,  гл.  1)  Размерять,  разм-Ьрить. 
Хто  розміряв  по  всій  землі  границі? 

К.  Іон.  74.  2)— плечі.  Побить,  поколотить. 

Мамка  ся  роспали,  всі  гроші  пропили: 

тато  ся  розгнівали,  мамці  плечі  розмі- 
ряли. Чуб.  V.  И50. 

Розмірятися,  ряюся,  ешся,  гл.— 8  ким- 
Отмерить  что  с.тБДуетъ  кому. 

Ровмісйти.  См.  І.  Ровмішуватн. 
Ровмітати,  таю,  еш,  сон.  в  ровместй, 

мету,  тёш,  гл.  Разметать,  размести.  Ла- 
пами розгрібає,  хвостом  розмітає.  Чуб. 

І.  136.  Лопатами  роскидаєм,  а  метла- 
ми розметем.  КС.  1883.  \  II    587. 

Розмітати.  См.  II.  Ровмішуватн. 

I.  Розмішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  роа- 

иісйти,  шу.  оиш,  гл.  Размешивать,    раз= 
мї.сіпь.  Кров  з    піском   розмісили.    Чуб. 
І.  163. 

II.  Розмішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  роз- 
мішати, шаю,  еш,  гл.  Размешивать,  раз- мііімаїь. 

Розмножити,  ся.  См.  Розмножува- 
ти, ся. 

Роэмнбжуватн,  жую,  еш.  сов  в.  роз- 
множити, жу,  жиш,  гл.  1)  Размножать, 

размножить.  Не  сеть  то  пташок,  то 
Божая  сила,  шо  по  всьому  світі  людей 

■  розмножила.  Чуб.  III.    447. 
Розмножуватися,  жуюся,  ешся,  сов. 

в.  розмножитися,  жуся,  жншся,  гл. 
Размножаться,  размножиться.  Ви,  небеса, 

ростворітося,  а  ви.  мир  Божий,  розмно- жїтсся.  Чуб.  III    351. 

Розмова,  ви,  ж.  Разговоръ,  бесіда.  То- 
ді ііорога  спішна,  коли  розмова  втішна. 

Ном.  .V  11384.  Таке  личко,  такі  й  бро- 
ви, тільки  не  такая  до  розмови.  Мет.  11. 

Нъ  ттЪсняхъ  часто  вь  приложеніи  ьь  лю- 
бимому человеку  въ  смысл*:  собеседник  і,, 

собсевдвица.  Вже  я  вигзжаю,  любая  роз- 
мово. Грин.  III.  174.  Від  моря  до  моря 

„битая  дорога,  куди  моя  поїхала   любая 

розмова,  Чуб.  V.    267.    Ум.    Розмбвонька, 

розмбвочка.  Мет.  217.  Грин.  III.  271. 
Ровмовянн,  вин,  ж.  мн.  Разговоры. 

Затирала  свій  смуток  тушкуванням  з 
молодичих  розмовин  під  церквою.  Г.  Барв. 152. 

Ровмовнтися,  влюся,  вишся.  гл.    По- 
говорить,   переговорить.    Грин.    Ш     347. 

Не  розмовившись  з  головою,  до  чогось  ин- 
ного  не  важся.  Ном.  -V  5837^  Ой  зачекай, 

дівчинонько,  розмовся  зо  мною.  Чуб.  V.  375. 

Розмовляти,  ляю,  еш,  гл.    Разговари- 
вать, бесвдонать.  В  кого   батько,    в    кого 

мати,  — є  з  ким  розмовляти.  Чуб.  У".'266. 
Сестра  з  братом    іздалека   розмовляла. Макс. 

Ровмбвний,  а.  е.  Разговорный.  Желех. 

Розмовоньва,  розмбвочка,  ви,  ж.  Ум. 
огь  розмова. 

Розмокати,  ваго,  еш,  сов.  в.  роамбвти, 

кну,  нош,  гл.  Размокать,  размокнуть. 

Ровмолодіти,  дію.  еш,  гл.  О  і-встЬ: 
сделаться  мягкимь.  Чого  це  наше  тісто 

розмолодгло?  Наче  круто  місила,  а  те 
пер  яке  молоде,  Нирмт.  у. 

Роамолбти,  мелю,  леш.  гл.  Размол(*ті,. 

Чуб.  І.   117. 

Розмолотити,  лочу,  тиш,  гл.  Размоло- 
тить. Ми  тебе,  бишиху,  ціпами  розмо- лотимо. КС.   1883.   VII.  587. 

Ровморгатмся,  гаюся,  ешся,  гл.  При- 
няться подмаргивать.  Ми  гаразд  розмор- 

галися  до  дівчат,  федьк.  Пов.  6. 

Розмордувати,  дую,  еш.  гл.  Раздра- жить, сдвлатьбезпокойнымь  (бранно).  Грець 
його  розмордував. 

Розмордуватися,  дуюся,  ешся,  гл. Расшалиться,  разбуяниться. 

Розморозити,  жу,  виш.  гл.  Заставить 

растаять.  Місячок  ся  бере  заморозити 

гори,  долину  і  верховини....  Сонейко  ся 

бере  розморозити  гори,  долини  і  верхови- 
ни, глубокі  поточейкн  і  бистрі  річейки. 

Гол.  II.  1. 

Розмбрщнтн.  См.  Розморщувати 

Розморщувати,  щую.  еш,  сов  в.  ров- 

мбрщнти,  щу,  щнш,  гл.  Разморщинать, 

разморщить,  разглаживать,  разгладить  мор- щины. А  Бескид  розморщив  чоло,  підніс 

брови.  0.  1862.  І.   109. 
Ровмотати,  ся.  См.    Розмотувати,   ся. 

Ровмотувати,  тую,  еш,  сов.  в.  розмо- 
тати, таю,  еш,  гл.  Разматывать,  размотать. 

Розмотуватися,  туюся,  ешся,   сов.    н. 
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розмотатися,  таюся,  вшся.  гл.  Разматы- 
ваться, размотаться. 

Ровмотузувяти,  зую,  вш,  га  Развязать 
что  либо  связанное.  Розмутузувавши  об- 

стрижену вівцю.  Ном    .V   Ш240. 
Розмочити.  См.  Розмочувати 
Розмочувати,  чую.  вш,  сов.  в.  роемо 

чйти.  чу.  чвш,  гг.  Размачивать,  размо- 
чить. Скорину  розмочити,  душу  промо- 

чити. Чуб.   V.   1123 
Розмружити,  жу,  кіш,  гл.  Раскрыть 

гглаза)  А  лях  тужить  вдень  і  вночі,  не 
розмружить  своїх  очей.  Чуб.   V.   236. 

Розиугйкатнся,  каюся,  вшся,  гл.  На- 
пувать под-ъ  носъ  пісню. 

Розмуркотатися,  чуся,  чешся,  гл.  Раз- 
мурлыкаться. 

Розмуровувати,  вую,  вш,  сов.  в.  роз- 
мурувати, рую,  вш,  гл.  Разбирать,  разо- 

брать каменную  стену.  Мнж,  42. 

Розм'ак(ау)тн,  кву,  неш,  гл:  Размяк- 
нуть. Уже  Вулькан  розм'як  як  каша. Котл.  Ен. 

Роем  якчйтя,  чу.  чйш,  гл.  Размягчить 

Розм'якчив  серця  народам  чужоземним. 
К.  Цсал.   247. 

Розм'якушитн,  шу,  шиш,  ел.  Расплю- 
щить, раздавить.  Сів  та  її  розм'якушпв 

квітку.  Подольск,  г. 

Рознедужатися,  жаюся,  вшся,  гл.  Раз- 
болеться. Рознедужався  Павло  мій.  МВ. 

I.  8. 

Ровнемогтнся,  можуся.  жешся,  гл. 
Разнемочься,  разболеться.  Вона....  справді 
рсзнемоглась.  К.  ЧР.  133. 

Розвести,  ся.  См.  Розаоситн,  ся. 
Ровнязатн,  жу,  жеш,  гл.  Разорвать, 

разодрать.  Як  ухопить  зо  зла  руками 
шовкову  спідницю,  так  і  рознизала  од 
подолу  до  самого  стану.  Мир.  ХРВ.  321. 

Роений,  я,  в  и  пр.=Різняй  и  пр. 
Рознімати,  маю,  вш,  сов.  в.  розняті 

німу,  меш,  гл.  \)  Разнимать,  разнять, 
раскрывать,  раскрыть.  Заліпилися  мої 

карі  очі,  не  можу  я  розняти.  Чуб.  V*. 950.  Зуби  ножем  рознімали,  щоб  води 
влити,  так  сціпила  (зомлівши).  Харьк. 
2)  Разнимать,  разнять,  развести.  Я>;  же 
счепились  вони — така  буча  збилася,  що 
ледві  розняли  їх    МВ.  II.   184. 

Розаінйти.  млю,  мйш,  гл.  Возвратить 
авмому  способность  говорить.  Со.юмон  був 
німий.  ..  А  Пречиста  Діва  почала  про- 

сити Гоепода  Бога,  шоби...  його  розні- 
жив. Ги.  II.   230. 

Розноперий,  а,  е.  Пестрый,  ст.  разяо- 
цв"Бтныни  перший.   Кури  рознопері.    МВ. 

Розносити,  шу,  сиш,  сов,  її.  рознести. 
су,  сбш.  гл.  1)  Разносить,  развести.  Лю- 

дям роботу  розніс  і  роздав.  ІЦог.  В.  5 1 . 
2)  Разносить,  разнести,  р;ннІ;іт.  їх  ві- 

тер як  полову,  і  буря,  мов  солому,  рве, 

розносить.  К.  Іов.  40.  Гей'  може  трохи 
рознесу  я  свою  тяжку  журбу,  Ррин  Ш. 
016.  1  рознесе  тую  славу  по  всій  Укра- 

їні. Шевч,  4 о( » .  з)  Разносить,  разнести, 
растаскивать,  растащить.  Сини  принесуть, 
а  дочки  й  угли  рознесуть.  Ном.  Л;  10821. 
I)  Разбалтывать,  разбодтаїь,  разгласить. 
Люде  зараз  рознесли  по  всьому  світу  й 
те,  чого  нема.  Грян.  II.  114.  Коли  .иене 
вірно  любиш,  не  кажи  нікому,  бо  то  лю- 

де рознесуть,  як  вітер  солому.  Чуб.  V". 
200.  5)  "Разносить,  разнесть,  разрушить, 
разбить.  Чуб.  ПІ.  431.  Дпйте  ковбасу, 
бп  вам  хату  рознесу.  Чуб  Ш.  455.  Не- 

хай його  тії  просять,  що  греблі  розно- 
сять. Чуб.   V.  210. 

Ровносйтн,  шу,  сиш,  гл.\)-  Рознести  3. 
Затим  ходим  у  портухи,  що  розносили 
вовну  мухи.  Ном.  №  13850.  2)  без л.  Роз- 

носило иогй.  Началг  часто  появляться  кто, 
не  кстати  явился  кто.  Як  був  квас,  то 
не  було  вас.  а  як  настало  квасило,  то  й 
вас  розносило.  Ном.  Л;  4579.  Тілько  що 
хотіїїа  випитувати,  аж  тут  Олену 
розносило  з  своїм  боярином:  давай  ізнов 
жаловаться.  Кв.  І.  18. 

Розноситися,  шуся,  сишся,  сов.  в.  роз- 
нестися, суся,  сешся.  гл.  Разноситься, 

разнестись,  разлететься.  Діра  па  лугах 
рознеслося.  Чуб.  У.  17 

Розноситися,  шуся,  сишся,  гл.  Слнш- 
комь  часто  возиться  ст.  чвмъ,  говорить  о 
чем*.  Розносивсь  (з  чим)  як  в  писаною 
торбою.  Ном.  Л;  2691. 

Ровношати,  таю,  вш,  гл.=Розн6еити. 
АД.  І.  118.  1  вовки-сіроманці  набігали, 
уості  по  байраках,  по  мелюсах  розноша- 
ли.  АД.  І  11.  Гніздечко  розношають. 
МВ.  І!.  118. 

Розношувати,  шую,  вш,  гл.=Ровноси- 
тн.  Спитай  чорного  ворона,  що  його  кість 
розношує.  МВ.  1.   3  54. 

Рознюхати    См.  Рознюхувати. 

Рознюхувати,  хую,  вш,  сов  в.  розвю- 
катн.  хаю,  вш,  гл.  1)  Раанюхивать,  раз- 

нюхать. 2)  Разгадывать,  разгадать,  узна- 
вать, узнаїь.  Як  я  його  рознюхав,  так 

він,  бачу,  ка-зна  який    чоловік.    Полт.  г. 
Розняти    Си.   Рознімати 
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Роэо  ..  См.  Розі .. 

РозогнІтв,  нію.  вш,  гл.  Разгорячиться, 
войти  въ  азарть.  Говен    у. 

Розодітися,  вуся,  вешся,  гл.  Раздіть- оі.  Нх.  За.  20. 

Розонаджвтв,  джу,  двш,  гл.=Рваона- чити.  Нх.  Зн.   13. 

Розовачнти,  чу,  чвш,  гл.  Растрепать 

ні,  разный  сторони,  расплести.  Розоначи- ти  волоси.  Вх.  Леи.  462. 

Рбаовьва,  кв,  ж.  Ум.  огь  роза 

І  Роаор,  ру,  м.  Разорсніе.  Алв.  76. 

Дома  усе  в  розор  пішло,  а  вік  -сиди. 

Мир.  ІІов.  І.  129.  Те  поїли,  тс  попили, 

тс  розібрали,  того  не  дог  леділи— розор та  й  годі!  Кв.  Н.  222. 

II.  Розор,  ру,  м.  Углубление,    образуо- 
моє  плугомь  послі  изігЬстнаго нрісма всіїаиі 

кн,  а  именно:  оратм  а  розор  -пахать  поле, 

начиная  сі,  краєві  участка    и    оканчивай 

на  серединной  лпніи,  гд*  образуется  углу- 
бленіе,  которое  и  есть  розор.    И*жиі     у. 

Розора.  ри,лс.  1)=І  Розор  2)=ІІ  Ро- 
зор   Скнир.    у.    Вообще    переділ*,    черга 

между  двумя  вспаханными  нолями,  прове- 

денная илугомъ,  пли  между  грядами,   сде- 
ланная заступом  ь.  Запріг  його  у  соху  та  й 

проорав  розору.  Грин.  II.  236. 

Роаоратв.  См.  Розорювати 

Розоратися,  рюся,  решея.  гл.  Увлечьпі пахан ьемъ. 

Ровбрва,  вв,  л*?.=Ирірва?   В   роаорву 
їсть.  Жадно  ІІСП..  Ном.  №  12209. 

Розорити,  ся    См.  Роэорятя.  ся 

Розорювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  ровора 

*в,  рю,  рвш,  гл.   Распахивать,  распахать. 
Ой  висока  полонина  з  вітром    говорили, 

хиба  ж  її  розорити,  жито   би   родила. 
Шух.  І.  200. 

Роворятя.  ряю,  вш,  сов.  в.  розоряти, 

рю,  рвш,  гл.  Разорить,  разорить.  Вона  і 

Трою  розорила,  вона  Дгдоку  погубила. 
Котл.  Кн. 

Розорятися,  ряюся,  вгася.  сов.  в.  ро- 
зор йтися,  рюся,  рвшея,  гл.  Разоряться, 
разориться.  Ном,  Мі  13748. 

Роаохбтмти,  ся.  См.  Розоючуввтя,  ся. 

Ровохбчуватв,  чую,  вш,  сов.  в  розо- 

хотити, чу,  твш,  гл.  Возбуждать,  возбу- 
дить охоту,  желвак*.  Розохотив  до  гульні. 

Левиц.  Вон,  25. 

Рвэохбчу матися,  чуюся,  виюя,  сов.  в. 

розохотитися,  чуся,   тяшея,    гл.    Полу- 

чать, получить  жсланіс,  "охоту. Рбзочвз,  вв,  ж.  Ум.  оті.  роза. 

Роз  рабу  ваивя,  яя,  с.  Разграблеиіе,  гва- бежь. 

Роврабуватв,  бую,  вш,  гл.  Разграбить. 
Роврада,  ди,    ж.    Иесогласіо,    роздорі, 

разладь.  Писарь  волосний  і  новий  стар- шина в  розраді  з  ним.  Новомоск.  у. 

Розраджатн.  дж&ю,  вш,  сов.  в.  ровра- 

дити,  джу.  двш,  гл.  ОтсоиЬшваль,  раз- 
совішвать,  разеові'.тоилть.  Люде  мені  роз- 

раджають,  же  посагу  мало,  а  вже  ж  ме- ні тое  дівча  до  серця  пристало.  Рол.  1. 
36Г).  Твої  сестри  розрадили,  щоби  ми  си 
не  любили.  Лукаш.   130. 

Розрадник,  кн,  м.  Топ.,  который  от- 
говарнваегь,  отсовішваеть.  Трохи  одвик 
од  шинку,  од  своїх  порадників  та  розрад 
ників.  Г.  Барв.  282. 

Розражатн,  жаю.  вш,  сов.  в.  роаразв- 
тн,  жу,  ваш,  гл.  Раздражать,  раздражить, 

растравлять,  растравить.  Зібралася  моя 
родинонька,  та  й  не  розважає,  тільки 

мою  та  смерть  престрашную  хуже  ро<- 

ражае.  Чуб.  V.  442.  Ще  гірше  роціазила 
її  серце.  Мир.  Иов.   І.    123. 

Розрідити,  лю,  лиш,  гл.  Распахать 

ралом Роарахуванвя,  вя,  с  Расчисленіе,  раз- ечеть. 

Розрахувати,  хую,  вш,  гл.  Разсчитать, 

разечесть. 

Розрахуватвся.  хуюся,  вшея.'л.  1)  Рас- считаться. 2)  Рассудить,  обдумать. 

Розраювати,  раюю,  вш.сов.в.  розраяла, 

раю,  вш,  гл.  і/  Отсовіїтіивать,  отговари- 
вать', отговорить.  Полюбив  дівчину  -роз- 

раяли люде,- мені  молодому  пароньки  не 

буде.  Ни.  Подавили  рушники  змовились  - 

чи  годиться  ж  розраювати'!'  МИ.  1.  Ю. 

Розраяли,  розсудили,  щоб  ми  'в  парі  не ходили.  ЧуО.  V.  242.  2)  ИоЧяиАтонать.  Да 

розраяли  мене  вражі  люде:  іди  заміж  — луччей.тобі  буде.  Чуб    V.  5»і. 

Розревтися,  вуся,  вёшея.  гл.  Разре- веться, расплакаться. 

Ровреготатвся,  чуся,  чешси.  гл.  І'а
'с- хохотаться.  Коли  б  мертвий  чув,  як  вона 

баляси  точить,  то  й  тон  би  розреготав- ся. Кв.   1.    1  ЗН. 

Розреияґатася,  ґаюся,  вшея,  гл.  О 

волахь:  приняться  долго  жевать  жвачку. 

Переносно  о  людяхь:  долго  Ьсть.  А  ну, 

годі  вже  вам  реми/ати!  Ем  розреми/а- 
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.иіся  у  снідання  як  іа  обідом.'  Волч.  у. 
(Лобод.). 

Ровнеясатися,  саюся,  вшсж,  гл  •=  Роз- 
рюиатнся. 

Роврепетунатнся,  туюся.  вшся.  гл. 
Раскричаться,  расшуметься.  Ном.  Лі  910ІІ. 
Надає  їй  бебехів,  дан  вона  ы,с  гірше  роз- 

репетується. Сюр.  МПр.  153. 
Розрив,  ву.  м.  Гаст.  Іпіраііепз  поіі 

Іпикоге  Г.  УЮЗО.  1.  125.  Розрив-трава— 
їм.  народныхь  іскрова  и  іяхт.:  трава,  обладаю- 

щая снойсткомъ  разрывать  Чуб.  1.  66.  Що 
нам  кайдани?  Я  призапас  такої  розрив- 
трави,  що  тілько  притулимо,  дач  ік 

нечистому  й  пороспадаються.  К.  41'.  400. 
I.  Роврнватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  розір- 

вати, ву.  веш,  гл.  Разрывать  разорвать. 
Черепаха  знає,  де  есть  розрив  трава:  як 
обгородити  ТІ  гніздо,  то  вона  сим  зіллям 
зараз  розриває.  Чуб.  І.  66.  А  вовчик  сі- 
рсеемький  воли  розірвав.  Чуб.  V.  308. 
Розірвали  моє  серце  на  дві  половині 
Чуб  V.  308.  Шлюбу  не  розірве:  казав  бо 

при  вінчанні,  що  не  покину  її  а.Ш'  до 
сме])ши.    Кн. 

II.  Роврявать,  вію.  еш,  сов.  в  роз- 
рити рню,  вш,  гл. ■  Разрывать,  разрыть, 

раскапывать,  раскопать. 
Розриватися,  ваюся,  вшся.  сов.  в. 

розірватися,  вуся,  вешся.  гл.  Разрывать- 
ся, разорваться.  Сам  чобіт  зайти,  коли 

роздувався  Лом.  .V  11265.  Серце  мої  роз- 
ривається, дивлячись  на  еас.  Кн.  І.  «8. 

Ой  нехай  плаче,  розірветься,  а  уже  ме- 
не не  до.» деться.   Чуб.   V.   78Я. 
Рбврявка,  яя,  ж.  Развлечсвіе.  II  По- 

лин, у  Роздумував  про  її  легку,  веселу 
натуру,  липку  до  розривок.  Лопни.  І.  811. 

Розридатися,  даюся,  вшся,  гл.  Разры- 
даться Марта  розридалась.  Лсвиц  Нов.  -13. 

Розрипатися,  даюся,  вшся,  гл.  Часто 
•ходять  и  выходить,  отворяя  и  затворяя 
дверь. 

Розрівняти,  няю,  вш.  гл.  Кыроняять, 
сравнять. 

Р  зріднитися,    НЮСЯ,   НЙШСЯ.   гл      Га 
«ой  і  псі.  сі.  родными.  Розрізнилася  з  рід- 

нею.  Греб.   332. 

Розрізати.  С».  Розрі.іуватя 
РбврІЗЯа.    КН,   Ж.    1)    Г;і.фї..п..    Хгрс.    у. 

2)     Га.іхн  -іссвиніе.     Дожидаема    розрізки 
і,  ти   ще   й  досі   нема.  Павлоград,  у. 

Розрізнити    ся.    Сн.    Розрізняти,    ся. 
Розрівняти,  наш,  еш,  гов.  в.  розріз- 

нити. ви>.  янш.  гл.  1)  Газділмть,  раздЬ- 

лить,  разлучать,  разлучить.  Треба  розріз- 
нити парубка  та  дгвьу.  Грин.  І.  280. 

2)  Различать,  различить,  разбирать,  разо- 
брать. Не  може  розрізнити,  що  говорять: 

стілько  було  сміху.  Г.  Барв    311. 
Розрівнятися,  нвюся,  вшся,  сон.  в. 

розрізнитися,  нюся.  нншся,  гл.  Разде- 
ляться, раа  сълитьел,  разлучаться,  разлу- 
читься, пойти  разными  путями.  Як  же 

почули  Олену,  так  зараз  і  розрізнились, 
неначе  й  не  вони.  Кв.  I.  40.  Ой  у  полі, 

в  полі  три  дороги— треба  розрізнитись-. .Мег.  361. 

Розрізувати,  аувэ,  вш,  сов.  в.  розріза- 
ти, жу,  жеш,  гл.  Разрт>зывать,  разрезать. 

Онисько  розрізав  кавуна  надвое.  Лсвиц. 
Нов.  228. 

Ровріст,  росту,  м.  Гость,  развитіс. 
Розробити.  См.  Розроблювати 
Розроблювати,  люю,  еш,  розробляти, 

ляю,  вш,  сов.  в.  розробити,  близ,  бяш,  гл. 
Разрабатывать,  разработать. 

Розродитися,  джуся.  днгася,  гл.  Раз- 
решиться огь  брсыеПн.  На  ту  гору  усе 

лізуть  ті  жінки,  то  на  цім  світі  не 
розродились.   Миж.   141. 

Розр  ітися,  роюся,  ішея,  <м.  Разве- 
стись роями  (о  ичелахь).  З  одного  рійка 

р(  зроїлось  їх  більш  як  сто  колодок.  Стор. 
II.    100. 

Розронйтн,  вго,  ннш.  гл.  Разогнать. 
Де  орду  вгоню,  там  ю  розроню.  АД.  1.  35. 

Розростатися,  таюся,  вшся,  сон  в. 
розроїтися,  туся.  тешся,  гл.  Разра- 

статься, разрастись.  Иапо]>ошь  розрослась 
купою.   МИ. 

Ровростуваткгя.  туюся,  вшся,  г.і.~ 
Розростатися.  Як  би  дощі,  то  б  огудина 
розроешувалося.  .  Іебед.  у. 

Розрубати.  См.  Розрубувати. 
Розрубнтн.  бля  бяш.  гл.  Разложить, 

распределить  (ііпдаїь  и  т.  п.).  Угор. 
Розрубувати,  бую.  еш,  сов.  в.  розру- 

бати, баю,  еш,  гл  Разрубать,  разрубить. 
Перетягли  шнурками  перину  й  одну  по- 

душну і  сокирою  }юзруоали  як  раз  по  по- 
ловині. Левея    Нов.  87. 

Розруйновувати,  вую,  еш,  сов.  в.  роз- 
руйнувати, ную.  еш,  гл,  Гаїрушаті ,  раз- 

ру  ні  її  і  ь.  разваливать,  развалить,  Шевч 
219,  208.  Палій  зараз  послав  таких,  що 
роз]іпйн  ували  геть  чисто  той  стовб. 
\ИШ>.   І.    116. 

Розруи  явитися,  нюся,  нншся,  гл. 

Гискрасніться.     Палажка,    розрум'янив- 
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шись  дуже,  шаталась   уранці  в   неділю 
по  коморі.  Г.  Барв.  155. 

Роврунтатн,  таю,  вш,   гл.    Разбросать, 
разрыть. 

Рбзрух,  ху,  м.  П  Иозмущеніс,  ыятежъ
, 

бунтъ.  2)  -Смута,  тревога,  смятсніе.  А  тут 

вже  розрух  зробився:  шукають  ті
ї  мо- 

лодиці: порозбіїалися  скрізь,  якою  вона 

дорогою  йшла,  та  й  найшли  у  житі. 
Рудч.  Сі;,  і.  210. 

Роврухати,  *ыа,  вш,  гл.  Расшеве
лить. 

Розрухатися,  хаюся,  вшея,  гл
.  Рас- 

шевелиться. 

Роарушати,  шаю,  вш,  сов.  в.  роару
- 

шитн,  шу^  шнш,  гл  Расшепеливать,
  рас- 

шевелить, приводить,  привести  вь  движе- 

ніе.  Ідуть  дощі  все  дрібнії,  землю  розр
у- 

тають  і  травою  устилають.  Нп. 

Роврюмсатнся,  саюся,  вшея,  гл
.  Рас- 

плакаться. 

Розсада,  дя,  ж.  І)  Разсада  Ти, 
 капус- 

то, ти,  розсадо  моя  Чуб  V.  П66-2
»- 

заяча.  Раст.  8ейит  ТеІерЬшт   Ь.   6Ю60
. 

І.  136. 

Розсаджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  р
ов 

садйтя,  джу,  диш,  гл.  1)  Раз
саживать, 

разеадить.  Молодиць  розсадила,  де
  якій 

як  припало.  Кв.  І.  134.  Ой  гаю  мій  г
аю, 

розсаженин  зрідка!  Чуб.  V.  647.  2)  
Разса- 

живать, разеадить,  разбить,  раздашпь.  Лк 

ми  тебе  (барило)  не  вип'ємо,- бод
ай  те 

бе  розсадило.  МУК.  Ш.  159.  Роз
садили 

казан.  Харьк.  у. 

Ровсаднна,   нн,   ж.    ітеоель    разса
ды. 

Ном.  №  261. 

Розсадити.  См.  Ровсаджуватн. 

Розсвербітися,  блюся,  бншся,  гл.
  Раз- 

зудит ьсн.  Розсвербілась   спина.    Констан-
 

'"роїсвїнутн,  ее,  гл.  безл.  РазсвЪсть, 

наступить  розсвіту.*  Так  рано  •«»«*«.,  
и»о 

яле  на  порозі  розсвінуло.  Ном.  Я  15ЛМ.
 

Розсвіт,  ту,  м.  РазсвЬтъ.  Чуб.  V.  
715. 

На  розсвіті  добре _  спання,  хто  не  
знає 

закохання.  Чуб.  V.  34. 

Розсвітати,  тав,  гл.  безл.  Разо
втлать 

Чи  то  зоря  розсвітає,  чи  полуднє 
 гри. 

Чуб.  V.  2. 

Розсвітатися,  тавться,  гл.  безл
.=Рои- 

світати.  Світ  вже  біленький  розсві
тавсь, 

нь-  ми  з  того  весілля  повертали  додому. 
МИ.  II    аз. 

Розсвітйтн,  чу.  тиш,  гл.  Разжечь
,  за- 

ставить арко  ГОр*ТЬ.  Заполи  в  печі  ..От
 

воно  розмітило.  Рудч.  Ск,    II.    62.    1
  оз- 

світив  йому  свічку,  аж  з  очей  іскри  ле- тять. Ном    №  3978. 

Ровсвітитися,  чуся,  твшея,  гл  іа
з- 

горіться.  Тільки  що  розсвипились  (зі
рон- 

ьіі),  та  й  то  не  зовсім  ясно,  а  наче  крі
зь 

серпанок.  Кв    І.  28. 

Ровсердитн.  джу,  дяш,  гл.  Разсе
рдить. 

На  шальвію  воду  грію,  на  руту  не  буду: 

розсердила  миленького,  просити  не  б
уду. 

Чуб.  V.  210. 

Розсердитися,  джуся,  дншся,  
гл.  1  аз- 

сордиться.  Розсердься,  та  не  вда
рь.  Нои. .М-  3810. 

Розсилати,  лаю,  вш,  сов.  в.  розісл
ати, 

шлю,  леш,  гл.  Разшлать,  разослать^
 

десь  мої  воли  пропали!  'Шукаю  са
м  і 

хлопців  розіслав  і  найти  не 
 можна 

Пом.  ̂   14052.  Дрібні  листи  писала,  п
о 

губернях  розсилала.  Чуб.  V.  97
8. 

І.  Розсип,  пу,  м  1)  Разсыпь
,  разшн- 

ка  Дивимось -свіжий  розсип: 
 виднобрав 

хтось  зерно  вночі.  Новомоск.  
у.  2)— гоз- 

сипка.  Од  його  всі  в  розсип,  як  го
луби  ви} 

шуліки.  МВ.  1.  72. 

II  Рбвсип,  пи,  ж.  На  Дв*с
тр*:  лиман- 

ная береговая  мель,  слегка  покры
тая  во- 

юю и  во  время  с*нсриыхъ  в*тр
овь  ООНа- 

■кающаяся  на  далекое  разотояніе.  Бра
ун,  ол 

Розсипати,  паю,  вш,  сои  в
.  Р**""»- 

ти  плю  пл  ш,  гл.  РазСЫПат
ь,  разсніЛть. 

Породила  мене  мати  на  6
Щ  Р9""™' 

яп  м  орішеньки  на  льоду,  Чуб
.  V.  м. 

Розсипала  я  на  його  чима
ло  карбован- 

чиків. Левин.  Иов.  348. 

Розсипатися,  паюся.  вгася  сов  в.  
роз- 

сипатися, плюся,  плешея,  гл.  щлсы 

Ї5,  разсыиатьси.  Г
орох  розсипався. 

Волосся  розсипалось  по  пле
чах.  Веселии 

промінь  сонця  йшов  через  
вікно,  розсипав- 

ся поміж  зеленим  листом.  Лсн
иц.  Нов. 

16-)  Голос  його  розсипався  між 
 скелями, 

Як  весняний  перший  грім.  
Левиц.  Нов. 

355  2)  Распадаться,  распастьс
я.  Іая  вем 

.„,"«,« .він  одлупив,  взяла  таи 
розсип* лося  У  його  в  Я^-ЧУ»-;     .'^о? 

мила  зорю  позбірала  та  
й    затикалася 

Чуб    V    1194.  Розсипались  
жовті  кости 

І-  жар  по  печі.  Чуб.   V.  739.    3)  ЩЛг 

;,,а>ся^азріпжп,яогьбре,..ии.^«н!
 

жт,т  розсипалась.  Лохи,  у     %*
™*-н 

„„  лопотать,  изі,  кожи  ліній
   Зубихаж 

„шш  так  і  розсипоешься.  1
  сю*и   шат 

пеіся,  і  т}ди  мотнеться:    
і    намисто 
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Олені  нав'язує  на  шию,  і  голову  квітчає. 
Кв.  II.  140. 

Ровсвпка.  ва,  ж.  В  ровсвдву.  Въ  раз- 
сипную.  В  розсипку  кінних  распустивши, 
сам  як  опарений  кричав.  Котл.  Ен. 

Ровоалвйв,  а,  в.  Разбросанный.  Розсип- 
на наша  волость.  Харьк.  г. 

Ровсвпчаствй.  а,  е.  Разсыпчастый  Аж 

кружало  витоптав,  танцюючи  на  розсип- 
частій  долівці.  Св.  Л.  207.  Разсипчаста 
картопля. 

Ровсвтвтж,  чу,  тіш,  гл.  О  мед*,  саха- 
рі:  развести  водой.  Розситити  (мед)  так, 
як  би  в  продажу.  Чуб.  І.  72. 

Ровсвхатися,  хаюса,  вшса,  сов.  в. 

роасохтвса,  хяуся,  нешся,  гл.  Разсыхать- 
ся,  разсохнуться.  Цебер  розсохся  і  розси- 

пався. Рудч.  Ск.  І.  129. 
Ровсів&тв.  ваш,  вш,  сов.  в.  ровсіятя. 

еію,  вш,  гл.  Разсввать,  разсвять.  Розсіяв 
я  пшениченьку  рідко.  Чуб.  V.  865. 

Розсіватися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  ров- 
еілтнся,  сіюся,  ашся,  гл.  Разсіватьоя,  раз- 

оряться. Ходім,  сестро,  юрою,  розсіємось 
травою.  Чуб.  V.  201. 

Ровсідатвся.  даюся,  вшся,  сов.  в.  ров- 
сіствся,  сяду ся,  дешся,  и.  1)  Разсажи- 
ваться,  разсвсгься.  Гості  розсідалися  по 
лавках.  Харьк.  2)  Разевдаться,  рязсвсться. 
Це  вже  ти  розсілася,  а  робити  й  юді. 

Кобел.  у.  3)  Распадаться.,  распасться,  лоп- 
нуть. Мнж.  137.  Не  їв — зомлів,  наївся — 

розсівся.  Ном.  №  12156.  А  ше  Кася  не 
всілася,  вже  коляса  розсілася.  Чуб.  V.  908. 
Нехай  сердитися,  хоч  розсядеться.  Грин. 
Ш.  241-  Де  ударить,  то  розсядеться  й 
шкурка.   Чуб.   V.  595 

Розсідлатв,  ся,  См.  Розсідлувати,  са. 

Ровсідлуватв,  дую,  вш,  сов.  в.  розсід- 
латв, лаю,  вш,  и.  Разсвдлцвать,  разос- 

лать. У дівонько  молода,  розсідлай  мені  ко- 
ня   Чуб.  V.  817. 

РовсІдлувлтяся,  луюся,  вшся,  сов.  в. 
ровсідльтвся,  лаюса,  вшся,  м.  Разсідльї- 
ваться,  разсвдлаться. 

Ровсівітя,  каю,  вш,  сов.  в.  ровсівтв, 
січу,  ваш.  гл.  Раєсвкать,  разсвчь.  Грик. 
III.  587.  Мечем  юстрим  розсікає  і  о  ка- 

мінь розбиває.  Чуб.  ПІ.  364. 

Ровсїльявца,  ці,  ж.  Родъ  щей  изг 
квелой  капусты  и  кукурузной  муки.  Вх. 
Зв.  60 

Ровсішаа,  вв,  ж.  Ум.  сть  розеоха. 

Ровсівтв.  са.  См.  Ровоіватв,  ся. 

Розсваватвся,  каюся,  «шея,  «л.  Рас- 
прыгаться, растанцоваться.  ІЗх.    Уг.    266. 

Ромвепатвся,  паюоя,  вшеа,  гл.  Раз- 
щепнться,  расколоться. 

Роасввглвтися,  люся,  лвшоя,  гл.  На- 
чать жалобно  кричать. 

Ровсвбчвтвся,  чуся,  чвшея,  гл.  I)  Рас- 
пасться на  куски,  разскочиться.  Так  той 

меч  на  канцурки  і  розскочивсь.  Мнж.  10. 

2)  Лопнуть,  треснуть.  Аж  ся  земля  роз- 
скочила.  Гол.  IV.  479.  Розскочиться  моє 
серце  на  дві  половит.  Грин.  Ш.  256. 

Роасвубатв,  баю,  вш,  сов.  в.  розскуб- 
ти, бу,  бёш,  іл.  Раздергивать,  раздергать, 

расщипать.  Розскубати  ковтуння  (у  вов- 
ні). Вас.  202. 

Ровславвтв.  См.  Роаолавлятн 

Роаславлятв,  ляю,  вш,  сов.  в.  ровлжа- 
внтв,  влю,  ваш,  ил.  Разглашать,  разгла- 

сить. Хтось  цікавий  підхопив  та  розсла- 
вив по  селу — от  і  поговір  став  недобрий. МВ.  II.  181. 

Ровслебезуватн,  зую,  вш,  гл.  Прочи- 
тать съ  трудомъ.  Переносно:  разобрать, 

понять. 

Ровслухатв,  хаю,  вш,  гл.  Разсдышать. 
їм  через....  жаб,  чи...  через  кого....  я  щось 
не  розслухав.  Кв.  I.   78. 

Ровслухатвся,  хаюся,  ешея,  гл.  Вслу- 
шаться, понять,  выслушавъ.  Перш  було 

розсердився,  а  далі,  як  розслухавсь,  що 
йому  Настя,  стогнучи,  росказала,  то  й  за- мовк. Кв.  І.  90. 

Ровсжердітвся,  дясуся,  двшея,  гл.  На- 
чать сильно  вонять. 

Розсмикати,  ся.  См.  Розсмикувати,  ся. 
Ровсяввуватв,  вую,  вш,  сов.  з.  ров- 

сяяватв,  ваю,  вш,  «л.  Раздергивать,  раз- 
дергать. 

Розсмикуватися,  вуюся,  вшся,  сов. 
в.  ровсввватвся,  каюся,  вшся,  гл.  Раз- 
дергаться.  Драг.  79. 

Розсмішити,  шу,  шйт,  гл.  Разсмі- 
шить.  А  вже  розсмішити,  так  їй  пода- 

вай. Кв.  І.  158 

Розсміятися,  віюся,  ешся,  гл.  Разсмі- 
яться.  Чуб.  І.  156.  Розсміявся  так  крас- 

но, як  би  пекла  не  хотів.  Ном.  X»  12635. 
Розсмоктати,  кчу,  чвш,  гл.  Разсосать. 
Розснаститися,  щуся,  стишся,  гл.  Раз- 

валиться, разломаться  (о  чемъ  либо  еді- 
ланноыг,  сбитомъ  изъ  различныгь  частей). 
Журавель  коло  криниці  розснаститься,  як 
недобре  збитий.  Рк.  Левиц. 

Ровсобачатвся,  чуся,  чишеа,  гл.  =  Ро- вілсітв. 
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Розсокотатися,  чуоя,  чешся,  гл.  О  ку- 
рагь  и  женщияахъ:  раскричаться,  расшу- 
меться. 

Роэсолйтн.  См.  Роэсолювати. 

Рсвсолода,  дн,  об.  Неповоротливый,  ве- 
уклюжій    чєловЄкь.    Ич    який  розсолода! 
Екатериносл.  т.  Слов.  Д.  Эварн. 

Роясолбджуватн,  джую,  вш,  сов.  в. 

розоолоднтн,  джу,  дйш,  гл.  Разводить, 
развести  сладкимъ. 

Ровсблюватш,  люю,  вш,  сов.  в.  розсо- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Солить,  посолить.  Пи- 

ши йому  схотілось.  От  він  (дурень)  на- 
брав води,  покуш  пував — не  солона.  Узяв 

тоді,  усю  сіль  у  воду  висипав,  розсолив. 
Грин.  І.  205. 

Ровсоптйся.  пу"оя,  пёшся,  гл.  1'азсо- піться. 
Ровсбха,  хя,  ж.  1)  Чаще  во  мн.  ч. 

розсбхи.  Развилка,  развилина,  місто,  гдЄ 
что-либо  раздвояотся,  напр.  бревно  съ 
вилообразнымъ  концемъ,  місто,  гдЄ  рас- 

ходятся ноги,  распутье  и  пр.  Драг.  35. 
О.  1861.  XI.  Св.  32.  Мнж.  148.  Шух.  I. 

149.  2)  мн.  Деревянные  вилы  для  навоза. 
Вх.  Зн.  61.  Ум.  Розсинна. 

Роэсоханя,  я1,  ж.  Коршунъ  красный, 

шулятникь,  Гаїсо  тікиз.  Желех.  Роэсоха- 
ня мае  хвіст  розсохатий.  Вх.  Зн.  60. 

Розсохатий,  а,  е.  1)=Ровсохуватий. 
Розсохатий  явір.  Млак.  49.  2)  0  волахъ: 
съ  развесистыми  рогами. 

Розсохач,  ча,  м.  Олень.  Вх.  Пч.  II.  6. 
Розсбхтися.  См.  Роэсихатвся. 

Розсохуватий,  а,  е.    Раздвоенный    ви- 
лообразно.   Мил.    20.    Розсохуватий    дуб. 

Розсохувата  грухиа. 
Розспіватися,  віюся,  вшея,    >■*■    Рас- 

петься. 

Розставання,  ня.  с  Разставаніе,  раз- 

лука. Сч.  Розстання.  Цілуючись  по  братер- 
ський на  розставанні.  Левиц.  I.  463.  Не- 

вимовна мука— із  милим  розлука,  розста- 
вання—серця розривання.  К.  Доев.  128. 

Розставатися,  таюся,  «шея,  сов.  в. 

ровстатнея,  отйнуоя,  нешся,  м.  Разста- 
ваться,  разетаться.  Ох  і  тяжко-важко,  як 
хто  кою  любить,  а  ще  тяжче,  як  хто 
розстається.   Нп. 

Ровстанитн.  См.  Розставляти. 
Розставляти,  ллю,  вш,  сов.  в.  рое- 

отавяти,  влю,  ваш,  гл.  Разставлять,  раз- ставить.  Наймички  бігали,  розставляючи 

тарілки.  Левиц.  Ііов.  394 .  Стій  но,  жін- 
%»,  я  побачу,  чи  не  впало  що  в  кіш,  що 
рано  розставив.  Рудч.  Ся.  1.  186. 

Рояставня,  ня,  с.  Разлука.  См.  Розста- вання. Розстання  з  милим  смерті  ся 

рімнае.  Ном.  №  8782.  Хто  був  причиною 
розстання  мого,  щоб  мій  весь  смуток 
упав  на  нього.  Чуб.  V.  358. 

Розстановити.  См.  Ровстановлятя. 

Розстановляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  роз- 
становити, влю,  виш,  гл.=Ро8Ставляти, 

розставити.  Розстановила  усе  на  столі, 
як  треба.  Кв.  І.  70. 

Розстань,  ні,  ж.  Распутье,  місто  раз- 
дЄлєвія  дороп..  Чуб.  І.  85.  Щоб  тебе  по- 

ховали на  розстанях.  Ном.  Л  3799. 
Розстаньвн,  вів,  м.  лш.=Роастакь. 

Ном.  №  3799. 

Ровстаратнся,  раюся,  вшея,  гл.  Раз- 
добыть. Як  потягнувся  на  юшку,  то  роз- 

старайся і  на  петрушку.  Ном.  №  4884. 

Як  розстараєтесь  грошей,  заплатите 
мені.  Грин.  Н.  291. 

Ровотаруватися,  рушся,  вшея.  гл.  При- 
няться корчпть  изъ  себя  взрослаго  чело- 

века, резонировать. 

Ровстарцюватнся.  цвэюея,  ешея,  гл. 
Привыкнуть  къ  нищенству 

Розстатм,  стану,  неш,  гл.  Уничтожить- 

ся, перестать  существовать.  Що  ся   ста- 
ло, розстати  не  мусить.  Ном.  X?  5237. 

Роэстатяся.  См.  Ровставатися. 

Розстебнути,  ся.  Сч.  Розстібати,    ся. 
Розстелити,  ся.  См.   Розстеляти,    ся. 

Розстеляти,  огяю,  вш,  сов.  в.    ровсте- 

лйтн,  лю,  леш,    гл.=Ро8Стилати,    рові- слатн. 

Ровстелятися,  ляюся,  вшея,  сов.  в. 

розстелитися,  люся,  лешся,  гл.— Ро8- 
стилатяся,  розіслатися.  Левиц.  І.  272. 
Під  вікнами  розстелялася  зелена  трава. 
Левиц.  І.  331. 

Роастервитвся,  влюся,  вишоя,  гл. 
Остервенёгь. 

Розстилати,  лаю,  вш,  сов.  в.  розісла- 
ти, стелю,  леш,  гл.  Разстилать,  разослать. 

Та  й  розіслав  королевич  шовковий  ковер. 

Чуб.  V.  77*2.  На  хипилях  стояыь  дуби 

зубчастою  стіною,  розіславши  міцне  гіл- 
ля з  широким  листом  по  синьому  небу. 

Левиц.  І.  204.  За  сонцем  хмаронька  пли- 
ве, червоні  поли  розстилає  Шевч.  445. 
Розстилатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

розіслатися,  стелюся,  лешся,  гл.  Степ 

почав  розстилатись  далеко,  далеко  і  зе- 
ленів, скільки  засягало  око.  Левиц.  Пов. 

369.  Ой  хрещатий  барвіночку,  розсти- 
лайся нижче,  ой  ти,  милий  чорнобри- 

вий, присунься  ще  ближче.  Чуб.  V.  Ш. 
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Розстібати, -баю,  вш.  сов.  в.  розстеб- 
нуті, ну,  неш,  гл.  Разстегивать,  разсте- 

гнуть.  Він  розстебнув  одежу.  Левиц.  Нов. 
190. 

Розстібатися,  баюея  вшся,  сов.  в.  роз- 
стебнутися, нуся,  нешоя,  гл.  Разстеги- 

ваться,  разстегнуться.  Синій  жупан  роз- 
стебнувся. Левиц.  І.  240. 

Розстогнатнея.  нуся,  нешся,  гл.  При- 
няі  я  хтонать.  Ото  вена  і  розстогналась: 
така  хвора,  така  хвора.   Мнж.  96. 

Розстрёлити.  См.  Розстрілювати. 
Розстригати,  гаю,  вш,  сов.  в.  розстриг- 

ти, жу,  жел,  гл.  Разстригать,  разстричь. 

Розстрілювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ров- 
стрелити,  лю,  лиш,  гл.  Разстртзливать, 

разстр'влять.  Чуб.  V.  249. 
Ровстряватн,  ряю,  ел,  ел.=Ровотря 

ватися. 
Ровстряватнся,  ряюся,  вшся,  сов.  в. 

розстрятися,  нуся,  нешся,  гл.  Разста- 
ваться,  разстаться.  Грин.  III.  69.  Душа 
з  тілом  розстрявалася.  Харьк.  г.  Ліпш 
би  не  знатися,  неже  зараз  і  розстря- 

тися. Ни.  №  8783. 

Ровстукатися.  каюся,  вшся.  гл.  Сту 
чать  не  переставая. 

Ровступатнся,  паюся,  вшся,  сов.  в. 
розступитися,  плюся,  пншся.  гл.  Раз- 
ступаться,  разступиться,  раздвинуться.  Роз- 
ступіться,  подоляне,  нехай  гиря  погуляє. 
Нон.  .V  12507.  Розступися,  сине  море, 
в  своїй  широкості.  Чуб.  V.  378.  Розсту- 

пися, сира  земле,  ой  я  піду  жива  в  те- 
бе. Чуб.  V.  559. 

Роэстьбба.  би,  ж.   Неряха    въ    оаеждЪ. 

Розсувати,  ваю,  еш,  сов   в.   розсуну- 
ти, ну,  неш,  гл.  Рассовывать,  разсунуть, 

раздвигать,  раздвинуть. 

Розсуватися,  ва'юся.  вшся,  сов.  в.  ров- 
сунутнся,  нуся,  нешся,  гл.  Разсовыватъ- 
ся,  разсунуться,  раздвигаться,  раздвинуться. 

Рбзеуд,  ду.  .«.= Розсуд ок  2. 
Розсудець,  дця,  м.  Разлучающій,  ссоря- 

щіі  сплетнями?  См.  Розсудити  3.  Бог  дасть 
судця,  а  чорт  розсудця.  Ном.  .V  7381. 

Розсуджувати,  джую,  еш,  сон.  в.  роз- 
судити, джу.  диш  гл.  1)  Разсуживать, 

разсудить.  рішить  Розсуджує  пригніче- 
них по  правді.  К.  Іов.  79.  Зараз  не  ві- 

шають, а  поперед  розсудять.  Ном.  №  7445. 
2}  Разрешать,  разрешить,  разгадать.  Ой 
розсуди,  бабусенько,  сей  начудний  сон. 
Чуб.  V.  775.  3)  Разговорами  сплетнями 
разлучать,  разлучить.    Женихався,    з   цех 

не  сміявся, — думав — моя  буде, — розраяли 
та  розсудили  проклятії  люде.  Чуб.  V.  263. 

Розсужатн.  жаю,  еш,  гл.— Розсуджу 
вати.  За  отецькою  дитиною  отець-матхр 
стане,  за  бідною  сиротою  сам  Бог  роз- 
сужае.  Чуб.  V.  448. 

Розсуканий,  в,  е.  Нескладный,  непро- 
ворный. ЗЬдить  як  розсукана.  Кобел.  у. 

1  чим  вона  хороша?  довга  та  розсукана. 
Кобел.  у. 

Ровсукати.  См.  Ровсукувати. 

Роэсукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  ровсу- 
кати, каю,  вш,  гл.  Разсучивать,  разсу- 

чить,  раскручивать,  раскрутить. 
Розсумуватися,  куюся,  вшся,  гл.  За- 

тосковать. 
Ровсувути,  ся.  Си.  Ровсукати,  вя. 
Розсупонити,  ню,  ниш,  гл.   Развязать 

супоню. Розсупонитися,  нюся,  няшся,  гл.  Раз- 
вязать поясъ,  разстегнуть  юбку. 

Ровсучнй,  а,  є.  Боліє  чЪмъ  сучий.  От 
розсучого  сина!  (брань).  Рудч.  Ск.  II.  76. 

Розсякати,  каю,  вш,  сов  в.  розсякву- 
ти,  ну,  неш.  гл.  Размягчаться,  размяг- 

читься отъ  жидкости.  Розсяк  глей  добре, 
як  масло. 

Розування,  ня,  с.  розуватн(ся),  ваю- 
(ся),  еш(ся).  гл.=Розаування,  роззува- 

ти, ся. 

Рбвум,  ну,  м.  1)  Разумъ,  умъ.  Не  шту- 
ка наука,  а  штука  розум.  Ном.  >г  603. 

Людей  слухай,  а  свій  розум  май.  Ном. 
Дурний  розум.  Глупость.  Дурний  розум^  у 
тобі.  Мет.  3  дурного  разуму.  По  глупости. 
Брати  на  розум.  Замечать,  принимать  гь 
св'вд'внію.  Бери,  Петре,  на  розум.  Ном. 
.V  6076.  На  рбзум  навести.  Навести  на 
умъ,  научить,  посоветовать,  растолковать. 
Скоріш  дурень  одурить  розумного,  як  ро- 

зумний дурня  на  розум  наведе.  Ном. 
№  6155.  З  рбзуиу  звести.  Обмануть,  оду- 

рачить, сбить  съ  толку  Як  питається, 
так  на  розум  наведи,  а  як  не  питаєть- 

ся, так  і  з  того  розуму  зведи.  Ном. 
№  3311.  Навчати  разуму,  навчити  на  розум. 
Наставлять.  Я  її  розуму  навчала  і  добра 
її  гляділа.  МВ.  II.  19.  Почну  на  добрий 

розум  навчати — як  умію,  так  і  навчаю. 
МВ.  II.  9.  До  розуму  приймати.  Внима- 

тельно слушать.  До  розуму  дійти.  Поумиїть, 
съ  возрастомъ  поумнъть.  Яка  ще  з  нею 
мова?  вона  ще  дурна,  нехай  перше  розу- 

му дійде.  МВ.  II.  36.  До  розуму  довести. 
Воспитать,  вскормить.  Не  той  тато,  що 
сплодив,  а  той,  що  до  розуму  довів.  Ном. 
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№  7236.  Держати  розум  в  голові".  Быть 
благоразумными  Не  потурай,  дівчинонь- 

ко, та  моїй  розмовонці,  держи  розум  та 

ум  добрий  в  своїй  головонці.  'Чуб.  У.  62. 
Добрати  рбзуму.  Взять  въ  толкъ,  сообра- 

зить, придумать.  Мати  сина  зродила,  не 
добрала  розуму  та  в  салдати.  оддала. 
Чуб.  V.  1008.  В  рбчум  прийти.  Образу- 

миться. Не  сповна  рбзуму.  Не  въ  полномъ 

умь1  Моя  жінка  не  сповна  розуму,  то 
вона  і  чого  на  світі  нема — наговорить. 
Рудч.  Ск.  1  187.  Перевестися  на  чий  рбзум. 
Держать  чью  руку,  долать  все  по  чьему 

указаній:.  Поки  не  брав  дочки  в  Солов'їхи, 
був  чоловік,  як  чоловік,  а  тепер  зовсин 
перевівся  на  ІІалажчин  розум.  Левиц. 

Пов.  343.  Спасти  на  рбзум.  Прійтн  на  \'мъ. 
Нікому  така  думка  не  спала  на  розум. 
Кв.  II.  286.  Піти,  ходити  до  голови  по  рб- 

зум. Думать,  подумать,  обращаться  къ  до- 
водамъ  ума.  Чи^він  у  барвінку  купаний, 
що  так  дівчат  чарує?  Коли  вже  на  прав- 

ду йде,  то  й  мені  він  чи  одну  нічку 
снився.  Вже  я  ходила-ходила  до  голови 
по  рэзум,  поки  схаменулася.  МВ.  II.  157. 
2)  Смыслъ.  Силкувався  Якимко  посте- 

регти розум  тієї  чудної  для  українця 
мови.  Левиц.  І.  244.  Ум.  Розумець,  розу- 

мок, розумбчок,  розумоньно.  Чуб.  V.  347. 
Був  му  леи  ком,  тепер  паную  і  трохи 
розумцю  набравсь.  Алв.  7. 

Роэумаха,  хи,  об.  Умный  человЪкъ, 
мудрецъ. 
І  Розумець,  мця,  м.  Уыникъ.  Бач, 

який  найшовся  розумець.  Черниг. 

II.  Розумець,  мцю.  м.  Ум.  оть  розум. 

Розуміння,  ня,  с  Ііонимавіе.  К.  Кр.  28. 
Твого  святого  розуміння  не  вмію  розумом 
збагнути.  К.   Псал.  310. 

Розуміти,  нію,  еш,  гл.  Понимать.  Так 
мені  сталося,  наче  я  дитина  мала:  не 

розумію  нічого,  не  знаю,  не  па.н'ятаю. МВ.  II.  13. 

РовуМІТИСЯ,    МІЮСЯ,    ЙШСЯ,    гл.  —  НВ  чб- 
ху.  Понимать,  смыслить  въ  чемъ,  знать 
толкъ  ръ  чемъ.  Він  на  тому  не  розу- 

міється. Розуміється,  як  Мошко  на  пер- 
ці. Ном.  .^  6512. 

Розумний,  а,  в.  1)  Разумный,  одарен- 
ный разумомь.  /  скотина  розумна,  да- 
ром, що  не  говорить.  Ном.  .V  404.  2)  Умный. 

Було  собі  три  брати  -  два  розумних,  а 
третій  дурний.  Рудч.  Ск.  І.  69.  Ум.  Ро- 

зумненький, розуинбсеньний. 

Розумник,  ка.  м.  Умникъ.  Желех. 
Розумниця,  ці,  ж.  Умница.  Шевч.  306. 

Розумнішати,  шаю,  еш,  гл.  Дъматься 
умніе,  умнуть.  Ном.  №  4164. 

Розумно,  нар.  1)  Умно,  разумно.  Наш 
отаман  розумно  порядкує.  Стор.  II.  247. 
Він  розумно  відказав.  Єв,  Мр.  XII.  34. 
2)  Понятно.  О.  1861.  V.  32.  Нічого  було 
й  не  говорять,  дивляться  тілько  одно  на 
одного,  а  що  на  душі  робиться,  усе  їм 
розумно.  К.  ЧР.  182.  Нехай  усім  вам 
зробиться  розумно,  що  се  єдиний  правед- 

ний Господь  наш.  К.  Псал.  227.  Ум.  Ро- 

зумненько, розумнёсенько. 
Розумбвий,  а,  е.  Умственный.  К.  Кр. 

20.  Розумова  неволя.  Левиц.  І.  241.  Ви- 
сока стадія  розумової  культури.  К.  ХП. 

124.  Дає  нсин  закон  громадянського  жит- 
тя і  розумового  прямування.  К.  ХП.  135. 

Розуябв,  мва,  розумонько,  ва,  розу- 
мбчок. чва,  м.  Ум.  оть  розум. 

Розумування,  ня,  с  Разсужденіе.  О. 
1862.  І.  68.  Не  багато  тут  буде  нашо- 

го розумування.  0.  1862.  І    65. 
Розумувати,  мую,  еш.  гл.  Разсуждать. 
Розфійеиця,  ці.  ж.  Расточительница. 

Желех.  Ведемо  ті  господиню:  до  комори 
клюшницю,  до  муки  розфгйницю.  О.  1862. 
IV.  36. 
Розцвірінькатися,  каюся,  єшся,  гл. 

Разщебетаться,  разеверчаться.  Горобець 

розцвірінькався. 
Розцвірватнся,  каюся,  ешся.  гл.  0 

воробь*:  раскричаться.  Як  пішов  гороб- 
чик танцювати, — роспурхався,  розцвір- 

кався.  Грин.  Ш.  663. 
Розцвісти,  ся.  См.  Ровцвітати,  ся. 
Рбвцвіт,  ту,  .«.  Расцвьть,  процвітаніе. 

Стали  сі  люде....  міркувати,  яким-  би 
робом  зупинити  розцвіт  української  мо- 

ви. К.  ХП.   125. 

Ровцвітати,  таю.  еш,  сов.  в.  розцвісти, 
ту,  теш,  гл  Расцветать,  расцвести.  То 
не  вишня-черещня  розцвітає.  Чуб. 

Розцвітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

розцвістнея.  ту  ся,  тешся,  ?л— Розцві- 
тати, розцвісти.  У  лузі  калинонька  роз- 

цвілася.  Чуб.  ПІ.  1 18.  Гречка  розцвілась 
саме,  а  мороз  узяв  да  й  зморозив.  Рудч. 
Ск.  І.  90. 

Розцвяхувати,  хую,  еш,  гл.  Разукра- 
сить гвоздиками. 

Розцілувати,  лую,  еш,  гл.  Расцеловать 
Розцілуватися,  луюся.  ешся,  гл.  Рас- 
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ціловаться.  Розцілувався,  як  жид  на  ша- 
баші. Ном.  №  11586. 

Розцінити,  ию,  ннш.  г.!.=Розцінува- 
тн.  Розцінили  всякий  ступінь  землі.  К. 
(О.   1861.   І.  310) 

Ровцінуватн,  вую,  вш,  гл.  Расцінить. 

Розціпити.  См.  Розціпляти 
Розціпляти,  ляю,  вш.  сов.  в.  розціпи- 

ти, плю,  пяш,  гл.  Разжимать,  разжать, 
разнимать,  разнять.  Розціпити  зуби.  Роз- 

ціпила руки  і  трохи  пальцями  повела 
себе  по  виду.  Г.  Барв.  116. 

Розцокотатися,  чуся,  чешся,  гл.— 
Розсокотатися. 

Ровцуратися,  раюся,  ешся,  гл.  Разой- 
тись, прекратить  знакомство.  Він  розцу- 

рався  з  своєю  жінкою  та  й  не  живуть 
укупі.  Павлогр.  у. 

Розчавити,  влю,  виш,  гл.  Раздавить, 
расплющить.  Розчавив таркана.  НВолын.  у. 

Ровчавичнтн,  чу,  чнш,  гл.=Ро8чавн- 
ТЕ.  А  довгомудові  так  і  смерть  прийшла: 
довбня  його  розчавичила.  Чуб.  II.  97. 

Розчавушнтн,  шу,  швш,  гл.=Розча- 
вити.  Розчавушили  хліб.  Кобел.  у. 

Ровчавчвти,  чу,  чнш,  гл.=Розчаввтв. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Ровчастуватв,  тун»,  вш,  гл.  Израсхо- 
довать, иотчуя.  Ось  розчастую  оцю  горіл- 

ку та  й  піду  з  шиньку.  Екатериносл.  у. 
Розчатн,  ся.  Си.  Роачянати,  ся. 
Роэчах.  ху,  м.  Расколъ  въ  дерев* 

вдоль  ствола.  Міус.  окр. 

Ровчахнути.  ну,  неш,  гл.  1)  Раско- 
лоть вдоль  съ  міста  развітвленія  дерева. 

2\  Разорвать  въ  паху  отъ  расхожденія 
ногъ  (на  льду  напр.).  Колоть  же  така — ні 
з  двору.  Дехто  з  гарячих  поїхав  та  й 
закаявся:  той  вола  розчахнув,  а  той  ра- 

зом пару.  Мир.  Пов.  І.  111.  З-)  Распах- 
нуть, растворить.  Настя  розчахнула  две- 

рі з  гуком,  стала  на  порозі  і  сміється. 
МВ.  II.  46 

Розчахнутися,  нуся,  нешся,  гл.  І)  0 
дереві:  разодраться,  расколоться  вдоль  въ 
місті  развітвленія.  2)  0  человікі,  скоті: 
разорваться  въ  паху  отъ  расхожденія  ногъ. 
Шух.  1.  215.  На  льоду  розчахнувся.  Ном. 
Я  8135. 

Роэч  вакати,  кьго,  вш,  гл.  Расквасить. 
Він  йому  так  пику  й  розчвакав.  Ново- 
моск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Розчепіритися,  рюся,  рвшся,  гл.= 
РовчепТрнтися.   Угор. 

Ровчепйти,  ся.  См.  Розчіплювати,  ся. 

Розчепірити,  рю,  рнш,  гл.  Растопы- 
рить. Жаби  розчепірили  ноги  як  крила. 

Левиц.  І.    121. 

Розчепіритися,  ргооя,  ришся,  гл.  Рас- 
топыриться. 

Ровчепнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Раз- 
стєгнуться.  Корсет  розчепнувся.  Кв.  II. 

127.  
' 

Розчервонітися,  віюся,  ешся,  гл.  Рас- 
красніться.  Розчервонілось  лице.  Левиц. 
І.  67.  Чого  се  так  розчервонілась,  наче 
хто  вибив?  МВ.  (О.   1862.  Ш.  61). 

Розчесати,  ся.  См.    Ровчісуватн,    ся. 

Ровчетвертувати,  тую,  вш,  гл.  Чет- 
вертовать. Всіх  невольничків  та  пови- 
пускали.... взяли  Негруєнка,  розчетвер- 

тували. Чуб.  V.   1022. 
Розчина,  ни,  ж.  Закваска,  ферменть 

для  хліба.  Нетерплячий  Омелько  з  діжі 

розчину  бере,  на  сковороді  перепечку  пе- 
че. Чуб.  І.  273.  Не  видав  хтось  кислого 

та  в  розчину  впав.  Ном.  Прийшла  дівка 
додому,  а  попадя  саме  діжу  учинила. — 
Чого  ти,  пита,  посуду  побила? — А  по- 
роскидайте  цю  росчину  по  хаті,  так 
скажу.  Мнж.  6.  Уи.  Рбзчинка. 

Розчннати,  наю,  вш,  сов.  в.  розчати, 

вічну,  нвш,  гл.=Роепочинатн,  роспоча- 
тн.  Трохи  згодом,  оддихавши,  Мирін  зно- 

ву розчинае.  Мир.  ХРВ.  87.  Розчали  ро- 
бити хату.  Константиногр.  у.  Розчав  ві- 

яти зерно.  Гн.  II.  12. 
Роэчннатнся,  віюся,  ешся,  сов.  в. 

розчатися,  зічнуся,  нешся,  гл— Роспо- 
чинатнся.  роспочатися.  Чуб.  І.  2. 

Розчинити,  ся.    См.    Розчиняти,    ся. 
Рбзчинка,  вн,  ж.  Ум.  отъ  розчина. 

Розчиняти,  нию,  вш,  сов.  в.  розчини- 
ти, ню,  ниш,  гл.  1)  Отворять,  отворить, 

растворять,  растворить.  Двері  розчиняє. 
МВ.  II.  177.  2)  Растворять,  растворить, 
ділать.  сділать  закваску  для  хліба.  МУЕ. 
Ш.  34.  Св.  Л.  97.  Гречаники  розчиняла. 
Чуб.  V.  1173.  3)  Вскрывать,  вынимать, 
вынуть  внутренности.  Стали  розчинять 
рибу.  Грин.  I.  66. 

Розчинятися,  няюса,  ешся,  сов.  з. 

розчинитися,  нюся,  нишся,  гл.  1)  От- 
воряться, отвориться.  Коли  се  розчини- 

лись двері,  Левиц.  I.  324.  2)  О  ящери- 
цахъ;  разрішиться  отъ  бремени.  Ящуркс 
розчинилась.  Чуб.  I.  65. 

Розчислити.  См.  Розчисляти. 

Розчисляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  розчи- 
слити, лю,  лиш,  гл.  Рассчитывать,    раз- 
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считать.  Л  ж  тії  гроші  розумом  розчислю. 
Чуб.  Ш.  271. 

Розчистити.  Си.  Розчищати. 

Ровчнтатися,  таюся,  вшоя.  гл.  Г)  На- 
чать читаться.  Сало  ся  світло  позажи- 

гало,  сами  ся  книги  та  й  розчитали. 

Гол.  IV".  545.  2)  Увлечься  чтеніемт».  Саме 
тільки  розпитався,  а  тут  треба  йти. 
Харьк. 

Розчищати,  шаю,  зш,  сов.  в.  розчисти- 
ти, щу,  стьш,  гл.  Расчищать,  расчистить. 

Стор.  М.  Пр.  67. 

Розчіплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  роз- 
чепити, плю,  пиш,  гл.  1 1  Расцеплять, 

расцепить.  Зачепила  гаплик  за  гаплик, 

а  тепер  ніяк  не  розчеплю.  Харьк.  2)  Раз- 
нимать, разнять.  Як  дав  же  він  .пені  мо- 
лотьби, так  і  зуби  розчіплювали.  Г.  Барв. 

289. 

Розчіплюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

розчепитися,  пзюся  пишся,  гл.  РазцЄп- 
ляться,  отцепляться,  отцепиться.  Як  заче- 

пиш його,  то  і  до  завтрього,  як  то  ка- 
жуть, не  розчепишся.  0.   1862.  І.  77. 

Ровчісуватн,  сую,  вш,  сов.  в.  розче- 
сати, шу,  шеш,  гл.  Расчесывать,  расче- 
сать. Розчешу  я  русу  косу.  Чуб.  V  7. 

Розчесати  дівчині  кбсу.  Лишить  дЄвуіпку 
невинности.  Нон.  №  8827. 

Розчісуватися,  суюся,  вшся,  сов.  в. 

розчесатися,  шуся,  шешоя,  гл.  Расчесы- 
ваться, расчесаться.  Я  змиюся  і  розчешу- 

ся. Мет.  76. 

Розчовпати,  паю,  вш,  гл.  Понять,  ура- 
зуметь. Не  розчовпав  гаразд  де  і  що.  Ном. 

.\і  7 і)  1.3.  Пріська  тоді  тільки  розчовпала, 
що  говорили  про  станцію.  Мир.  Пов. 
І.    155. 

Ровчовпнути,  ну,  нёш,  гл.=Розчов- 
пати.  Та  ь^о  це  ви  балакаєте,  що  я  й 
не  розчовпну?  Чуб.  II.  19.  Нерозчовпну, 
що  ти  пророчиш.  Коті.  Ен.  ПІ.  16. 

Розчблина,  ви,  ж.  Гора,  на  которой 
сверху  вннзъ  идегь  одной  полосой  лЄст>, 
а  другой  ноле  или  пастбище.  Шух.  I.  73. 

Ровчолопати,  паю,  вш,  гл,=Ро8Швло- 
пати.  Бач  коли  розчолопав,  що  воно  й 
як  діється.  Волч.  у. 

Розчуиакуватися,  куюся,  вшся,  гл. 
Отдаться   чумачеству. 

Розчуиати,  маю,  вш,  гл.  Понять,  ура- 
зуметь. О.  1861.  XI.  Кух.  12.  Він  не  роз- 

глядів і  не  розчумав  нічого.  Кв.  II.    175. 

Роачурукяти,  каю,  вш,  гл  — Роачума- 

ти.  Поки  ж  то  ми  розчурукали  та  зу- 
пинились. О.   1861.  XI.  Кух.  33. 

Розчухати.  См.  Ровчухуватн. 

Розчухрати,  раю.  вш,  гл.  1)  Разрубить 
надвое.  2 )  Разбросать,  раскидать.  Всі  чов- 

ники їх  (море)  розчухрало.  Котл.  Кн.  I 
10.   Ввесь  город  розчухрав.  КС.   1883.    V. 

Ровчухувати,  хую,  вш,  сов.  в.  ровчу 
хати,  хаю,  вш,  гл.  1)  Расчесывать,  рас- 

чесать (тЄло).  Турн  собі  розчухав  литку. 
Котл.  Ен.  V.  59;  2)  Понимать,  понять, 

сообразить.  Спасибі! — сказав  голосно  Ула- 
сович,  не  розчухавшм,  що  йому  наговорив 
пан  Пістряк.  Кв.  I.  91. 

Ровшабашбвуватися,  вуюся,  вшся, 
сов.  в.  ровшабашуватисЯ,  шуюси,  вшоя, 

гл.  ?  Пай  вони  упам  здоровенькі  розша- 
башовуються,  а  я  вам  тим  часом  рос- 
кажу  про  Ілаша.  Федыс  Пов.  6. 

Ровшайиутиси,  нуся.  нёшся,  гл.  Раз- 
литься; разсыиаться;  разлететься.  Зелене 

вино  розшайнулося,  розшайнулося  по  ті- 
совім  столі.  Гол.  П.  21. 

Розшарітися,  ріюся,  вшся,  гл.= Роз- 
червонітися. Дивлюсь,  вона  так  розша- 

рілась   Екатериносл.  у. 
Розшарпати.  См.  Розшарпувати. 

Розшарпувати,  пую.  вш,  сов.  в.  роз- 
шарпати, паю,  вш,  гл.  Растерзывать,  рас- 

терзать. Піду  в  ліса,  піду  в  гори  і  на 

острі  скали,  а  щоб  мое  грішне  тіло  зві- 
ри  розшарпали.  Чуб.  V.  222. 

Розшахватн,  хваю.  вш,  гл.  Развернуть. 

АД.   І.  59. 

Ровшахвувати,  вую,  вш,  гл.  Расточить, "промотать. 

Розшвендатисн,  даюся,  вшся  п  роз- 

швендятися, дяюся,    вшся,    гл.    І'їсхо- 
ДІІТЬСН,    МНОГО    ходить. 

Розшелестітяся,  щусн,  стишся,  гл. 

Приняться  шелестеть. 

Розшерёпа,  пи,  об.  Челов-ъкь,  ходящій 
разстава  йоги. 

Ровшибатися.  баюся,  вшся,  гл.  Ме- 
таться, рваться.  Инколи  нападав  її  якийсь 

гнів  не.иошний,  що  розшиба.іася  вона  та 
плакалася  необразливо  собі.  МИ.  (О.  1862. 

І.  100).  Е,  бачу, — каже  пан,— тобі  тут 
місця  мало.  І.остой  же:  розшибатимеш- 
ся  у  москалях  скільки  хотя.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  71). 

Розшивати,  вію,  вш,  сов.  в.  розшити, 
шию,    вш,    гл.    Распарывать,    распороть. 
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Грин.  Ш.  692.  А  подивімося  ж,  що  там 
у  торбі?  Я  розшила.  Г.  Барв.  255,  256. 

Розшийнутнся,  нуся,  нёшся,  гл.= 
Роашайнутнся.  Розшийнулися  оси,  по- 

котилися сльози    КоІЬ.  І.  329. 

Розшнкув&ти,  кую,  вш,  гл.  Распреде- 
лить, разставить. 

Розширити,  ся.    Г.ч.    Ровширятн.    ся. 
Розширяти,  рію,  вш,  сов.  в.  розши- 

ряти, рю.  ряш,  гл.  Расширять,  расши- 
рить, распространять,  распространить. 

Розширятися,  ряюся,  вшся,  сов.  в. 
ревшйритизя.  рюоя,  рншся.  гл.  Расши- 

риться, расшириться,  распространяться, 
распространиться 

Ровшйтн.  См.  Ровшяватн. 

Рояшйтяся,  шлюся,  вшся,  гл.  О  ку- 
ри ці:  сість  на  гніздо,  чтобы  снести  яйцо. 

Шух.  238. 
Ровшвенитн,  плю,  пиш,  гл.  Расколоть, 

разщепить.  Вх.  Лея.  463. 
Розшматувати,  тую,  вш,  гл.  Разорвать 

на  куски.  (Хорти)  її,  бісову,  розшматують. 
0.  1862.  VI.  Кост.  58. 

Розшморгнути,  ну,  ніш,    гл.    Раздер- 
нуть. Розшморгнув    калитку.    Рудч.    Ск. 

1.  66.  Розшморгнув  торбинку.  Мнж.    60. 
Розшнуровувати,    вую,    вш,    сов.    в. 

ро»шиуруватн.  рую.  вш,    гл.    Разшнуро- 
виваїь,  развязывать,  развязать  увязанное 

веревками.  Розшнуровуй  віч,  вражий  сину. ' ЗОЮР.  І.  157. 

Роэшолбпатн,  паю,  вш,  гл.  Сообразить. 
понять,  смекнуть.  Ком,  І.  48.  Левиц.  І. 
313.  Не  розшолопав,  шо  то  той  казав. 
Грин.  П.  60.  Як  я  розшо.іопав,  дак  воно 
вийшло  ось  що. 

Розшпінкуватися,  куюся,  вшся,  гл. 
Разстегнуться.  Вх.  Зн.  61. 

Роашрубуватн.  бую,  вш,  гл  Развин- 
тить. Всі  сустави  розшрубуе.  Котл.  Ен. 

V.   19. 

Розшрубуватяся,  буюся,  вшся,  гл. 
Развинтиться. 

Ровштовхатн.  Си.  Розштовхувати 

Роэштбвхуватя,  хую,  вш,  сов.  в.  роз- 
штовхати, хаю.  вш,  гл.  Расталкивать,  рас- 

толкать. 
Розшугакати.  каю,  вш,  гл.  Широко 

распахнуть.  На  що  це  ти  так  розиіу- 
гакала  двері, -не  влізеш,  чи  що?  І  та- 

кечки холодно.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Розшукати,  ся.  См.  Розшукувати,  оя. 
Розшукування,    ня,    с    Разьіскиваніе. 

Розшукувати,  кую,  вш.  сов.  в.  розшу- 
кати, тім,  вш,    гл.    Разыскивать,    разы- 

скать. Коли  б  чию  долю  піймав,  може  б 
тоді  розшукав  десь  і  свою.  Грин.  І.  112. 

Розшукуватися,  куюся,  вшся,  сов1,  в. 
розшукатися,  каюся,  вшся,  гл.  Разыски- 

ваться, разыскаться. 

Розшулічнти.  чу,  чиш,  гл.  Разобрать, 
понять.  Черк.  у.  Насилу  я  розшулічив, 
де  їй  край.  Верхнодніпр.  у.  Вештався 
Петро,  поки  не  розшулічив  головою,  що 
нема  чого  »  вештатись. 

Розшукуватися,  куюся,  вшся,  гл.  На- чать сильно  пінить. 

Розтушувати,  каю,  вш,  <-л.=Ро8шулі- 
чнти.  Розшушукав  тоді,  шо  воно  й  справ- 

ді вигадки.  Александров,  у.  Слбв.  Д.  Эварн. 
Розщебетати,  чу,  чеш,  гл.  Разболтать, 

разнести.  Любив  я  її  півтора  року,  поки 
не  знали  вороги  з  боку;  бо  як  узнали, 
розщебетали.  Чуб.  V.  150. 

Розщебетатися,  чуея,  чкшея,  гл.  Раз- 
щебетаться. 

Розщедритися,  рюся,  ришся,  гл.  Раз- 
щедриться.  Розщедривсь,  як  бува  у  нас, 
хотів  посліднім   поділитись.    Котл.    Еи. 

Роащнбати,  баю,  вш,  гл.  Разбивать. 
Сама  стадо  завертаєш,  ніжки  свої  роз- 
щибаєш.  Гол.  І.  88. 

Ровщибатися,  баюся,  вшся,  гл.  Раз- 
ваться.  Ой  за  поповичем  дзвонися  роз- 
щибают.  Гол.  І.  61. 

Розщипати.  См.  Розщипувати. 

Розщипувати,  пую,  вш,  сов  в.  роз- 
щипати, паю,  вш,  гл.  Разщипывать,  раз- 

щи  пать.  Став  розщипувати  вареник.  Кв. 
I.  260.  Розщипали  на  дрібні  кавалки. 
Гн    II.  204. 

Розщібати,  баю,  вш,  сов.  в.  розщіб- 
нути,  ну,  нет.  гл. =Ро8щіпати,  розщіп  - 
нути.  Розщебані  двері.  Двери,  крючекъ 
которыхъ  откинуть.  МВ.  (О.  1862.  I.  98). 

Розщіпатн,  паю,  вш,  сов.  в.  розщіп 
нути,  ну,  нёш,  гл.  Разстегивать,  раз 
стегнуть.  Розщепни  /удзики. 
Розтіпатися,  паюся,  вшся,  сов.  в. 

ровщіпнутяся,  нуся,  нёшся,  гл.  Разсте- 
гиваться,  разстегнуться.  Свита  розщепну- лася. 

Розщбт,  ту,  м.  Разчетъ.  Як  пили,  то 
гомоніли,  а  до  розщоту,  то  й  поніміли. 
Ном.  №  11642. 

Роэюшйтися,  шуся,  шкшся,  гл.  Силь- 
но разсердиться.  раздражиться. 

Рови,  8І.  ж.  Дітск.  розга.  О.  1862.  IX. 
119. 

Роз  явати,  вя    См.  Ревізувати,  вя. 
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Роэ'явувати,  зую,  вш,  сов.  в.  роз'яза 

ти,  жу,  жвш.  гл.=Ро8в'я»увати,  розв  я вата. 

Ро8'*8уватжся,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 

уоз  язатнся,  жуся,  жешся,  гл—Роввя- 

гуватнся,  розв'язатися. 
Роэ'ярйти,  ся.  См.  Роз'яряти,  ся. 

Роз'яряти,  ряю,  еш,  сов.  в.  роз'яряти, 
рю,  рйш,  гл.  1)  Разъярять,  разъярить. 

1  роз'ярив  дружину  злую  побить  Енев- 

вих  прочан.  Ком.  Ен.  2)  Разжигать,  раз- 
жечь. В  його  душі  Божу  искру  Господь 

роз'яряє.  Гол.   Ш.  259. 
Роз'ярятися,  ряюся,  вшся,  сов.  в 

рое  яритися,  рюся,  рйшся,  гл.  Разъярять- 

ся, разъяриться.  Росердився  і  роз'ярився, аж  піну  з  рота  попустив.  Котл.  Ев. 

Ров'яснти,  шу,  сйш,  гл.  Открыть,  об- 

наружить. Він  узяв  і  роз'ясив,  що  Клим 
зумисне  цо  зробив    Канев.  у. 

Роз'ятрити,  ся  См.  Роз'ятрювати,  ся. 

Роз  ятрювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  ров'ят- 

рити,  рю,  риш,  гл.  Растрявлять,  растра- 
вить. Роз'ятрити  рану.  Розмова  з  Ва- 

силем роз'ятрила  старе  серце,  старі 
рани.  Левиц.  І.  8. 

Ров'ятрюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

ров'ятритнся.  рюся,  ришся.  гл.  1)  Рас- 

травляться, растравиться.  Рана  роз'ятри- лась. 2)  Воспламеняться,  воспламениться, 

возбудиться.  Почувши  хміль,  хлопці  роз'я- трились— тільки  б  гуляти.  Св.  Л.  188. 

Роївня,  ні,  ж.  Ройникъ,  корзина,  куда 
собираютъ  рой. 

Роїстий,  а,  е.  Богатый  роями.  Пасіка 

роїста.  К.  ЦН.    237. 

Роїти,  рою,  Іш,  гл.  Выпускать  рой.  Ой 

де  ж  ми  будем  присаду  мати,  рої  рої- 
ти і  меди  носити.  Чуб.   Ш.  392. 

Роїтися,  роюся,  їшся,  гл.  1)  Роиться. 

Сідайте,  щоб  рої  роїлись.  Ном.  >е  11862. 

2)_в  голові.  Вспомниться.  Усього  то  не 
згадаєш...  а  так  перекину,  що  роїться  в 

голові  з  крамаревого  оповідання:  О.  1862. 

IX.  70.  Йому  в  голові  і  буде  все  роїтись, 

що....  вона  йому  не  рівня.  Котл.  НП.  373. 

Ройовий,  а,  в.  Принадлежащій  рою. 
т.  е.  восковой  (о  свътв)?  Над  миленькое, 

над  молоденькое  ройова  свічка  горить. 
ЗЮЗО.  II.  416. 

Ройовий,  кі,  м.  Раст.  маточаикъ,  Ме- Нзза  ойїсшаїіз  Б.  Авн.  213. 

Ройвйця,  ці,.  лс.=Рій6а 

Ройок,  яка,  ройочок,  чка,  м.  Ум.  оть 

рій. 

Рокита,  ти,  ж.  Ракита.  Ой  лежав  ко- 
зак убитий  та  у  полі  під  рокитою.  Чуб. 

V.  881.  Ум.  Рокйточка.  Мет.  56. 

Рокйтин»,  ни,  аг—Рокита.  Желех. 
Рокитник,  ка,  м    Раст   а)  Ваііх   іпсу- 

Ьасеа  Б.  Заііх    гозгаагіпіГоІіа.    ЗЮЗО.    І. 

134.  б)  Суііаиа  ЫПогив  Ь.  ЗЮЗО.  І.  120. 
Рокитовий,  а.  е.    Ракитный.    Чуб.    V. 

358. 

Рокйточка.  кн,  ж.  Ум.  оть  рокита. 

Рокйтяний,  а,  е.=Рокитовнй,  Желех. 

Роківщяяа,  ни,  ас.=Рокове.   К.    МВ. 

X.  3.  Се  засуджена  попівська  від  них  ро- 
ківщина.  К.  МБ.  X.   7. 

Рокове,  вбго.  е.  Годичный  сборъ,  со- 
бираемый съ  црихожанъ  священникомъ. 

Шерть-верть,  бери  чверть— вийшло  ро- кове. Ном.  Л  217. 

Роковйй,  а,  е.  1)  Годовой,  бнвающій 

разъ  въ  году.  Роковйй  ярмарок.  Св.  Л. 
20.  Зов'ем  віночки  на  всі  святочки,  на 

годовгг,  на  роковії.  Чуб.  Ш  334.  До  вас 

прийдуть  рокові  гості.  Чуб.  Ш.  192.  Зав- 

тра святий  празник,  роковый  день  Ве- ликдень. АД.  I.  231.  2)  Годовой.  Ой  щоб 

ту  ніч  пожерла  тьма  страшенна,  щоб 
не  лічив  її  ніхто  в  роковім  крузі.  К. 

Іов.  7. 
Роковини,    вйв,   ж.   мн.    Іодовщина. 

Роковини  по  Шевченкові.  О.  1862.  Ш.  22. 

Рокотати,    чу,     чеш,     рокотіти,     чу, 

тнш,  гл.  Гремъть.  рокотать.  Грім  так  г 
рокотить.  Кв.  II.  310. 

Рокотня,  ні,  ж.  Грохотьте  грома.  Кв. 

Рольнйк,  кі,  х— Рільник,  Вже    був 

з  його    добрий    погонич    або    й   рільник. 

Чуб.-  І.   154. 

Роля,  лі,  з*с.=Рілля  Не  хотять  по 

ролі  спотикати.  за  плугом  спини  лама- ти. Лукаш.  37. 

Роман,  ну,  м.  1)  Раст.  а)  Маїгісагіа 

СЬапютіІІа,  ромашка.  Анн.  209.  б)  СЬгу- 
запіпетит  іпойогит.  Л  в.  97.  2)  Романъ 

(лит.  произведете).  Писав  романи.  К.  Гр. 
Кв.   18.  Ум.  Романець. 

Романець,  нця,  -к.  1)  Ум.  огь  роман. 

2)  Раст.  СагїзапіЬетит  согутЬозит.  Вх. Пч.  II.  ЗО. 

Роланик,  ка,  м.  Пт.=Реиев.  Вх.  Пч. II.   13. 

Романів,  нова,  ве.  Принадлежащій  Ро- 

ману. Романова  хіта.  Острогь.  Хиба  хо- 

чеш у  романову  хату,  де  вікна  великі? 
Мирг.  у.  Сюв.  Д.  Эварн. 
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Ромен,  ну,  ».=Роман  1.  Ромен-зілля. 
ри.нен-зілля  по  дорозі  розстилається .  Чуб. 
V.  278. 

Ромёновнй,  а,  е.   1'омашковый: 
Роинянок,  нву,  м.  Душистая  ромашка. 

Уман.  у. 
Ромпас,  са.  м.  Двойная  подошва.  Гол. 

Од.  29. 
Ромпасовнй.  а,  є  О  гаиогі:  съ  двой- 

ной подошвой.  Гол.  Од    14. 
Ронд  ду,  м.  Сору  я.  Шитії  чолотом 

ронди.  К.  ЧГ.  ЗЬ.  Ум.  Рондик. 
Ронвти,  ни.  ниш,  іл.  1)  Ронять,  терять. 

Дрібні  сльози  роню.  Мет.  53.  Там  пава 

ходила,  пір'я  ронила.  Мет.  332.  2)  Сбро- 
сить ребенка.  3)  Дух  за  ним  ронйти.  Быть 

безъ  души  отъ  кого,  души  не  слышать  въ 
коыь.  Ноы.  Дё  8753. 

Ронятя,  няю,  еш.  •  г.=Роинтн.  Що 
так  роняет  дрібні  слізоньки.  Чуб.  V.  Ні). 

Ропа,  пі,  ж.  1)  Сукровица.  2)  Разсолъ. 
Солоний  ян  ропи.  Ноы.  №  1238 1 .  3)  Нефть! 
Шух.   І.  15. 

Рбпавка.  кя,  ж.  Жаба.  Вх.  Зн.  24. 
Рбпмще,  ща,  с  Місто,  гді  имеется  ь 

землі  нефть.   Шух.  І.   15. 
Ропляннй,  а,  е.  Смоченный  раесоломъ. 

Репнути,  ну,  неш,  гл.  Нерднуть.  Ста- 
рість—не радість:  що  кашлянет,  то  и 

ропнеш.  і  Ном.  .V  8682.  стр.   288. 
Ропотітн,  чу,  тнш,  гл.  1)  Болтать  бея. 

умолку,  говорить  нсімь  сразу;  бормотать. 
2)  Шуігкть  при  движеніи.  Як  летів,  то 
й  ропошів,  як  упав,  то  й  пропав.  Ном. 
.V  13539.  См.  Роптати. 

Роптати,  пчу,  чеш,  гл.  І)  Говорінь 
нсімь  сразу,  говорить  сразу  гакь,  что. раз- 

говор ь  сливается  вь  одннь  ґуль,  роноть: 
бормогаїь.  Чи  чуєш,  доню,  що  люде  роп- 
•іушь.  як  твою  славоньку  під  ноги  топ- 

чуть? Ни.  2)  О  воді.:  сильно  журчать. 
Во^а ....  тихо  .гелії,  не  ропче   МИ.  II.  75. 

Ропутіти,  чу,  тйш,  гл.  =  Ропотітн,  Лю- 
де ртіуіпяшь  на  зіорщикп,  що  гроші  вкрав. 

Міус.  окр. 

Ропуха,  хн.  /к-.-- Ропавва.  Вх.  Нч. II.  16. 

Ропуханя,  ні,  л*.=Ронуха. 
Ропухатий,  а,  *.  Толстый,  раздутый 

подобно  жабі.   Их.  .Ієн.  463. 

Роса,  сн,  ж.  \)  Роса.  Поки  сонце  зій- 
'/'■.  роеа  очі  виїсть.  Ном.  .V  5137'.'  Сама 
щ>  молоденька,  тільки  як  роса  біла.  МВ. 
І  И)2.  Перегнати  на  рбсу  ногб  Задать  ко- 

ну. Ном.  .«6  3170.  2)  Ббжа    роса.    Молоч- 

ные продукты.  Ном.  Де  12371.  За  божу 
росу  (молоко)  не  беруть  грошей.  Ном. 
.V  Г23Т2.  Ум.  Росинка,  росиночка,  росиця, 

росичка,  рбсонька.  Чуб.  \'.  283.  Чуб.  111. 176.  Сонечко  зійшло,  росиця  спала.  Мет. 

322. 
Рбсий,  а.  є -- Русий.  О.    1862.    IV 

Розчеши  росу  косу.  О.   1861.  XI.  ("в.   46. 
Росити,  шу,  снш.  гг.  Орошать.  Дощик 

траву  росить.  II її.  По  що  росиш  личко 
своє  гіркою  сльозою/  Млак.  20.  Росят» 
дрібно  сльози  її  обличчя  молоде.  МВ.  (О. 
1862.  І.   73). 

Роситися,  шуся.  еншся,  гл.  Покры- 
ваться рисо н. 

Росиця,  ці,  ж.  Ум.  огь  роса.  2)=Рв- 
сянка.  ЗЮЗО.  І.   121. 

Роснян,    на,    м.    Россіянинь,    русекій. 
сн.  і. лев; 
Росівняця,  ці.  ж.  Родъ  кушанья.  Шух. 

І.   І  П,-  1  12. 

Росіл,  солу.  м.  Родъ  кушанья.  НВо- 
лыв.  у.  Спасибі  за  росіл,  а  хліб  свій 
та  й  сіль.  Ном.  Дё   12076. 

Рослая,  эу,  .«.  Новелініе.  ириказаніс. 
Чуб.  Ш  378,  379.  Разом  за  Божим  рос- 
казом.  Ном.  Горе  дворові,  де  корова  рос- 
каз  волові.  Ном. 

Роскааатя.  См.  Роскааувати. 

Роскавуватя,  вую,  вш,  сон.  в.  роска- 
вати,  ясу,  жеш.  гл.  1)  Рассказывать,  рас- 

сказать. Росказуе.  нов  із  книжки  борг. 
Ноы.  Де  12905.  2)  Веліть,  ириказывать, 
приказать.  Я  би-м  тя  рада  кохати,— 
трудно  серцю  роеказати.  Грин.  III.  211. 
Я  так  росказую,  так  мае  бути.  Гн.  I.  92. 

Роскать.  лі,  ж.  Распутица. 
Роскапоститися,  щуся,  стишся,  гл. 

Распакосппы  я. 
Рос  капу  стятися;  щуся,  стишся,  гл, 

Разсьсіьої,  занить  много  міста.  Ото  рос- 
капусти.гаеь,  нікуди  й  пройти. 

Роскаряка,  кн.  об.  1) Дерево сь  раздвосн- 
нымъ  стволомь.  Верба-роскаряка.  Грин. 
III.  68-  2)  Че.ювікь  или  жннотнос,  ьвто- 
роо  ходить,  разставн  ноги. 

Роскарякуватий,  а,  е.  1 1  О  дереві:  сч 
сшоломь.  р  ісходшнимси  ві,  верхней  части 
2)  О  человікі.  который  ходіть  разстиви 
ноги. 

Роскарячити.  ся.  См.  Роскарячува- 
ти,  ся. 

Роскарячувнти,  чую.  еш,  сов.  к.  рос- 
карячити, чу,  чиш,  гл,  Разстандніь,  рас- 

ставить, раздвинуть  вітви,  ноги. 
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Роскарячуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
роекарячнтися,  чуся,  чяшся,  гл.  Расг.а- 
рячиваться,  раскарячиться. 

Роскачатн.  См.  Роекачуватн 
Роекачуватн,  чую,  еш,  сов.  в.  роска- 

чати, чаю,  еш,  гл.  1)  Раскатывать,  рас- 
катать. 2)  Расталкивать,  растолкать  Но- 

гами в  силу  роскачали.  Котл.  Кн. 
Роскашлятися,  ляюся.  вшся,  гл.  Рас- 

кашляться. 
Роскаятися.  Си.  Рос-кыоватнся. 
Роскаюватнся,  ююся,  вшся,  сов.  в. 

росваятвся,  каюся,  вшся,  гл.  Раскаи- 
ваться, раскаяться.  Создав  Бог  та  й  рос- 

каявся.  Ном.  №  8512. 

Росквакатнся,  каюся,  вшся,  гл.  Рас- 
квакаться.  Переносно:  разревіться.  Л  ди- 

тина на  припічку  росквакалася.  Чуб. 
V.  635. 

Рбсквас,  су,  м,  Закваска  къ  тісту. 
Росквасяти.  См.  Росквашувати. 
Росквашуватя,  шую,  еш.  сов.  в.  рос- 

квасяти, шу,  снш,  гл.  1)  Растворять, 
растворить  Нсто.  2)  безл.  Росьвасило.  Ста- 

ло грязно,  распустило.  Після  дощу  дорогу 
росквасило.  3)  —  губи.  Распускать,  распу- 

стить нюни.  Росквасив  губи  як  капиці. 
Ном.  №  2378.  А)  Разбивать,  разбить.  За- 

гадай дурному  Богу  молитись,  то  він 
собі  і  лоб  росквасить.  Ном.  №  6576. 

Рвсквась,  сі,  ж.  Распутица. 
Ресквнлйтнся,  люся,  лишся,  гл.  Рас- 

пи  їдяться,  раскричаться  (о  чайкі,  соколі). 
Росквятання,  ня,  с.  Разсчетъ.  Як  прий- 

шлось  до  росквитання,  то  козаки  зоста 
лись  козаками,  а  нас  у  поспільство  по- 

вернено. К.  ЧР.  71. 

Роеввитйтнся,  таюея,  «шея,  гл.  Раз- 
считаться,  расплатиться,  расквитаться.  Як 
признався — росквитався.  Ном. 

Рбсквіт,  ту,  м.  1)  Расцвіть.  2)  Пер- 
вый цвътокъ.  Перший  росквіт  на  аіситі. 

Чуб.  1.  74. 

РосквІтлнй,  а,  е.  Расцвітшій.  МВ.  I. 
18.  Рееквітлі  садки  й  городи.  МВ.  I.  13 

Росквітчатн,  чаю,  еш,  гл.  Снять  цві- 
ты  или  віногь  со  головы. 

Росввітчатися.  чаюся,  вшся,  гл.  Снять 
цвіга  или  вінокг  съ  своей  головы. 

Роскепкуватнся,  куюся,  вшся,  гл. 
Приняться  за  насмішки. 

Роскоренйти,  ню,  ниш,  гл.  Разрыть, 
взрыть.  Свині роскоренили  город.  Вх.Зн.  60. 

Роокнватися,  віюся,  вшся,  гл.    При- 

няться кивать.  Що  з  того    буде,    що    ви 
головами  роскивалисяї  МВ.  II.  108. 

Росвяд,  ду,  м.  Разбрось.  С*  л  •  рос- 
кид.  Сіять  разбросомъ,  въ  '   лівось. 

Роскндати,  даю.  ею,  сов  в.  роеввда- 
тн,  даю,  вш,  одн,  в.  роскйиутп,  ну,  неш, 
гл.  1)  Разбрасывать,  разбросать,  раскиды- 

вать, раскидать,  раскинуть.  Бідні  роски- 
дають,  а  багаті  збірають.  Ном.  >•  1361. 
Не  штука  роскинути,  а  штука  зібра- 

ти. Ном.  Л^  10620.  2)  Разрушать,  разру- 
шить, разобрать  (постройку)  А  ну.  сынку, 

роскидаіімо  хлівець  та  нарубаемо  дрівець. 
Ном.  №  10289.  3)  Раскидывать,  раскинуть 
врозь.  Лежить  собі  на  пісочку,  білі  ру- 

ченята роскидала.  Шевч.  24.  4)  Прости- 
лать, простлать,  разослать.  Роскиньте  ж, 

небожата,  червоний  цвіт  славетний  по 
чорній  сумній  домовині  Тарасовій.  К.  (О. 
186І.  VI.  31). 

Роскндатяся,  даюся,  вшся,  сов.  в.  рос- 
кйдатися,  даюся,  вшся,  одн.  в.  роскй- 
нутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  Разоряем 
ваться,  разбросаться.  Ні,  тепер  люде  не 
дуже  роскидаються  з  грішми.  Лебед.  у. 
2)  Раскидываться,  раскинуться,  сидіть,  ле- 

жать, расгсинувъ  ноги,  руки.  (Молодиця) 
лежала,  роскидавшись,  стогнала  і  пла- 

кала. Левиц.  Пов.  221.  Панночка  на 
стільчику  раскинулась,  плаче.  МВ.  (О. 
1862    Ш.  41). 

Росвйдуватн,  дую,  вш,  гл  —  Роскн- 

дати Роскйяути,  ся.  См.  Роскндати,  оя. 

Роскисати,  сію,  вш,  сов.  в.  роскйсну- 
ти  и  роскнетн,  сну,  неш,  гл,  Раскисать, 

раскиснуть 
Роскіл,  колу,  м.  Уакій  проходъ  для 

овець  вь  загородку,  называемую  агёл  (см.). 
О.  1862.  У.  Кух.  38. 

Рбскіп,  пу,  м.  1)  Расколъ,  расщеаъ. 
Шух.  I.  171.  2)  Развітвлеяіе,  напр.  въ 
рукояткі  граблей,  въ  дишлі  воловьяго 
воза.  Шух.  I.  166. 

Роскіш,  коші,  ж.  1 )  Роскошь,  изоби- 
ліе,  наслаждение,  удовольствіе,  прелесть. 
Роскіш  творить  біль:  як  приходить  — 
смакує,  як  виходить — катує.  Ном.Л;  1718. 
Степи-поля!  роскіш  моя!  Ном.  №  10112. 
Захоче  багатства  і  много  грошей,  а  ме- 

не позбавить  любої  роскоші.  Чуб.  2)  мн. 

Роскбші.  Обиліе,  достатокъ.  Я  з  п'яницею 
жити  не  буду,  тілько  роскоші  забуду. 
Мет.  Сивий  соколонько   по    полю    літає, 
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по  своїх  роскошах  пароньки  шукав.  Мет. 
Ум.  Роск/шенька,  роскошоньки.    Мет.    Г39. 

Роскішняй,  а,  е.  Роскошные,  изобиль- 
ный, богаты!.  Роскішна  сторона  лежа- 

ла пожарищем.  К.  Пса.:.  242. 

Роскішввв,  ка.  м.  Живущій  нъ  рос- 
коши, сибаритъ.  Маркев.  43.  Вх.  Лем.  462. 

Росвішннця,  ці.  ■*"•  Живущая  вь  рос- 
коши, сибаритка.  Ном.  .V  741.  Вх.  Лем. 

462. 
Роскішно,  нар.  Роскошно,  изобильно, 

богато.  (Гаї)  роскішно  поросли  на  кри- 
тих ьеДрах,  на  вершках  гір.  Левиц.  І. 

203. 
Роокішшя,  шя,  е.=Роскіш.  О.  1862. 

Ш.  47. 

Роскладатв,  даю,  вш,  сов.  з.  росклас- 
тя  и  розікласти,  кладу,  дёш,  гл.  І)  Рас- 

кладывать, разложить.  І  виняв  тельбухи 
з  кишками,  росклав  гарненько  їх  рядами. 
Котл.  Ен.  Роскласти  ворота.  Вынуть  жерди, 
которыми  заложено  отверстіе  для  воротъ, 
вынуть  жерди  въ  розлогах  (см  ).  Вх.  Зн. 
60.  2)  Разлагать,  разложить  на  составныя 
части  Учені  люде  зуміли  роскласти  во- 

ду на  дві  переітні  частини.  Дещо.  3;  Рас- 
кладывать, разложить,  развести  (огонь). 

Чорт  росклав  огонь  да  й  стереже  його. 
Чуб.  I.  45. 

Роскладатяся.  діюся,  вшся,  сов.  в. 
росклас*жся  и  ровікластяся,  кладуся, 
дейся,  гл.  1)  Раскладываться,  разложить- 

ся, распаковаться.  2)  Разлагаться,  разло- 
житься на  составнын  части.  3)  Развали- 
ваться, развалиться,  разлечься.  Росклався 

на  покуті  мов  святнії  турецький.  Ном. 
.V   13547. 

Рос  клад  ний,  а,  е.  Составное,  раздвляю- 
щійся  на  части.  Роскладний  ніж. 

Роскладуватя  дую.  вш,  гл.=Роскда- 
датя 

Росклаетв,  ся     См.    Роскладатв,    ся. 

Ровклеветатя,  вечу,  чеш,  гл.  Разгла- 
сить, разболтать.  Як  ми  любились  та 

півтора  року,  покіль  не  знали  вороги  збо- 
ку. Ой  як  узнали,  то  роспарували,  на- 

шую  любое  росклеветали    Грин.   Ш.  187. 
Роеклеїтл,  ся.  Си.  Росклеюватж,    ся. 

Росклекотатнся,  чуся,  чешся,  роекле- 
котітяоя,  чуся,  тйшся,  гл.  1)  Сильно 
раскиоіться.  клокотать.  2)  Обь  орлахъ: 
раскричаться. 

Росклвюіатя,  юю,  вш,  сов.  ы.  роскле- 
В 

їтя,  клею,  їш,  гл.  Расклеивать,  расклеить, 
отклеить. 

Росклёюватяся.  ююся,  вшся,  сов.  в. 

росклегтясл,  клёюся,  їшся.  гл.  Расклеи- 
ваться, расклеиться,  отклеиться. 

Росклнне.  ня,  с.  Родъ  орнаментики  въ 
1>-Ьзьб-Ь.  -Щух.  I.  303. 

Росклянкв.  ків,  м.  мн.  Украшенные 
р-взьбой  верхніе  концы  столбовъ  по  обіимг 
сторонамъ  дверецъ,  ведущихъ  на  крыльцо. 
Шух.  I.  105. 
Росвлопотатнся,  чуся,  чешся.  гл.  За- 

суетиться, много  хлопотать. 
Расвльбвуватя,.  вую,  вш,  сов.  в.  рос- 

клюватв,  клюю,  вш,  гл.  Расклевывать, 

расклевать. 
Роскнйжятяся,  гуся,  жишея.  гл.  Раз- 

ложить книги.  Тут  треба  хату  чепу- 
рить, а  ви  роскнижились.  що  т  вами 

ніде  повернуться.  Лубен,  у. 

Росвобіжватя,  каю,  вш.  гл.  Раздобыть. Вас.  213., 

Роскобіж&аФяся,  каюся,  вшся.  гл. 
Разжиться.  Вас.  213. 

Росковервуватнся.  зуюся,  вшся,  г.;. 
Раскапризничаться  Дитина  расковерзу- 
валася. 

Росковуватя,  вую,  вш,  сов.  в.  роску- 
ватв,  кую,  вш,  гл.  Расковывать,  раско- 

вать. Шевч.  160.  ївга  не  дала  нікому 
росковувати  Левка,  сама .  зняла  залізо. 
Кв.  II.  263.  З  кайданів  мушу  розум  рос- 
кувати.  К.   МБ.  ІП.  261. 

Росвовуватвся,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 
роскуватяся,  куюся,  ёгася,  гл.  1,)  Рас- 

ковываться, расковаться.  Роскуються  не- 
забаром заковані  люде.  Шевч.  211.  2)  Толь- 

ко сов.  в.  О  кукушкъ:  раскуковаться. 
Росволяватв,  ваю,  вш.  гл.  Расколебать, 

расшатать. 
Росволвна.  яв,  ж.  Разщелиаа,  трещи 

на.  Левнц.  Пов.  362.  Вода  в  роскслини 
лилася.  Котл.  Ен    Ш.  37. 

Росколжеатв,  саю,  вш,  гл  =Росволн- хатв  1. 

Росколяхати,  ел.  Си.  Росколяхува- 
тв,  ся. 

Росколйхуватн,  хую,  вш,  сов.  в  рос- 
колихітя,  хаю,  вш  и  колишу,  швш,  гл. 
1)  Раскачивать,  раскачать.  Серця  (в  дзво- 

ні) не  росколихали.  Сим.  178.  2> — духа. 
Воодушевлять,  воодушевиться.  Росколихав- 
ши  духа,  перейшов  од  розмови  до  народ- 

нії пісень.  К.  ХП.  21. 

Росколкхуватяся,  хуюся,  6ЖСЯ,  сов  в. 
19 
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роско дихатися,  хаюся.  ешся  и  коли- 
шуся, шешся,  гл.  1)  Раскачиваться,  рас- 

качаться. 2)  Разойтись,  развеселиться.  Рос- 
кдлихались  наші  дівчата.   Кв.  I.   12. 

Росколонизуватися.  зуюся,  ешся,  гл. 
Разседиться  колоніями.  К.   Кр.   18. 

Росколоти,  ся.  См.  Росколювати,   ся. 

Росколотйти,    ся.    См.    Росколочу ва- 
ти, ся. 

Росволбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  рос- 
ьологйти.  чу,  тнш.  гл.  Разбалтывать, 
разболтать,  взболтать  (жидкость}  1  вско- 

чив голий  п.  у  росколочену  сажу.  I  рин. 
II  1  Г.  1  Расколотили,  сметану. 
Росволупати.  См.  Росколу плювати 
Росколуплювати,  люю,  еш  и  росво- 

лупуватн,  пую.  еш,  сов.  и.  росколупа- 
ти, паю,  еш,  гл.  Расковыривать,  расковы- 

ря  і  ь.    - 
Росколюватя.  люю,  еш,  сои  в.  рос- 

колоти, лю,  леш,  гл.  Раскалывать,  рас- 
колоть. 

Роскол к> ватина,  ни,  -у =Росколнна. 
Борз,  у. 
Росколюватнся,  лююся,  ептся.  сов.  н. 

росколбтися,  люся,  лешся,  гл.  Раска- 
лываться, расколоться.  Каміні,...  роехо- 

ловся  надвої .  ЛевіІЦ.  Пои.   263. 

Роснонашувати,  шую,  еш,  гл.  Разбра- 
сывать, сорить  деньгами.  Иовомоек.  у. 

Росконоонувати,  ную,  еш,  гл.  Сообра- 
зить. Ти  їй  тілько  стань  на  догад  заки- 

дати, а  вона  вже  и  роскомпонувлла,  що 
куди  йде  і  до  чого.  Кв.  II.  І9(ї. 

Роскопатн,  ся.  См.  Роскопуватн,  ся. 

Росвопотйтися,  чуся,  тишся,  гл.  -Рас- 
кошелиться. Оце  я,  бабусе  моя,  зайшла 

була  до  своїх  та  й  роскопотилась  на 
кілька  віеьмушок.  Харьк. 

Роскопуватн,  пую,  еш,  сов.  в.  роско- 
патн, наю,  еш,  гл.  Раскапывать,  раско- 

пать, разрывал,,  разрыть.  Стали  вони  рос- 
копуватн тую  гору.  Рудч.  Ск.   I.  31. 

Роскопуватнся,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
росвопатися,  паюся,  ешся.  гл\  Раскапы- 

ваться, расьоиаться,  разрываться,  разры-ть- 
ся.  Та  гора  роскопуеться^  Дніпр  туди 
йде.  Рудч.  Ск.   І    П6. 

Роскоренитися,  нюся,  ийшея,  -гл.  Раз- 
ростись,  распространиться,  размножиться. 
КС.  1883.  III.  670.  Перед  вікнами  роско- 
ренився  широкий  кущ  бузку.  Лениц.  I.  72. 
Рід ...  роскоренився  великий  та  дужий. 
Мир.  ХРВ.  120.  Я  бачив,  як  дурнин рос- 

коренився, то  ,'/  прокляв  його  оселю  мар- 
ні/.  К    1ов.    1 1 . 

Рпскорпати,  паю,  еш,  гл.  Расковырять. 
Роскорч6вуватися,вуюся,ешся,  сов.  в. 

роскорчуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  Ку- 
ститься, раскуститься. 

Роскоситися,  шуся,  ев  гася.  гл.  Увлечь- 
ся косьбой.  Тілько  що  роскосплнея  добре, 

а  тут  дощ.  Харьк. 
Роскбтистий,  а,  е.  І)  Легкій  на  ходу. 

Цей  віз  роскотистий.  2)  Покатый.  Рос 
котисте  місце. 

Роскотйти,  ся.  См.  Роскочувати.    ся. 
Роскохати,  хаю,  еш,  гл.  1)  Возбудить 

любовь.  Хочет  мене  роскохати,  а  після 
ся  иисміятп.  Чуб.   V.    ИХ».    2)    О    скогв: 
р:і  СКОрМИТЬ. 

Росвохатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Воспы- 
лать любовью.  Бідахи  рос  кохались,  аж 

зовсім  подуріли,  з  лиця  спали,  ехнуть. 
МВ.  (О    1862.   III.  -Ш). 

Роскочувати,  чую,  еш.  сов.  в  роско- 
тйти. чу,  тнш,  гл.  Раскатывать,  раскатить. 

Росвочуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

роскотйтися,  чуся,  тишся.  гл.  1)  Рас- 
катываться, раскатиться.  Було  в  мене  три 

Оріиіки,  та  всі  роскотились.  Чуб.  V.  200. 
Гріш  круглий  роскотиться.  Ном. .4-9924. 
2)  Разбредаться ,  разбрестись,  разойтись 
ні.  разный  стороны.  Та  ви  ж,  мої  діточ- 

ки, роскотилися.  як  горох  при  дорозі. 
Мил.  216.  Вівці...  роскотилися  по  то- 

лоці, щипаючи....  травицю.  Мир.  ХРВ. 
50.  3)  О  звук*:  раздаваться,  раздаться, 
разнестись.  Роскотиться  по  небу  глас 
потужний.  1С.  [он.. 81.  Дзвінкий  регіт 
такий  чути,  що  так  і  роскочусться. 
МИ.  II.   182. 

Роскешелюб,  ба,  ж.  Сибариті..  Обуди- 
лися  турки  роскотелюби.  МВ.  III.  62. 

Роскошйтнся.  шуся,  шйшея,  гл.  І )  Рас- 
положиться. 2)  Жить  ві,  довальотнъ.  Г. 

Барв.  Л 18.  Чоловіче  мій,  роскеиіі  мої. 
роскоші  превеликії!  роскошилася  я. за  то- 

бою, як  верба  над  водою.  Нп.  Г.  Барв.  285. 
Роскбшнч,  ча,  м.  Расточитель.  Поьо- 

шичі-роекошичг:  хто  прийде  в  жупані, 
то  піиде  без  свитки.  Ном.  Лі   13150» 

Роскошіти,  шію.  еш,  гл.  Долаться  рос- 
кошнее. Коси  у  їх  роскошіють.  Г.  Барв. 293. 

Роскошкатн,  каю,  еш,  гл.  Взъерошить. 
Роскбшлатн,  лаю,  еш,  гл.— Роскошка- 

тн. Роскоиїлати  волосся.  Чуб. 

Роскошонька,  кя.  ж.  Ум.  от/,    рос  ніш. 
Роскоштувати.  тую,  еш,  гл  =Роскуш- 

туватн. 
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Росвошув&тв,  шую,  вш,  гл.  Роскошви- 
чать;  наслаждаться.  Мали  всякого  добра, 
що  й  не  злічити,  та  не  довго  роскошу- 
вили.  ЛІВ.  I.  150.  Тут  тобі  не  бувати, 
тут  тооі  нг  роскотувати.  Чуб.  I.  115. 
Всіх  більше  роскогиувала  нею  (оперою).... 
„молода  княгиня".  К.  XII.  26. 

Роскрадатя,  даю,  вш,  сон.  в.  росврас- 
тн  и  ровівраств,  раду,  деш,  гл.  Раскра- 

дывать, ра-зокрасть.  Роскрадати  мою  пра- 
цю. Рудан.  I.  71.  Роскрадаюии-  як  овец/,. 

Щевч. 

Росврадатвся,  даюся,  вшся,  гон.  н. 
росврастяся  и  розікрастася,  дуся.  дет 
ея,  гл.  1)  Раскрадываться,  разокрастьсн. 
2)  Только  сов.  в.  Сделаться  воромъ. 
Рэскряиарюватвся,  рююся,  вшся,  ?л. 

Расторговаться. 
Росврасятя,  шу,  септ,  гл.  Украсить. 

Тільки  його  роекрпснла.  що  сивая  шапка. 

Чу<',.   V.  206. 
Росвраств.  ся.  См.  Роскрадати,  ся. 
Рос  к  рал  тя,  раю,  вш,  гл.  Разрізать. 

Хліб...  роскраяв.  МУК.  111.  II.  Роскрас- 

мо  серце  на  дві  половині.   Чуб.    V*.    856. 
Роскрехтатвся,  хчуся,  чешся.  гл.  Рас- 

квакаться  (о  лягушкпхъ).  Жаби  аноді  як 
роскрехчутьея,  все:  >;ре,  кре.  Радомысл.  у. 

Росврвватв,  ваю,  вш,  сов.  в.  росврв- 
тя,  рию.  вш.  гл.    Раскрывать,    раскрыть. 

Роскрнватяся,  ваюся,  вшся,  сов.  н. 
росврйтнся,  рвюся,  вшся,  гл.  Раскры- 

ваться, раскрыться.  Білі  рученята  рос- 
кіідола,  роскрьлася.  Шевч.  2). 

Роскричатяся,  чуся.  чяшся,  гл.  Рас- 
кричаться. Роскрпчавсн,  мое  на  батька 

Ном.  №  3465. 

Росвріваввта.  См.  Роскрівавляги 
Росврівавляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  рос 

вріваввтв,  влю,  вяш,  гл.  Окровавливать, 

окровавить,  разбить  до  кроки.  Б'є,  аж  рос - 
крівавить.  Св.  Л.  283. 

Роскріслвтв,  лю.  лвш,  гл.  Расставить, 

растопырить  (руки).  Той  б'гться,  той  го- 
васпися,  той  роскріслить  руки  і  кру- 

титься. Св.  Л.  291. 

Роекрбітв,  крою.  Тш,  /л  =Роскраятя. 
Я*,  ударив  кийкам,  так  і  роскроїв  боро- 

ду і  зуб  вибив.   Пирит,  у. 

РоокрэТтисд,  роюся,  Тшся,  гл.  Тре- 
снуть.  Губа  спідня  роскроілася.   Ьорз     у. 

Роеврукатвея,  ваюся.  «шея,  гл.  Рас- 
кричаться (о  воровахг). 

Рбсврут,  «в,  м.    Кольцо    изъ    деревян- 

наго  прута. — напр  въ  ярмі,  гді  оно  играегъ 
ту-же  роль,  что  и  живець  (см.  живець  11). 
Шух.  1.   165.  Ум.  Росирутгць.  Шух.  1.  214. 

Росврутятв,  ся.  См.Росвручуватв,  ся. 
Росвруття,  тя,  с  Стволы  молодого  де- 

рева, которыми  связываюсм  енлавляейыа 

деревья  в'ї.  иле гь,  тадьбу.  Шух.  I    181. 
Росвручуватв,  чую,  вш,  сов.  в. 

роеврутйти,  чу,  твш,  гл.  Раскручивать, 
раскрутить,  развертывать,  развернуть.  Чо- 

лові): крутить,  а  Бог  роскручуе.  Ном. 
Л-  84.  Всякі  квітки  роскрі/чі/ва.иі  евпі 
пуп'яночки.  Левиц.  1.   125. 

Роскручуватвся,  чуюся,  вшся,  сон.  н. 
роскрутйтяся.  чуся,  тншся.  гл.  Раскру- 

чиваться, раскрутиться,  развертываться, 

развернуться. 
Роскрнватяся,  ваюся,  вгася,  гл.  Рас- 

каркаться. 
Роскублитвся,  блюся.  л  вшся  ГЛ. 

1)  Устроить  большое  гніздо,  занять  ініз 
домт.  много  міста.  21  Родить  много  дітей. 
Моя  Мотронки  як  роскублиться  заму 
жем,  дак  і  в  дворі  дітвора  не  потов 
питься.  Г.  Барв.   179. 

Росвувакатвся,  ваюся,  вшся,  гл.  Рас- 
плакаться (о  дітяхт,). 

Роскуватн,  ся.  См.  Росвовувата,   ся. 
Росвудкудакатвся,  ваюся,  вшся.  гл. 

Раскудахтаться.  Роскудкудакалась  як  квоч- 
ка. Котл.  Ев.  I.  7. 

Росвудлятн,  ся.  См.  Роскудлуввтв.  ся. 

Росвудлуевтв.  лую,  вш,  сов.  в.  рос- 
вудлатв,  лаю,  вш,  гл.  Взъерошивать, 
взъерошить,  растрепать  (волосы).  На  го 

лові  волосся  було  роску'олане.  Левиц.  Иов. 177. 

Росвудлуватвся.  дуюся,  вшся,  сов.  в. 
росвудлатвея,  лаюся,  вшся,  гл.  О  во- 

лосах ъ:  взъерошиваться,  взъерошиться,  рас- 

трепаться. 
Роскудбвчята.  ся.  См.  Росвудовчу- 

ватн,  ся. 

Росвудовчуватв,  чую,  вш,  сов.  в.  рос- 
кудовчвтв,  чу,  чаш.  г. і  =Роскудлуватн. 
роскудлати.  Волосся  йому  роскудовчене. 
Кн.  I.  113. 

Роскудовчуватвоя,  чуюся,  вшся,  сон. 

в.  роевудбвчатвея,  чуся,  чвшея.  гл.— 
Роевуддуватвся,  роскудлатяся. 

Росвувьбивтвса,  нлюся.  и  вшся,  гл. 
Расплакаться  по  дітски,  расхныкаться. 
Зійшлися  докупи  та  й  росплаъа.гися,  рос- 
плакалися  й  роскузьомилиея  ЗЮЗО.  I. 
Мат.  42. 

19» 
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Роскуйдати  и  росвуйдк*н.  Св.  Рос- 
ку йду вати. 

Росвуйдуватв,  дую,  вві,  сов.  н.  рос- 
вуйдатв,  даю.  «зі  и  росвувдвтв,  джу, 
диш,  ?.і.=Росвудлуватв,  росвудлатн 
Мене  змиють  дрібні  дощі,  а  розчешуть 
густі  терни,  а  висушить  ясне  сонце,  а 
роскуйдишь  буйний  літер.  Рудч.  Чи.  227.' 
Хведір  пізно  вернувся  додому,  роскуйда- 
нпй,  без  шапки.  Мир.  Пов.  і.  163. 

Росвуйбвдити.  джу,  дяш,  гл.=Ров- 
вудлатя. 

Росвуйовдвтнся,  джуоя,  дкшся,  гл.— 
Росвудлатися. 

Роскукаріватися,  в&юся,  вшся,  гл. 
О  нітух-Ь:  раскричаться. 

Роскульбачнтя.  чу,  чяш,  гл.  РазсЬд- л.чть. 

Рос  куматися,  маюся,  вшся,  гл.  Іірер- 
в;пь  кумовскія  отношенія.  Яз  тісю  кумою 
роскумаюся.,  з  куминим  дівчам  повін- 

чаюся. Чуб.  V.    155. 
Росвуоятя.  Сы.  Росвуповуватв. 

Росвуповувати,  вую,  вш,  соя.  в.  рос- 
купнтн,  плЮ,  пяш,  гл.  Раскупать,  рас- 
купить. 

Росвурввтнся,  влюся.  вишея,  гл.  Раз- 
вратиться. 

Росвурвти,  ся.  Ом.  Росвурюватя,  ся. 

Росвурювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  росву- 
рвтв,  рю,  риш,  гл.  Раскуривать,  раску- 

рить. Я  йому  росы/рила  ( люльку)  і  пода- 
ла. Ном,  Л-  0302. 

Росвурюватнся,  рююся,  вшся,  сов.  и. 
росвурйтися,  рюся,  рвшся,  гл.  1)  Рас- 

куриваться, раскурнтьсл.  2)  Сильно  дымить. 
Росвусвтв,  ся    См.  Роскушувати,  ея. 
Росвутя,  вуй.  еш,  гл.=Росвувагн. 

Кінь  утомлений,  копита  роскуті,  роз- 
биті. Шевч.  611. 

Росвучкатяся,  маюся,  вшся,  г. г  =  Рос- 
вудлатвся. (О  волосахъ).  Уман.  у. 

Росвуштувати,  тую,  вш,  гл.  Распро- бовать. 

Росвуштуватвся,  тукюл,  вшся,  гл. 
Хорошенько  распробовать.  Роскуштуа- 
лися, —  а  воно  добре,  -давай  тоді  їсти. 
Констані  иногр.  у. 

Розкушувати,  шую,  сш,  сов.  в  рос- 
вусйтн,  шу,  сяш,  гл.  Раскусывать,  рас- 

кусить. Роскушу  оргшок.  Чуб. 
Росвушуватнвя,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 

роскусйтися,  шуся.  свшся.  гл.  Раску- 
сываться, раскуситься. 

Роскущвтнся,  шуся,  щішся,  гл.  Раз- 

растись   кустомъ.     Роскущилась    бузина. 
Рбславнй,  а,  в— Рослий.  Рославі  яво- 

ри. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Рослий,  в,  е.  Вьісокій,  рослый.  Росле 

дерево.  Н  Вол  и  я.  у. 
Рослйия,  вя,  ае.=Роотяна.  Борз.  у. 

Густа  роса  посіла  на  всякій  рослині.  Ле- 
виц.  І.  125.  В  ясну  та  холодну  ніч  трава  і 
всяка  рослина  швидче  охоло^жуеться.  Ком. 
II.  25.  Ум.  Рослинна. 

Росомаха,  хв,  ж.  Звкрь:  россомаха.  КС. 
1882.  УШ.  377. 

Росоньва,  ви,  ж.  Ум.  огь  веса. 

Рбснад,  ду,  м   Распадовіе. 
Росиадатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  рвс- 

паствся,  дуся,  двшоя,  гл.  1)  Распадать- 
ся,  распасться,  разсыпаться,  разсыпаться. 
Під  припечком  воду  брала,  гречаники  роз- 

чиняла. Чому  мені  не  вдалися,  аж  на 
троє  роспалися?  Чуб.  V.  1173.  Панич 
порізав  кавуна  на  скибки....  скибки  рос- 

палися і  з  середини  випав  червоний  вовк. 
Левиц.  Пов.  229.  Ад  в  порох  роспавея. 
Чуб.  Ш.  25.  Так  то  вже  побивалась  не- 

щаслива, що  Л  кам'яне  б  серце  распалось. 
МИ.  І.  74.  2)  Только  несов.  в.  Усердство- 

вать, стараться  изо  вевхъ  силъ  что  либо 

д'Ълать,  доказывать  и  пр.  Брехня  сьому, 
ей  же  то  Богу  брехня!— так  роепадалась 
Івга,  вже  осмілившись  зовсім.  Кв.  П.  249. 
Хазяїн  аж  роспадаеться,  так  статкує 
коло  хазяйства.  Рк.  Левиц. 

Росвідкна,  ни,  ж.  Разсвлина. 

Роспавбвунатя,  вую,  вш,  сов.  в.  рос- 
памуватн,  вую,  вш,  гл.  Распаковывать, 
распаковать. 

Роспал,  лу,  м.  Растопка.  На  росгал 
нема  тріски.  Черниг.  г. 

Роовалатвая,  лаюся,  вшся,  гл.  і)  На- 
чать сильно  пылать.  Пожар  удвоє  роло- 

рівся,  роспалався  до  самої  хмари.  Шевч. 

180.  2)  О  чслов-ькі,:  лардкться,  сильно 
покрасніть,  разгораться.  Г.  Барв.  340. 

Роевалнна,  ям,  ж.  Трещина,  разсЬлина. 
Темно  було  у  печернх..  .  Де  зверху,  у  го- 
рову  роспалину,  сояшний  промінь  ронив 
ссяющу  стягу.   МВ.   II.   159. 

Росвалвти,  ся,  См.  Роспалювати,  ея. 

Роспалва,  вв,  ж  Мелкія  дрова,  щеп- 
ки для  растопки. 

Роспалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  росіїа- 
лйтн,  лго,  лаш,  гл  1;  Разжигать,  разжечь. 
Роспалити  люльку.  Кн.  Свое  серце  рос- 
паливши....  Чуб.  Ш.  21.  Менерозбой  рос- 
палив:  хоть  би  батька,  то  б  убив.  Чуб. 
V.    741.    2)    Растопить    (ііечь),     развести 
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(огонь).  Вона  в  печі  росналила.  АІВ.  II. 
25.  Наймит  распалив  багаття.  Левші 
Нов.   109. 

Роспалюватнся,  лююся,  вшея,-  сов.  в. 
роспалїтяся,  ліооя,  лншсл,  гл.  1)  Раз- 

гораться, разгораться.  2)  Раскаливаться, 
раскалиться.  3)  Разгораться,  покраснеть 
сильво.  Роспа  лились  у  мене  щоки.  \'. 
Варв.  381.  Чого  се  ти  так  роепалилась? 
Собака,  чи  вовк  налякав?  ['.  В;ірв.  397. 1)  Пылать,  воспылать.  Енєй,  таку  уздрів- 

ши зраду,  великим  гнівом  росиаливсь. 
Котл.  Кз.  Дуже  палка  натура  нашого 
люду,  швидко  він  роспалюєпіься  високим 
полом  ям,  та  що  ж,  коли  й  малесенький 
дощик  може  погасити  те  полом' я.  О. 
1862.  IX.  29.  о)  Войти  в  і.  азаргь:  вспы- 

лить. Роспалився  ял  оса.  Ноя.  .\::  ЗИО. 
Роспаливсь,  як  жаба  до  каченяти.  Ном .V  3411. 

Роспалятн,  ляю,  вш,  ?л.=Роспалюва- 
тн.  Огонь  великий  роспаляють.  Котл.  Ен. 

Роспнаахатв,  хню,  вш,  гл.  Сильно  ра- 
зорвать или  ра^р-Ьзать  на  двоє.  .Іеииц. Пов.  360.  Роспанахають  погане  гниле 

серце,  трудне.  Шев.  669. 
Росоаябшитися,  шуся,  шлшся,  гл.— 

Запав ітн    Гн.   І.   187. 
I.  Роспяря,  рів,  м  мн.  Оттепель.  Длек- 

савдров.  у. 

II.  Роспари,  рів,  .кк.  Овода»:  непар- 
ные. Мнж.  191.  См.  Роспарни. 

Роспаритн.  ся.  См.  Роспарюватн,  ся. 
Рбспаркв,  мн.  О  саиогахъ,  рукавицахі. 

н  ир.  =  ве  парные.  Мнж  191.  См.  II.  Роспари 
Роспаровуватя.  вую,  вш,  сов.  в  рос- 

паруватн,  рую  вш,  гл.  Разделять,  раз- 
делить пару,  разнести,  разъединить.  Як 

ми  любились  та  півтора  року,  покіль  не 
знали  вороги  збоку.  Ой  як  узнали,  то 
роспаруволи.  Грив.  Ш.  187.  На  що  маю 
роспаровуватп  коней:  купуііте  обох.  Ка- 

менец, у. 

Роспарюватв,  рюю,  вш,  сов  в.  роспа- 
рятя.  рю.  рнш,  гл.  Распаривать,  расна- рить.   Вас.    163. 

Роспарюватяся,  рююся,  вшея,  сов.  в. 
роспарнтнея,  рюся,  рншея,  гл.  Распари- 

ваться, распариться.  Жолудик  у  печі  рое- паривсь.  .Мнж.   !. 

Роспасатя.  саю,  вш,  гл.  Распоясать 
Роспасатяся,  евюся.  вшея.  гл.  Распоя- 

саться. Ворз.  у. 
Роепаскуджтя,  джу,  дяш,  гл.  Испор- тить нравственно. 

Роспаскудятяся,  джуся,    дяшея.    гл. 
Гаспакоститься,  испортиться    нравственно. 

Роспастн,  су,  сёш,  ?л.  Распустить.  Ле- 
жишь на  лаві  як  спас,  і  бороду  роспас 

Мнж.    111 
Роспастнся.  См.  Роспадатися. 
Роспатлатн,  ся.  С  л.  Роспатлуватн  ся. 
Роснатлувати,  лую.  вш,  сов.  в.  рос- 

патлатя, лаю.  вш,  гл.  Растрепывать,  рас- 
трепать (волосы).  Попереду  несли  Зіньку 

роспатлану  іросхристану,  неначе  мертві/. 
Сто  р.  М.  Ир.  55. 

Роспатлуватнся,  луюся,  вшея,  сов.  в. 

ро'спатлатися,  лаюся,  вшея,  «■л.  Растре- пываться, растрепаться. 
Роспатякатяся,  каюся,  вшея,  гл.  Раз- 

болтаться.  Патя  та  патя,  та  й  ровна- 
тпкались,  неначе  цілий  вік  їм  укупі  на 
сьому  місті  жити.   Кв.   II.  41. 

Ррспач,  чі,  ж.  Отчаяніе.  Гол.  II.  518. 
Гляну  на  дівчину— бліда,  грізна,  сама 
роспач  гіркая.  ЯВ.  [[.  4  3. 

Роспачливвй,  а,  е.  Отчаянный.  Уже  в 
хаті  ридання  голосне  та  гірке  роспач - 
ливе.  МВ.   II.   112. 

Роепачлнво,  нар.  Отчаянно,  сі,  отчая - 
ніемь. 

Роспаш,  шу,  м.  Вь  ныраж.:  у  рбспаш. 
Въ  разсыиную.  Шматки  по  обкоті  хо- 

дять в  роспаш,  як  можна  тихше,  щоб 
по  траві  не  розгубить  ягняток,  О.  1862. 
V*.  33. 

Роспашжстяй,  а,  в   Вътвнстый.  Черном. 
Роспащякуватнся,  куюся,  вшея,  гл. 

Раскричаться,  разговориться  (різкіші,  го- лосомъ). 

Роснаюватя,  юю,  вш,  гл.  Розділять  на 
части.  распределить.  Прат  так  роспаюе 
хлопців  красно,  що  другий  і  з  письма 
так  не  удав  би.  Федьк.   Нон.  2. 
Роспяюшитися,  шуся.  шншся,  гл. 

Сильво  раздражиться,  впасть  вь  сильное 
возбуждение,  раздраженіе.  Вх.  Лем.  162. 
См.  Роз'юшитися. 

Роспектн,  ся.  См.  Роспікатя,  ся. 
Роспереаати,  ся.  См  Росперівувати.  ся. 

Росперівуватн,  зую,  вш,  гов  в.  рос- 
перезатя,  жу,  жеш,  гл.  Распоясывать, 
распоясать.  їм-  хліб,  хоч  роспережи  паса Ном.  >в  679. 

Росперізуватяся,  зуюся,  вшея.  сов  к. 
роспвреватнея,  ж^ся,  жешся.  гл.  Рас- 

поясываться, распоясаться.  Прийшов  додо- 
му, роздягсь,  росперезавсь  та  и  ли  Кв 

1.   120. 
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Роопёртя    См.   Роспіратн. 
Роспоститн,  щу,  стиш,  гл.  Избаловать, 

ИЗИ'БЖНТЬ. 

Роспёститися,  щуся,  стишся,  гл,  Из- 
баловаться. Хоре  коли  не  вмре,  то  рос- 

пеститься.   Нои.  Л»  8151. 
Рсспвчатати.  См    Роспечатуватя 
Росвочатуватв,  тую,  еш,  сов.  в.  рос- 

печататя,  таю,  еш,  гл.  Распечатывать, 
распечатать. 
Роспяватнся,  ваюся,  в  гася,  сов.  в. 

роспитнся,  зіп'юся,  бшся,  гл.  Распивать- 
ся, рхпитьси,  расньявствоваться.  Вдовин 

син  роспився,  розгулявся.  Чуб.  V.  734. 
Матка  ея  роптали,  осі  грошики  п]>опили. 
Чуб.  V.   1156. 
Роспйлюватв,  люю,  еш,  сов.  в.  рос- 

пял  ятя,  лаю,  еш,  гл.  Распиливать,  рас- 
пилить. 

Роспивання,  ня,  с  Расиинаніе,  рае- 
илііе.  Од  самого  роспинання  Христа 
ходе  по  світу.  Сюр    М.  1]р.   1  вї>. 

Роспннатель.  ля,  м.  Распинающей;  пе- 
реносно: мучитель.  Роспинателі  поділили 

одежу  його.  Пв.  Мр.  XV.  24.  Роспинате- 
лям  народним,  грядущим  тиранам.  Шевч. 
II.    167. 

Роспинатн,  нею,  еш,  сов.  в.  розіпну- 

ти и  розіп'ясти,  пну,  веш,  гл.  I)  Рас- 
пяливать, распялить,  растягивать,  растя- 

нуть. Сорочку....  один  за  один  рукав,  а 

другий  за  другий  розіп'яли.  Сим.  213. 
2)  Разбивать,  разбить,  раскидывать,  рас- 

кинуть (палатку).  Шашро  край  шляху 

росп'пли.  Шевч.  3)  Распускать,  распу- 
стить (паруса).  На  байдаках  роспинаюшь 

паруси.  Дето.  I)  Распинать,  распять  (на 
кресте).  Пилат  руки  умиваї,  на  хрест 
Христа  роспинае.  Чуб.  III.  20.  Гірше 
ляха  свої  діти  її  роспинають.  Шевч. 

21  Г),  ъ)  Розставлять,  разставнть  ноги,  ру- 
ки, /  Масюк  розіп'яв  руки,  піднявши  вго- 
ру. Левин.  Ііов.  19<1. 

Роспяватнся,  наюся,  ешея,  сов.  в.  ро 

зіпнутися  и  розіп'ястися,  пнуся,  нешея, 
гл.  1)  Распяливаться,  распилиться,  рас- 

тягиваться, растянуться.  2)  Распинаться, 
распасться.  Лосшав  хрест  г  розіпнись  ни 
йому.  Драг.  73.— за  ибго  Отстаивать  ко- 

го, стоять  горой  на  кого.  Роспинайся, 

умри  за  них.  Кв.  I.  2.  3.)  1'азставлять, 
разставить  ноги,  руки.  На  порозі  не  мож- 

на роспинаться.  Чуб.  I.   102. 
Роспйнджевий,  я,  е.  Разважничавіпіп- 

ои,  зазнавшійся  Роспинджена  ляхва.  К. 
ПС.   137. 

Роспнндвтнся,  джуся,  дишея,  гл.  Раз- 
важничаться, заважничать,  надменность  по- казать. 

Роспянва,  кн.  ж,  Распорка  (для  удер- 
жанія  двухь  нредметовъ  въ  раздельном  ь 
ноложевіи).  Лебед.    у.    Константиногр.    у. 

Роепйрсватися.  См.  Роспнрскуватися 
Роспнрскуватися,  куюся,  ешея,  сон.  в. 

-роспйреватяся,  ваюся,  ешея,  гл.  Разека- 
киваться,  разскочиться  нъ  разный  сторо- 

ны, разбрасываться,  разбросаться.  Зерно 
не  роспирскувалося.  а  падало  в  дучай. 
МУК.  III.  54. 

Росписи»,  ся.  См.  Росписуватв,    ся. 
Рбсписва,  кн.  ж.  Расписка.  Ходім  у 

хату  росписку  писати.  Чуб.  1.  185.  Я 
не  повірю  на  слові:  хай  дасть  мені  рос- 

писку, своею  кров'ю  написану.  Чуб.  И. 
18.  Ум.  Рбсписочка.  Грин.  I.  8. 

Роспйсуватяся,  суюся,  ешея,  сов.  в. 
рос  писатися,  шуся,  шешея,  гл.  Распи- 

сываться, расписаться,  дать  расписку.  Рос- 
писався,  що  оддасть  непремінно.  Рудч. 
Св.  1.  Н6. 

Роспнтати,  ся.  См.  Роспвтуватн,  ся. 
Роспйтнся.  См.  Роспиватвся. 

Рбспитов,  тку,  м.  Разснроеь.  Наум 
пристав  до  його  .? роспшпками.  Ки.  І.  91. 
Без  роспитну.  Г»езт.  разеиросовь.  Черк.    у. 

Роспйтування,  ня,  с  Разспрашиваніе, 
разспросы.  Вибігла  його  мила  на  рості  - 
тування,  обняла  миленького  та  й  поцілу- 

вала. Чуб.   V.  673. 

Роспвтуватн,  тую,  еш,  сов.  в.  роспн- 
татя, таю,  еш,  гл.  Разснраінивать,  раз- 

спросить.  В  крамарочки  роспитуе:  ска- 
жи мені  правдоньку,  якого  ти  родоньку. 

Чуб  V.  911.  Хочу  її  за  рученьку  взяти, 
усю  правду  в  неї  роспитати.  Чуб.  V.  135. 

Роспйтуватвся,  туюся.  ешся,  сон.  в. 
роспнтатися,  таюся,  ешся.  гл.  1  ̂Рос- 

пвтуватн, роспнтатя.  Роспитуйся  жа- 
даних гостей.  Чуб.  НІ.  -1 10.  2)  Разснра- 

шинать,  рпзси росить  другь  друга,  выяснить 
что-либо  совместно.  Ой  ти  п'єш,  мене 
б'єш — роспитаймось:  защо?  Чуб.  V.  118. 
Тут  між  собою  роспитались.  Котл.   Кн. 

Роспихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  розіпха- 
ти, хаю,  еш,  одн.  в.  розіпхнутн,  ну 

неш,  гл.  Расталкивать,  растолкать,  расто.і- 
кнуть.  Так  тісно,  хоч  людей  роспихой, 
як  у  церкві.  Левин.  Нов.  32.  Боярин  на- 

силу розіпхав  гурт    Левиц.  1.    187. 
Роспйшннтяея,  вюся.  вншся,  гл.  ІІЬІІІІ 

но  расцвести.  Ганя  роспиіинилась,  як  та 
троянда  повна.  Левиц.  1.  227. 
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Роспнщатнся,  щуса,  щншся.  гл.  Рас- 
шиваться. 

Роспіанавати,  наго,  іяа,  сов.  в.  роспіз- 
нати,  наго,  вш,  гл.  У  шивать,  узнать  раз- 

личать, различить.  Багатого  з  хвастли- 
вим не  роспізнаєш.  Ном.  Лі  2572. 

Роспізнаватнся,  наюся,  «шея,  сов.  в. 

роспізнатвся,  наюся,  вшея,  гл.  Знако- 
миться, ознакомиться. 

Роспікатн,  каю,  вш,  сов.  в.  роспектн. 

печу,  чеш.  гл.  1)  1'асискать,  распечь,  рас- 
каливать, раскалить.  Левнц.  Иов.  157.  Чуб. 

)  Раздражать,  раздражить.  Унас.г. 
дуже  роспїкають  л'одей.  ..  Там,  чуєш, 

пцикащик  побив  чоловіка.  0.  186*2.  II.  74. 
Роспікатнся,  каюся,  ешея,  сов.  в  рос- 

пектйся,  чуся.  чешея,  гл.  1'аснекатьси, 
распечься,  раскаляться,  раскалиться.  На- 

низав жінці  топити,  а  як  роспеклась 
черінь...   Ммж.    117. 

Росш'рати,  раю,  вш,  сов.  в.  роспёртн, 
зіпру,  репг  гл.  1'аснирать,  распереть,  раз- 

дувать, раздуть,  разносить,  разнести.  Ном. 
.V  13215.  Минулися  тії  роки,  що  рослі - 
рали  пироги  боки.  Ном.  .V  681.  Воздух 
у  пузирі  від  тепла  погииршае,  роздасть- 

ся і  розіпре  пузирь.  Дещо.  Як  же  почу- 
ла скотина  кров,  як  заревуть,  як  дви- 

нуть лавою,—  батечки! — расперли  й  за- 
гони ч  чортовій  матері.'  Стор.  II.  45. 

Рбспірка,  ки,  ж.  Распорка,  распоровное 
тлусто,  прореха.  Показала  маленьку  рос- 
пірку  на  плечі.  Левнц.  Нов.  143.  Ул.  Рбс- 
пірочна. 

Роспістертнся,  отруся,  решся,  гл.  Рас- 
тянуться, распростереться,  лечь.  Поки  дяк 

коні  то  роспріг,  то  попутав,  пан-отець 
відійшов  трохи  набік  і  роспістерся  на 
траві.  Также  расположиться,  занять  иісто: 
Понакладали  отут  на  столі,  що  мені 
ніяк  роспіс тертися  ні  з   чим.    Волч     у. 

Росплакатвся,  чуся,  чешся,  гл.  Рас- 
плакаться. Ой  устань,  жінко  Уляночко, 

бо  расплакалось  дитяточко! — Ой  нехай 
плаче,  росплачеться,  а  мені  вже  з  ним 

не  бачиться.  Чуб.   \".  789. 
Рлспланувати,  ную,  вш.  гл.  Расплани- 

ровать Я  вже  роспланував,  де  треба  й 
хати  становити.  Міус.  окр. 

Росплата,  тя,  ж.  Расплата.  Оце  ж  то- 

бі. Лебеденку,  за  усе  росплата.  Чуб.  V". 962. 

Росплатііти,  таю,  вш,  гл.  1)  Распла- 
стать. Доставши  рибу  щуку,  або  яку  дру- 

гу, принеси  додому,  росплатай.    Чуб.    1. 

75.  1)  Растянуть,  разложить.  Росіїлатала 
дочку  та  й  тне  її  лозиною.  Хары».   г. 

Росплататися,  таюся,  вшея,  гл.  1)  Рас 

пластаться,  растянуться,  упавч..  .Мнж.'И'І. Та  вже  і  впав  добре— ьіак  і росплатався 
на  долівці.  Харьк.  г.  Він  росплатавсь  ко- 

ло порога.  Мнж.  131.  2)  О  птиці;,  распро- 
стереть крылья.  В  блакитнім  неї/....  рас- 

платившись на  крилах,  пмів  орел.  0. 
1862.   VII.  47. 

Росплатйтися.    См.    Росплачуватися. 
Росплатка.  ки,  ж.  Піатсжі..  Инбді 

візьмеш  і  всі  гроші,  як  треба  на  рос- 
платкн.   Перхнедвіпр.  у. 

Росплачуватися,  чуюся,  втася,  сон.  н. 
росплатйтися,  чуся,  тишся,  гл.  Распла- 

чиваться, расплатиться.  Тепер  вже  я  то- 
бі грошей  не  дам,  бо  ми  росплатилчся: 

ти  мене  вибавив  од  смерти,  а  я  тебе. 
Рудч.  Ск.  І.  73.  Ось  нн  тобі  карбованець 
та  йди  расплатись.  Чуб.   V.  677. 

Росплентати,  таю,  вш,  гл.  Распутать. 
Заплутався  в  гарбузіння  та  й  наробив 
шкоди....  Росплентайіне  з  гарбузіння,— 
вам  шкоди  не  буде.   Мил.   107. 

Росплескати,  ся.  См.  Роспліскува- 
ти,  ся. 

Росплестй,  ся.  См.  Росплітати,  ся. 
Росплвватнся,  ваюся,  вшея,  сов.  в. 

роспливтйся,  вуся,  вешся,  гл.  1)  Р.іс- 
цлываться,  расплыться,  поплыть  кь  разный 
стороны.  2)  Исчезать,  исчезнуть,  сплыть. 
Усе  роспливлоеь  (добро).    Ном.    №     1856. 

Росплягатися,  гаюся,  ешея*  гл.  Рас- 
прыгаться. 

Росплйыутвся,  нуся,  н<  шся,*г.і.  =  Рос- 
пливтися    Чуб    I.  313. 

Росплистйся,  вуся,  вёшея,  гл.=Рос- 
плввтиса 

Росплід.  лоду,  м.  Рнсплодъ,  разведи» 
ніс.  На  Семена  чорт  мірає  горобців  мір- 

кою.. .  з  вс)>хом  насипле  мірку.  То. що  в 
мірці,  тс  йому  9де.  а  иьо  зчеркне,  те 
зостається  на  росплід.  Драг.  9. 

Роспліс кувати,  кую,  вш.  сов.  в.  рос- 
плескати, плещу,  щеш,  гл.  1 )  Расплескн- 

вать,  расплескать.  2)  Разбалтывать,  раз- 
болтать, разгласить. 

Росшііс  куватися,  куюся,  єшся,  сов.  в. 
рисплескатн"я,  щуся,  щешся,  гл  Рас- 

плескиваться, расплескаться. 
Росп літання,  ня,  с  Расп.нчішіе.  О. 

1862.  IV.   12. 

Росплітати,  таю,  вш,  сон.  в.  росплес- 
тй, ту,  тёш,    гл.    Расплетать,    расилесть. 
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Росла  коса  до  пояса — ні   росплести,    ні 
росчесати.  Чуб.  V.  549. 

Роспдітатася.  таюся,  вшся.  сон.  н. 

росплестйся,  туся.  тешся,  гл.  1)  Распле- 
таться, расплестись.  Грин.  Ш.  103.  2)  Рас- 

плетать, расплести  себе  волосы. 
Рбсплітка,  ям,  ж.  Косоплетьа.  См.  За- 

плітка,  кісник.  Брат  сеаприцю  росплітав, 
де  тії  росплітки  подівав?  Грин.  ЦІ.  «188. 
Росплішуватвся,  шуюся,  вшся.  гл. 

О  двревянныхъ  снарядахъ,  лебели:  рас- 
пасться вслЄдствіє  вьіігаденія  клнньевъ. 

Росплішувалося  моє  ліжко,-  треба  за- 
плішувати. Червні-,  у. 

Росплбджуватв,  джую,  вш.  сон.  н. 
росплодйтн.  джу,  днш  гл.  Раснлажнвать. 
расплодить,  развести.  Нігде  сісти,  гнізда 
звити,  малих  дітей  росплопити.  Чуб. 
V.  937.  В  чужій  кошарі  овець  не  роспло- 
диш.  Ном.  Л*  9659. 

Росплоджувятяся,  джуюся,  вшся,  сок. 
в.  роспдодйтвся,  джу  ся,  двшся,  гл.  Рас- 
плаживнтьсн,  расплодиться,  развестись.  Як 
би  їх  (чортів)  грім  не  бив  та  вовки  не 
виїдали,  то  їх  би  такого  росплодилося, 
що  й  світу  не  було  б  видно.  Чуб.  І.   52. 

Росплутати,  ся.  См.  Рпспдутуватв,  ся. 
Росплутуватн,  тую,  вш,  сов.  в.  рос- 

плутвтв,  таю,  вш,  гл.  Распутывать,  рас- 
путать. 
Росплутуватнся,  туюся,  вшся,  сов.  в. 

росплутатнся,  таюся,  вшся,  гл.  Распу- 
тываться, распутаться. 

Роспльбвуватя,  вую,  вш,  сов.  в.  рос 
плювати,  плюю,  вш,  гл.  Расплсвынать, 
расплевать.  Як  таку  рибу  їсти,  то  тіль- 

ко хліб  роспльовувати.  Чуб.  І.  238.  Не 
будь  солодкий,  бо  розлижуть,  не  будь  гір- 

кий, бо  росплюють.  Ном.  >£  4602. 
Росплюватвся,  плюйся,  ёшея,  гл.  Раз- 

ориться, разойтись.  Як  дружили,  та  й 
росплювались.  Кобел,  у. 

Рооплюсвати.  каю.  вш,  гл.  1 )  Распле- 
скать. 2)=Ро  плющити  2. 

Рвсплюскнути  ну,  неш,  гл.  Расплю- 
щиться. Як  уоі'рпв  я  диню  об  землю, — 

воно  так  і  росплпекала.  Волчку. 
Росплющатя,  щ.-ію,  вш,  сон.  в.  росп  ли- 

шити, щу.  щвш,  гл.  1>  0  глазахъ:  вас- 
крынмп..  раскрыть.  Василь  расплющив 
трохи  сонні  очі.  Леви  п.  І  29.  2)  Раз- 
дан.ііінать,  раздавить,  расплющивать,  рас- 

плющить. Не  стромляй  пальців  у  двері, 
би  росплющать.  Нои.  №  5892. 

Росплющатнся.  щаюся,  вшся.  сов.  в. 
рос&зющнтмся,  щуся,  щяшея,  гл.  1}  Рас- 

крывать, раскрыть  глаза.  Кіт  як  росплю- 
щиться,    як    гляне    своїми    очима.     Кв. 
2)  Раскрываться,  раскрыться  (о   глазахъ). 
3)  Расплющиваться,  расплющиться. 

Росплянкатися,  каюся,  вшся.  гл.  При- 
няться чмокать  губами. 

Росповватнся,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 

росповзтйся,  яуся,  вёшея,  /.«.  Распол- 
заться, расползтись. 

Росповиватв,  ваю,  вш,  сов.  н.    роспо 

ввтв,  в'ю,  сш,  гл.   Расиеленынать,  распе- ленать. 
Росповмватвся.  віюся,  вшся,  <он.  и. 

росповйтися.  в'юся,  ёшея.  гл.  Распеле- 
нываться, распеленаться.  Та  нехай  (дити- 

нні плаче,  роспов'гпхься,  а  уже  йене  не 
дождеться.  Чуб.  V*    787. 

Росповідатн.  даю,  вш,  сов.  и.  роспо- 
віств,  вів.  вісн,  гл  Разсказывать,  раз- 
сказать.  Усе,  що  бачила,  я  їм  росповіла. 
Гв.  II.  65.  Росковідаю  йому,  де  я  служу. 
МИ.  І.  19. 

Росповістйтн.  См.  Роспо віщатв. 

Росповістуватв,  тую,  вш,  ?л.=Роспо 
вісти.  Вони  росповістували  ему.  Ги. 
II.   230. 

Росповіщати,  щаю,  вш,  сон.  в.  роспо- 
віствтв, щу.  ствш,  гл.  Разглашать,  раз- 

гласить, вездЄ  дать  знать.  Ще  батейко  і 
не  росповістили  гаразд,  о  я  вже  був  // 
Сидора.  Фёдьк.  Нов.  56. 
Росповсюджуватв,  джую,  вш,  сон.  в. 

росповсюдвтв,  джу.  двш,  гл.  Распро- 
странять, распространить. 

Росповсюджуватнся,  джуюся.  вшся, 
сов.  н.  росповсюдятвся,  джуся.  двшея. 
гл.    Распространяться,    распространиться. 

Роспогода,  дн,  ж.  Насту нленіе  ясной 
погоды.  Лубен,  у. 

Роспогоджуиатнся,  джувться,  сов.  в. 
роспогбднтнея,  даться,  гл.  Наступать, 
наступить  ясной  погоді.  Черк.  у. 

Росподілатв.  См.  Росподіяятв. 

Росподілятв,  ляю,  вш,  сов.  в.  роспо- 
ділатв, лк»,  лвш,  гл.  Распределять,  рас- 

пределить, разделять,  разделить.  Я  казав: 
нехай  мати  росподілять  між:  нами  усе, 
як  прийдуть;  так  ні,  він  не  послухав. 
ВерхведнІ.пр.  у.  іЗалюб). 

Росповвчатв,  чаю,  еш,  г.і— Роспозн- 
чвтв.  Роспозичав  гроші  то  тому,  то 
'.іншому.  МИ.  І.   150. 

Роспо8Йчнтв,  чу,  чаш,  гл  Раздать 
взаймы.  Гроші  тато  людім  роспозичили, 
та  й  нема,  а  оце  б  треба.  Кавсв.  у. 
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Роспоїтм.  пой,  їга,  гл.  Распоить.  Шлях- 
та роспоїла  венгжинпю  моїх  посланців. 

Стор.  М.  Пр.   43. 

Росполіскуватя,  кую.  «ш,  сов.  н.  рос- 
полоскатн,  каю,  вга,  гл.  1)  Полоскать, 
пополоскать?  Я  й  рада  таким  прачкам: 
аби  росполіскувапш  сорочину.  Кобел,  у. 
2)  Размывать,  размыть.  Вода  росполіскуе 
береги. 

Росполонйтися.  Ся.  Росполонюьатнся 
Росполонюзатнся,  нютося,  вшся,  сов.  в. 

росполонйтися.  вюся,  нншся,  гл.  1 )  Рас- 
ширяться, расшириться,  распространяться, 

распространиться,  рачростаться.  разростись. 
Триер  малий  садок,  а  як  росполониться, 
та  буде  дуже  гарний.  Он  ба,  як  малина 
росполонилась.  Зяіев.  у.  2)  Разлить- я  (п 
ртігв).  Дніпро  росполонпвся,  що  и  не 
можна  проїхати. 

Роспол бхатн    Ся    Роспо лоху ваті. 
Росполохувати,  хую,  вш.  сов.  к.  рос- 

полохатн.  хаю,  вш.  гл.  Распугать,  раац- 
гвать.  Сипни  пірнатнми  і  росиомхпії 
хижих.   К.   Псал    Зі9. 

Росполошйти,  шу,  шиш,  гл.=Роспо- 
лохати.  Вх.  Лем.    162. 

Роспонаднтися,  джуся.  дишся.  гл. 
Разлакомиться,  понадиться.  Діти  роспо- 
надилися  на  солодке.  Зміев.  у.  Роспона- 
дився  вовк,  ше  йде.   Мнж    З- 

Роспорбти,  ея.  Су.  Роспорюватн.   ея. 
Роспорошйтя.  ся.  Си.  Роспорошува- 

ТИ,  ся. 

Роспорошка,  кя,  ж.  Вь  выряж  :  у  рос- 
лорйшку  вразсыпную.  Так  вони,  хлопці, 
так  у  роспорошку  од  нього  та  й  повті- 

кали. Козел,  у.  Слов.  Д.  Эварв.  У  роспо- 
рошку піти.  Разоряться,  разбежаться.  Біль- 

ше війська  немає? — Немає,  пане  гетьма- 
не усі  в  роспорошку  пішлг:.  Костомарові,, 

Б.   Хмельн.  (1884,  4-е  изд.).  11.  З'.'З. 
Роспорбшуватя.  шую,  вш.  сов.  в.  рос- 

порошйтя, шу,  шяш,  гл.  1)  Разсыпать, 
раясынать  (.о  пороші;*,  мукі>)  2)  Разсве- 
ваіь.  рисвять.  Роепврошив  турка  й  та- 

тарву на   Черкень-долині.    К.     ЦН.    227. 
Роспорошуватяся.  шуюся.  вшся.  сов.  в. 

роспорошйтнся,  шуся,  шяшся,  гл.  1)  Раа- 
сыпаться.  разсьшаться.  2)  РазсЬеваться, 
разоряться. 

Росоорощатяся.  щуся,  щйшся,  гл. 
Раскричаться. 

Роспорювати,  рюю  вш.  сон  в  роспо- 
ротя,  рю,  рвш.  гл.  Распарывать,  распо- 

роть   2)  Рлар-ьзывать.  разр+зать,  распороть 

(гбло).   Чуб.   І    183.    Роспороли  їй    живо- 
та. Рудч.  Сі;,  і.  209. 

Роспбрюватноя,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
роспорбтнся.  рюся.  решся,  гл.  Распары- 

ваться, распороться. 

Роспоряджати,  джаю.  вш,  сов.  в.  рос- 
порядйтя,  джу,  ДЙШ,  гл.  1 1  Давать,  дать 
порядокъ,  устроить:  распределить,  распре- 

делить. Старшина  приїде,  роспорядить. 
та  й  знов  на  хутір.  Клнен.  у.  Дай  мені, 
Боже,  так  по  правді  вій  изжить  і  дітей 
роспорядить,  як  я  по  правді  кажу. 
Ном.  .V  6750.  Роспорядивши  Турн  як 
треба....  Котл.  Кн.  Може  що  м  провини- 

ла? Ой  то  провинила,  що  м  челядочку 
до  роботи  не  роспорядила.  Чуб.  V.  1096. 

Роспоряджатнея,  джаюся,  вшся,  сов. 
в.  росаорядйтяся,  джуся.  дишся,  гл.= 

Роспарядитя.  Роспорядись,'. жінко,  щоби ти  забрала  хліб.  Рудч.  Ск.  І.  80. 

Роспорядкувати.  куго,  вш.  гл.=Рос- 
порядитн  Овя.  237.  Вже  тілько  вмій 
роспорядкувати,  то  буде  копійчина  пере- 
падаши.  Кн.  II.   196. 

Роспорядливий,  а,  е.  Распорядитель- ный. Черк.    у. 

Роспорядов.  дку,  .<;  — Роспорядкуван- 
ня.  Грнн.  І.   195. 
Роспоряжатн,  ся.  л  =Роспоряджа- 

тн,  ся. 
Роспотворити,  рю,  риш,  гл.  Побаловать, 

распустить.  ..Тихо  не  вморе,  а роспотворе. 
Ном.  X  2004. 

Рос  потру  шити  шу,  шяш,  гл.=Рост- 

руснтн  1.  Стала  ся  томити,  де  ма'т гніздо  вити:  вила  би.и  го  вила....  та  ).а  лі- 

щинойці:  ліщинойку  рушит,  гніздо  рос- 
потруштп.  гніздо  роспотрушит,  діти  мі 
оглушит.  Гол.  II.   78. 

Роспочати,  ся.  См.  Роспочвяатя,   ся. 

Роспочянатя,  наю.  вш,  сов.  в.  роспо- 
чатн. чну,  нёш,  гл.  Начинать,  начать. 

Позабувала  все,  що  там  роспочала  роби- 
ти. МВ.  її.  23.  Ще  ти  недавно  росчо 

чав  жити.  Г.  Вари.  177.  Ворог  і  роспо- 

чав  війну  уп'ять.  Грнн.  І.  187.  Роспоча- ли    молотити.  Ірин.  II.  206. 
Роспочінатися,  яагося.  вшся,  сов.  в. 

роспочатяся,  чнуся,  ыешся,  гл.  Начи- 
наться, начаться.  К.  Кр.  15.  Роспоча.*ось 

весіл.гя.  Левиц.  І.  21. 

Росправа.  вя,  ж.  1)  Расправа.  К.  ЧР. 
245.  Тягніть  Варвару  на  росправу  Нои. 
^  3929.  Я  найду  суд  і  росправу.  МВ.  І. 

134  2)  Статья-  (литературная).  Почав 
Квітка  іще  З  18Р>  року  писати  для  харь- 
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мвського  журнала  рссправч  про  инсти- 
тут. К.  Гр.  Кв.  XVIII.  3 ) — сГльсьна.  По- 

мт>шсиіе  сельскаго  правлепія. 
Росправнтв,  ся.  См.  Рссправляти, ся 
Росправляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  рос- 

правнтн, влю,  ваш,  гл.  Расправлять,  рас- 
править. Нксилу  руну  росправила.  Кв.  I- 

99.  Росправляй.. .  крильця.  Чуб.  V.  1126. 
Роспрявлятися.  ляюся,  вшся,  сон.  в. 

росправнтвся,  влюся,  вишся,  гл.  Рас- 
правляться, расправиться.  Шаблею  ми  з 

ним  росправимось.  К.  ЧР.  336. 
Рослрасуватя,  сую,  вш,  гл.  Разгладить 

утюгонъ. 
Роспрвндвтвся,  джуся,  дашея,  гл. 

1)  Раскапризничаться.  2)  Разважничаться. 
Задравши  ніс,  росприндившись  ходили. 

1'реб.  ;<66.  Росприндився  і  росхрабрився, 
і  на  троянців  полетів.  Котл.  Ен.  VI.  71. 

Роспрйскатв,  са.  См.  Роспрвскува- 
тя,  ся. 

Росарйсвуватя,  вую,  сш,  сов.  в.  рос- 
арйскати,  ваю,  вш,  гл.  Разбрызгивать, 
разбрызгать. 

Роспрвсвуватися,  куюся,  вшся,  сов. 
в.  роепрнскатися,  ваюса,  вшся,  гл. 
(•)  Разбрызгиваться,  разбрызгаться.  Вода 
росприскалася.  2)  Сердиться,  разеерднть- 
ся,  расходиться.  Як  росприскається  мій 
Антосьо!  е.,  як  та  вода  на  лоыоках.  Св 
Л.   1 73.  Якого  ти  біса  так  росприскався? 

Роспродавати,  даю,  еш,  РОВ.  ь  роз- 
продати, дан,  даси,  гл.  Продавать,  рас- 

продавать, распродать.  Усім  дівочка.и  да 
роспродае,  своїй  Настсчці  да  даром  дас. 
Чуб.  Ш.   126. 

Роспрбдувата,  дую,  еш,  гд.=Роспро- 
даватв. 

Роспростатв,  ся.  См.  Роспростува- 
та,  ся. 

Роспростёртв,  са.  См.  Роспроствра- 
тн,  ся. 

Роспростврати,  раю,  еш,  сон.  в.  рос- 
простёртя, стру,  рёш,  гл.  1)  Распрости- 

рать, распростереть.  Так  щедрі  руки  рос- 
простер  благий  Господь  над  нами.  К. 

Псал.  233.  2)  Распространять,  распростра- 
нить. Освіту  народню  скрізь  распростер. 

К.  (О.   1861.  II.  228). 

Роспростнратися,  раюся,  вшся,  со». 
и.  роспростёртяса,  струся,  рёшея,  гл. 
1)  Распростираться,  распростереться.  2)  Рас- 

пространяться, распространиться.  Як  же 
мислиш  роспростертись  на  всю  Україні/. 
її.   XII.  63. 

Росвростбрвтв,  ся.  См.  Роспросторю- 
ватв,  ся. 

Роспростбрюв&тв,  рюю,  еш.  сов.  в. 
роспростбрвтв,  рю,  рвш,  гл.  1)  Распро- 

странять, распространить,  простирать,  про- 
стереть Ти  свое  величие  з  неба  на  всю 

землю  роспросторив.  К.  Псал.  11.  Тінь 
УИЛ.ННОЇ  ночі  піднімала  свое  чорне  крил, 
і  роспросторювала  усюди  темноту.  Мир- 
Нов.  II.  115.  2)  Розставлять,  разетавить 
(руки).  Роспросторила  руки,  наче  крила. 
Рр'ин.  II.  280. 

Росаростбрюватися,  рююся,  вшся,  сов. 
в.  росаростбрвтвса,  рюся,  рвшеа,  гл. 
Распространяться,  распространиться,  рас- 

простираться, распростереться.  Окрилось 
поле  хо.ъодками  і  роспросторилися  віти 
К.  Псал.  181.  Роспросторимося.  брате, 
від  моря  до  моря.  К.  Дз.   122. 

Роспростувати,  тую,  еш,  сов.  в.  рос- 
аростатв, таю,  еш,  гл.  Расправлять,  рас- 

правихь,  виправить.  Цю  дужку  треба 
розпростати,  а  то  загнулася  скраю. 
Черниг.  у.. 

Роспрбстуватиса,  туюся,  вшся,  сов. 
в.  роспрбстатвея,  таюся,  вшся,  гл.  Рас- 

правляться, расправиться,  выпрямиться. 
Роспрощання,  ня,  с  ІІрощаніе.  Що  ж 

тобі  говорила  начальниця  на  роспро- 
щанні?  Левиц.  Нов.  140.  На  роспрощання 
поставили  могорич.  Св>  Л.  188. 

Роспрощатвся,  щаюся,  вшся,  гл.  Рас- 
прощаться, проститься.  Роспрощалась  ду- 

ша з  тілом.  Чуб.   V.  741. 

Росярягатв,  гаю,  еш,  сов.  в.  роспряг- 
тй,  жу,  жёш,  гл.  Распрягать,  распречь. 
Узяв  роспри  (кобилу)  та  дугою  і  вбив. 
Рудч.  Ск.  I.   181. 

Роспрягатвся,  гаюся,  вшся,  сов.  в. 
роспрягтйся,  жуся,  жёшея,  гл.  Распря- 

гаться, расиречься.  Коні  роспряглисн. 
Роспраді(о)ввтвся,  влюся,  вншея,  гл. 

О  ниткї,  веревкт.:  раскрутиться.  Роспря- 
довилася  нитка.  Мирг.  у. 

Роспряявтв,  ся.  См.  Росяряилюва- 
ти.  ся. 

Роспряялювати,  люю,  еш,  сов.  в.  рос- 
вряввтв,  влю,  ваш,  гл.  Выпрямлять, 
выпрямить. 

Роспрянлюватяся,  лююся,  вшся,  сов. 

в.  росаряявтяся,  влюся,  ввшея,  гл.  Вы- 
прямляться, выпрямиться. 

Роспрястнся,  дуся,  дёшея,  гл.  При- 
няться усердно  прясть,  увлечься  нряде- 

ніемь.  Тац  роспрялася,  що  й  спаши  ля- гати  не  хочеться. 
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Роспвётнтяся,  чуся,  тяшся  гл  — Ро- 
80ПСІТЯ.  Ей,  то  то  ти  дуже  вже  рос- 
псопшвся.  Ном.  .V  2025. 

Роспуджуватя,  джую,  вш,  сов.  в. 
роспудятя,  джу,  дяш.  гл.  Разговять, 
разогнать.  Мир.  ХРП.  II 7.  Роспуджував, 
мов  птаство,  татарву.  К.  І1С.  65.  Чи 
ба!  вівці  роспудив.  Кобел.  у. 

Роепужатя,  жаю.  вш.  гл.=Роснуджтк. 
Да  й  він  мені  не  звертав,  вірні  коні 

роепужав.  Чуб.   Г.   741.  у~^ 
Роспука,  кн,  ас.  Отчаяніе.  К.  Кр.  31. 

О,  розлука,  мій  миленький,  розлука, 
розлука. — комусь  буде  потітенька,  а  мені 
роспука.  Гол.  II.  778.  Ударила  з  роспуки 
об  поли  руками.  Г.  Барв.  531. 

Роспукатя,  каю.  вш,  сов.  в.  роспук- 
нутя,  ну,  неш,  гл.  1)  Разрываться,  ра- 

зорваться, лопнуть,  треснуть.  Роспукае 
серце,  каменіють  груди.  Рудан.  І.  13. 
2)  РасцвтУгать,  расцвість,  распускаться, 
распуститься.  Подивлюся  на  калину, — 
вона  роспукає.  Рудая.   І.  14. 

Росцукатнся.  каюся.,  вшся,  сов.  в. 
роспукатяся,  каюся,  вшся,  гл.  1)= 
Роспукатя,  роспукнутн  1.  Переносно: 
нрійти  въ  отчаяніе.  Вийди  дівчино,  бо  ся 
з  жалю  роспукну.  —Хоч  пукай,  хоч  ся 
зараз  роспукай,  раз  тобі  казку,  ингиог 
собі  шукай.  Чуо.  V.  157.  2)=Рослунати, 
роспукнути  2.  ПиУлялись  стебелинки,  ро- 
снукались  цвіточки.  Кв.  І.  29.  Моро- 

зенко, козаченько  як  мак  роспукався 
Грин.  Ш.  590. 

Роспуківка,  кя,  ж.  Распустившійся 
цвітом,.  Роспуковка,  нерва  квітка.  Г. 
Барв.  125. 
Роспукнутя.  Ся.  Роспукатя. 
Роспукнутнся,  вуса,  нешся,  гл.  і)= 

Росоукатяся  1  Прийде  мі  ся  роспук- 
нути, хлопче  за  тобою.  Гол.  Ш.  395. 

2)=Роспукати  2. 

Розпукуватися,  куюся,  вшся,  гл  — 
Роспукатнся.  ЗОЮР.  II.  77.  Г.  Барк. 
222.  А  дівчина,  справді,  як  та  квіточка 
рос пу 'кується.  МІЗ.  І.  98. 

Роспурхатися,  хяюся,  вшся,  гл.  Р  і- 
спорхаїься.  Як  пішов  горобчик  танцю- 

вати -роснурхався ,  розцвіркався.  Грин. 
Ш.  663. 

Роспуск,  ку,  .н.  1)  Роспускъ,  распу- 
іценіе,  отнуїцевіе.  2)  Ііотворстио  распущен- 

ности, неіювин'№евію.  Через  твій  роспуск 
двох  робітників  утеряли  ИВ.  (О  1662. 
111 

Роспускатв.  кію,  вш,  сок     в.    роспу- 

стятя..  щу,  стяш.  гл.  1)  Распускать,  ра- 
спустить, дозволить  разойтись.  Роспустив 

коні  по  всій  оболоні.  Ном.  стр.  291.  Лі 
32.  Роспустив  вівчарь  вівці  та  по  кру- 

тій горі.  Мет.  108.  Роспустив  військо 
козацьке  в  славний  місті  Жаботині.  Нп. 
Кажуть  таки,  що  не  швидко  їх  роспу- 
стять. — Не  журись,  може  ти  його  і 
сього  вечора  побачиш.  Кв.  II.  120.  2)  Ра- 

спускать, распустить,  распростереть,  от- 
пускать, отпустить,  дать  развернуться,  ра- 

спуститься. Ой  ти,  дубе  кучерявий,  на- 
шо  гілля  роспускаеш.  Грип.  ПІ.  24  7.  Як 
широка  сокорина  віти  роспустила.  Шевч. 
324.  Косоньку  распущу.  Чуб.  Ш.  85.  На- 

ша пані  хупава  роспустила  рукава.  Чуб. 
Ш.  235.  Чи  ти  се  дав  таку  коневі  силу 
і  роспустив  йому  хвилясту  гриву?  К. 
Іов.  89.  Хвіст  роспустив.  Ном.  №  5035. 
Канчук  роспускае.  Ни.  0.  1862.  Н.  97. 
Роспустгте  ж  ви  шовковий  невод.  Чуб. 
Ш.  ЗОО.  Червонії  хрещатії  давнії  корог- 

ви.... роспустив,  до  води  похилив.  ЛД. 

І.  218.— губи,  ябрду,  язика  Говорить  лиш- 
нее, много  говорить,  кричать,  Та  цить, 

невістко,  та  не  роспускай  губи,  як  ба- 
чиш коцюбу,  то  позбіраеш  зуби.  Чуб.  У. 

698.  Роспустив  .норду,  як  халяву.  Ноя. 
Лі  3445.  Не  дай  рукам  волі,  то  й  сам 
не.  підеш  у  неволю,  та  язика  ще  не  рос- 

пускай. Ном.  Лі  3821.-  сльози.  Распла- 
каться. Дивлюсь,  а  наша  Уляна  і  сльо- 

зоньки  роспустила.  Стор.  II.  32.— патьоки. 
Разревіться.  Чого  роспустив  патьоки? 
Адже  не  била,  дак  і  мовчи!  3)  Развязывать, 
развязать.  Роспустив  того  міха,  гад  і 
поліз,  і  поліз  з  нього.  Драг.  8.  4)  Распа- 

рывать, распороть.  Пір'я  вгорі,  мов  по- 
душку що  роспуапило.  Сим.  211.  Рос- 

пустю  собі  черево,  повиймаю  тельбушки. 
Мнж.  69. — шяіру.  Разр^зывать,  разрезать 
кожу  на  куски.  Вх.  Зн.  60.  5)  Распро- 

странять, распространить.  Роспустив  ко- 
ролівські листи.  К.  ЦН,  227.  6)  Распус- 

кать, распустить,  избаловать.  Бог  нас  по- 
карає, що  ми  так  дитину  роспустили. 

МВ.  І.  26.  7)  Распускать,  расігустить.  рас- 
творять, растворить  (нъ  жидкости).  Вода 

або  роспускае  в  собі  по  дорозі 
багате  частин.  Дещо.  0  льді:  распла- 

вить. Лі*  распусти.  Чуб.  I.  73.  6)  Гасить, 
погасить  іизвестьї.  Славяносерб   у. 

Роспускатяоя,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

роспустятяся,  щуся,  стншея,  гл.  1)  Рас- 
пускаться, распуститься,  развернуться. 

І'оспустився    як    циганська    пуга.     Ном. 
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&  2848.  Довга  коса  роспустіллася  па  воді. 
МБ.  Т.  158.  2\  Распускаться,  распуститься, 
р;\:івратнться.  Розволочиться  да  і  са,но 
роспуститься:  слова  говорять  гидкі,  ста- 

рого не  поважають.  V.  Варв.  438.  Наша 
мо.тдіж  так  роси  уст  класи,  що  і  ходи- 

ти на  улицях  страшно.  .Іевиц.  ІІон. 
132.  3)  Растворяться,  раствориться,  рас- 

пуститься. Не  я  кожній  воді  мило  рое- 
пуетитыя.  Ном.  Л::  5322. 

Роепуста,  ти,  ж.  І  ,•  Распущенность, 
овоеволір.  Дати  роспулу.  Распустить, 
избаловать.  Мали  вдова  їдну  дочку,  дала 
її  роспуеточку.  Грин.  III.  386.  2)  Раз- 

врата, распутство.  Ум.  Роопустоньиа,  рос- 
пусточка. 

Роспустятн,  ся.  См.    росвусватв,  ся. 
Роспустка,  кн,  ж.  Родъ  девичьей  игры 

на  праздникъ  Пасхи.  КоІЬ.  І.  153. 
Роспустввй,  а,  в.  І)  Распущенный. 

Федьк  Нов.  6.  Добре,  що  у  тебе  діти 
не  роспустні.  КС.  1882.  X.  57.  2)  Раз- 
вратный. 
Роспустнвв,  ва,  м.  Развратник!..  Свя- 

тий чоловік,  пізнай  себе  для  Бога,  що 
роспустникам  презлая  дорога.  Чуб.  ПІ.  17. 

Роопустввця,  ці,  ж.  Развратница.  Ой 
улиця  роспустниця.   Мил.  69. 

Роспустоньва,  роспусточка,  кн,  ж. 
Ум.  огь  роспуста. 

Роспустуватвса,  туюса,  вшся,  гл.  Рас- шалиться. 

Роспутлатв,  ляю,  вш,  гл.  Распутать. 
Наш  писарь  волосний  так  запутляв  ді- 

ло, що  й  два  писарі  на  превелику  .силу 
роспутляли.  Во.іч.  у    (.Іобод.). 

Роспутнвй,  а,  е=Роопустввй.  Рос- 
путнє  життя  в  молодості  приносить 
хорову  на  старії  кості.  Ноя.  .V:  8786. 

Роспутта,  тя,  с  Раиіутье,  перекрес- 
том.. Хата.  15.  Ном.  А?  3694.  На  рое- 

путті  кобзарь  сидить  та  на  кобзі  грає. 
Шевч.  51.  Ой  вербо,  вербо  вербице,  ти 
на  роспуттю  стояла,  що  ти  чула,  ба- 

чила? Чуб.  НІ.  118.  Ум.  Роспуттячно 

Мет.  ЗОЗ'. Роспухатв,  хаю,  вш,  сов.  в.  роспух- 
нутв,  ну,  неш,  гл.  Распухать,  распухнуть. 

Роспхйватвса.  каюся,  вшся,  гл.  Ти 
хо  расплакаться. 

Росп'ястн  оя.  Си.  роспвватв,  ся 
Росп'яття,  тя,  є.  1)  Расиятіс  (дЬйст- 

вір).  Новели  його  на  росп'яття.  6в.  Мт. 
XXVII.  ЗІ.  2)  Расиятір  (обрань  расиптаго 
Христа  ка  картин*  или  кроет*)  У  церк- 

ві стоило  росп'яття  угорі.   Черннг.  г. 

Роставатв,  таю,  еш,  сон.  в.  ростанутв, 

и  ростатя,  таку,  веш,  гл.  Таять,  раста- 
ять. Під  тобою  лід  ростяс,  а  підо  мною 

мерзне  Ном  .V  2135.  Тричі  крига  замер- 
зала, тричі  роставала.  Шевч.  І  1 1.  .Гнав 

сніжок  на  обмежок  та  в.же  й  не  рос- 
тане.  Мрт.  50. 

Рбсталь,  лі.  ж.  Оттепель. 
Роставутв.  См.    Роставатв. 
Ростанцюватв,  цюю.  еш,  гл  Развлечь 

танцами  Не  жадну  й  тугу  танцюра 
рогтанцює.   МВ.   11     109. 

Ростасватв.  См.  Ростасвуватв. 

Ростасвуватв.  вую,  еш,  сон.  в  роста- 
сватв. ваю,  еш.  гл  Растаскивать,  раста- 
щить, рашестн.  Худобу  рпетаскають. 

Кп.  І.  63.  Будете  ви  всі  через  три  дні 

повіша'ні,  і  /ави  вас  рос  таскають.  Мкж  69. Ростатв.  См.  Роставатв. 

Росташуватися,  шуюся,  вшся,  гл. 
Разложить  что-либо.  Росташувавсь.  мов 
жид  і/  ярмарку  Ном.  V  14259.  Кожна  з 
своїм  крамом  росташува.гась    Кв.  І.  134. 

Ростворйтв,  ся.    См.  Ростворятв,    ся. 

Ростворятв,  ряю,  еш,  сов.  в.  роство- 
рвтв,  рю,  рвш,  гл.  Открывать,  открыть. 
Небеса  роетворили.  Чуб.  Ш.  329. 

Ростворятвся,  ряюся,  вшся,  сов.  в. 

роотворйтвея,  рюся,  ряшея,  гл.  Откры- 
ваться, открыться.  Ви,  небеса,  ростворі- 

теся,  ви,  святії.  І  су  су  Христу  поклоні- 
теся. Чуб.  III.  34».  До  первого  грому 

земля  не  раствориться.   Ном.  -V:  4 1 7. 
Ростевтвся.  См.  Ростіватвся. 

Ростелесуватв,  сую,  еш,  гл.  Разорвать 
на  пасти  (животное). 

Ростепірчатн.  См.  Ростепірчуватв. 

,  Ростепірчуватв,  чую.  еш,  сов.  в.  роств- 
пірчвтв,  чу,  чвш,  гл.  П  Растопыривать, 
растопырить.  Ростспірчила  пальні  та  й 
показує.  Новомоск.  2)  Растормошить.  Трош- 

ки ростепірчи.га  я  вузлик  і  бачила,  що 
там  гроші.  Нономо.  і;.  (Залюб.). 

Ростертв,  ся.  См.  Роотвратн,  ся. 

Рости,  ту,  тёш,  гл.  І)  Расти  На  би- 
тій дорозі  трава  не  роете.  Ном.  387.4. 

Рости,  рости,  дівчинонько,  на  другую 
весну.  Чуб.  V.  292.  2і  Рости  вгору.  О  че- 

ловек*: а)  возвышаться,  б)  испытывать 
ііоті.емь  духа.  Росту  я  вгору.  Г.  Вар. 
293.  То  же  значенії-  иміеть  души  росте 
вгбру.  Г.  Варв.    112 

Роставатв,  ваю,  еш,  і~ов.  в.  ростава- 
тв, ваю.  еш,    гл.    Растыкать,    растыкать, 
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наткнувши,  разставить.  Ноги  й  руки   рос- 
тикали  по  шляхах,  (тор.  М.   Іір.  99. 

Рости  на,  на,  ж.  Расгеніе.  Без  неї  (во- 
ли) нема  життя  нічому  живому  — ні 

ростим,  ні  чоловікові.  Дещо  (187-1)  60. 
Далі  пішла  вся  ростина  —  росте,  як  з 
води  йде.  0.  1862.  V.  Кух.  31  Бог 
сотворив  світ  та  покликав  усіх  до  себе 
і  почав  зснлю  ділити....  і  чоловікові,  і 

звірю,  і  йти  ці,  і  комашці  усякій  і  зем- 
лю, і  воду,  й  ростину.  і  іжу  указав 

Драг.    14. 
Ростинатн,  наю,  вш,  сов.  к  ростяти 

її  розітнути,  ну.  нвш,  гл.  Разрубать, 
разрубить,  разръзывать,  разръзалт..  Ост- 

рым мечем  ростинае,  кров  як  воду  роз- 
ливає. Чуб  III.  363.  Видишься:  мене  геть 

ман  Кішка  на  три  части  ростяв.  АД. 
І.  210. 
Ростинатнся,  наюся,  вшся.  гл.  Разда- 

взться,  разноситься  (о  звук*). 
Ростирати,  раю,  вш,  сов.  в.  ростертн. 

зітру,  реш,  гл.  Растирать,  растереть.  Нои. 
Лі  12605.  Масюк  взяв  колосок,  ростер 
його,  дмухнув  на  долоню  і  показав  Радю- 
кові  великі  зерна,  блискучі  як  золото. 

.Іевиц.  ІІОВ.  194  І'озотри  ту  іьру  з  пер 
нем.  Чуб.  І.  72. 

Ростиратися,  раюся.  вшся,  сов.  в  р^с- 
тертися,  вітруся,  решся,  гл.  Був  шаг. 
та  в  кишені  ростерся.  Ном.  №  1.363. 
сгр.  284. 

Ростйрхати,  хаю,  вш.  гл.  Раздергать, 
разбросать.  Гостирхав  солому.  Вх.  Зн.  69. 

Ростити,  щу,  стиш,  гл.  Растить.  Як 
ягідку,  як  пташечку  кохала,  ростила. 
Шевч.  Ростив  теличку  цілу  зічу  її  лі- 

то, а  потім  продав.  Рк.  .Іевиц. 
Рости ч,  чі,  ле  =Ростіч,  Як  звалять  од- 

ного, другого  запорожці,  такхтоосшавсь- 
у  ростич.   К.  ЧР.  Зо*. 

Ростів,  току,  м.  1)  Місто  виміленій 
улты  или  дороги  на  дві,  ръки  ва  два 
рукава.  Вх.  Зн.  61.  Ой  в  городі  на  рос- 
тоці  п'ють,  гуляють  запорожці.  Лис 
IV.  Лг  7.  На  ростоці,  на  потоці  два  го- 

луби воду  пили.  Рол.  II.  529.  2)  Разговъ? 
К.  Псал.  215.  Угамуй  рогатих  турів, 
гордих  дук  у  срібній  зброї,  росточи  ли- 

хим ростоком.  най  не  п'ють  крови  люд- 
ської. К.  11с  л.  153.  3)  мн.  Уголъ  скамьи 

на  пбиуті.  Отут  сідайте  на  ростоках. 
Кіев.  у. 

Ростіватися,  каюся,  ешся.  сов.  в  рос- 
тектйся,  чуся,  чешся,  гл.  1)  Распли- 
наться,  расилыться.    Переносно:   исчезать, 

исчезнуть.  Хазяйствечко  було,  і  те  рос- 
теклося.  ЗОЮР.  І.  12.  Ростеклось  добро 
усе,  ях  слина  по  воді  Ном.  .V  1855. 
2)  Расходиться,  разойтись.  Відійшли  і 
растеклись  по  хатах  Г.  Варв.  352.  Рос- 
теклося  товариство,  хто  куди.  Мир. 
ХРВ.  86.  Біжать  згонити  овець,  що  рос- 
/пеклися  по  всій  царині.  Мир.  ХРВ.  89. 
Ростеклиея,  як  руді  миші.  Ном.  \*  1880. 

Ростіпаха,  хи,  ж.  Женщина  легка т 
иоведенія.  потаскуха. 

Рбстіч,  чі,  ж.  Разброд  і..  У  рбстіч.  И  к 
разсынную,  въ  разныя  стороны.  Троянці 
также  всі  здрігнули  і  в  рості  і,  .сто  ку- 

ди, махнули    Котл.  Кн. 

Ростічва,  ки,  ж.  Небольшая  попереч- 
ная долина.  Вх.  Зн.  61. 

Ростобйрючов  тай.  а,  е.  Расгреианный. 
торча  тій  въ  разныя  сторовы  Маж.  101. 
См.  Ростопирювачуватий. 

РостовЯтий,  а,  е.  Скоро  растущій  Вер- 
ба— ростовите  дерево.  Міус.  окр.  ГЛобод.) 
Ростоввиачитн,  чу,  чаш.  гл.  1)  Раз- 

бить, растолочь.  Харьк.  2)  Разъяснить, 
растолковать    Харьк. 

Ростоввтн,  чу,  чеш,  гл.  і)=Ростов- 
ваачнти  1.  Так  паняті  носа  і  ростовк. 

Мир.  ХРВ.  ростовкла  таку  добру  макіт- 
ру. 2)-=Ростовкмачити  2.  Чи  ви  мене  справ- 
ді морочите,  чи  на  глум  піднімаєте?  Я 

нічого  тут  не  роешовчу  собі.  Котл.  МЧ. 180. 

Ростовкачати,  чу,  чаш.  лі.^Ростов- 
киачити. 

Ростовпнтн,  плю.  паш.  гл.  Раздвинуть 

толпу.  Пропустімо  ясних  панів— сказав 
Тарас  Сурмач,  да  й  ростовпив  своїх  гос- 

тей. Розсік  упились  і  дали  проїхати.  К 

ЧР.   75. 
Ростбвп йтися,  п  юся,  пишея,  гл.  Раз- 

даться, раздвинуться.  Росшовтпеся  на  лю- 
<*е,  пропустіть  старого  уперед. 

Ростова,  кн,  лг.=Ростів  І. 

Ростолвуватя,  вую,  вш,  гл.  Растольо- 
нать.  Король  загадує,  що  схоче;  як  слуга 
не  зна,  що  робити  на  загадку  королеву, 
то  король  йому  ростолкур  і  той  повинен 
зробити.  Чуб.   Ш.  46. 

Ростодвуватися,  куюся,  вшся,  гл.  Пе- 
реговорить, объясниться.  Так  тогдійрос- 

толкуємось,  а  тепер  ніколи.  Кв.    І.    6У. 

Ростоиилений,  а,  в.  Любезнійшій,  ми- 
лый. Літала  она  без  гори  до  своєї  любой 

ростомиленой  матері.  Гол    II.  721. 
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Ростоньки,  гл.  Ум.  отъ  рости.  Гостонь- 
ки в  костоньки.  Мил.  36. 

Ростбпасть,  ти,  ж.  Раст.  л)=Росто- 

паш-Зеиизеленя.  Шух.  I.  21.  б)  РугеЙв- 
III ні  рагі.еиіиіп.  Шух.  I.  22 

Ростодаш,  шу,  .<(.  ростопашха,  ви.  ж. 
Гаст.  чистогблъ,  Сне1і<1ошшп  та)іі§  Ъ. 
ЗЮЗО    I.  ПО.  Врацд.  у. 

Ростопйряти,  ся.  Си.  Ростопирюва- 
тв.  ся. 

Рост/шнрювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  рос- 
топйрвти.  рю,  рвш,  гл.  Растопыривать. 
р:н топырить.   Ном.  .V  0265. 

Ростопйрюв  ітися,  рююся,  вшся,  сон  в. 

ростопйрнтися.  рюся,  ришся.  гл.  І *;*:і— 
ставлять,  расставить,  растопырить  руки  и 
ноги. 

Ростопйрювачуватий,  а,  е.  Растопы- 
ренный. Нппхав  міток  соломою,  щоб  рое - 

шопирювачуватий  буе.   Мнж.  2. 
Ростопйти,  ся.  См.  Роетоплювати,  ся. 
Роетоплювати,  люю,  еш,  гл  — Росто- 

пляти.  Царенко  поналивав  у  казани  во- 
ди г  ростоплюе.   Рудч.  Ск.   I.   124. 

Ростбплюватися.  лююся,  вшся,  гл.— 
Ростоплятися. 

Ростопляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  росто- 
пйти. плю,  пнш,  гл.  1)  Растапливать, 

растопить,  расплавлять,  расплавить  Бога- 
тым та  скупим  вливали  ростоплекес 

срібло  в  рот.  Котл.  Ен.  2)  Растапливать, 
растопить  (въ  печи). 

Ростоплятися,  ляюся.  вшся,  сон.  К. 

ростопйтися,  и люся,  нишся,  гл.  1)  Рас- 
тапливаться, растопиться,  расплавливаться, 

расплавиться.  Комарь  боїться  сонця,  він 
каже:  на  сонці  яростоплюсь.  Ном.  №  14026. 
2)  Растапливаться,  растопиться  (въ  печи). 

Ростоитатн,  ся.  См.  Ростоптувати,  ся 
Ростбптувати,  тую,  вш,  сов.  в.  ростои- 

татн, ичу,  чеш,  гл.  Растаптывать,  рас- 
топтать. А  вже  бабка  качаточка  в  ха- 

ту заганяє.  Заганяла,  заганяла — троє 
растоптала.  Чуб.  V.   1130 

Ростбитуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 
ростонтатися,  ячуся,  чешся,  гл.  Ооъ 
обуви:  растаптываться,  растоптаться  Ста- 

рі (чоботи)  он  уже  ростопталися.  Мир. 
Нон.  1.   134. 

Ростонша.  ші,  ж.  І)  Неловкая,  непо- 
воротлива)! женщина.  Харьк.  2)  Раст.  8і- 

ІуЬііш  тагіаїшш  йаегтл.  ЗЮЗО.    І.    136. 
Росторгати,  См.  Росторгувати. 
Росторгнутн,  ну,  неш,  гл.  Газсіять, 

развлечь.  Не  росторгнет  моей  туги  най- 
близша  родина.  Гол.   III.    429. 

Росторгувати,  тую,  вш,  сов.  в.  рос- 
торгати, гаю,  вш,  гл.  Разрывать,  разор- 

вать. Дораз  бим  тя расторгала,  крукам, 
вранам  розметала.  Гол.  І.  175.  Злу, 
прокляту  бабу  казав....  кіньми  растор- гши. Гол.  |.  90. 

Росторгуватася,  гуюся,  вшся,  гл.  Рас- 
торговаться. 

Росторжя,  жя,  є.  Окончаніе  ярмарки, 
базара.  Пішов  Кульбашний  на  росторжя. 
купити  дігтю  на  дороїу.  О.  1862.  X.  23 

Росторопа,  пи,  об.  Понятливый.  Такий 
росторопа!  Рудч.  Ск.  Н    69. 

Росторонатн,  паю,  вш,  гл.  Понять. 
Росторопша,  ші,  ж  Раст.  а)  ЗіІуЬиіп 

Магіаниш.  Анк.  330.  б)  Еспіпорв  крпаего- 
герЬаІвв  І-.  См.  Ростропша.  Третя  лихо 
зве  уразом  і  провадить  зілля:  ростороп- 
шу,  то  хвилівник,  то  друге  безділля. 

Мкр.  Н.  4. 
Росточйти,  ся.  См.   Росточувати,    ся 
Росточно,  нар.  Безпутно?  Літа  мої 

молодії  пішли  росточно.  Нн. 

Ростбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  росто- 
чйти, чу,  чнш,  гл.  1)  Разбрасывать,  раз- 

бросать, раскидать,  развтипь.  Расточено, 
поволочено  по  сінях.  Лукаш.  152.  Тоді 

вигуби  їх,  Боже,  росточи,  розвій,  як  сміт- 
тя. І».  Псал.  135.  2)  Разливать,  разлить 

из  і.  бочки  но  бутылкамъ.  3)  Увеличивать, 
увеличить  (зданіе,  одежду).  Ми  оце  буде- 

мо церкву  росточувати.  Харьк.  Рукава 
вузькі,  треба  росточйти.  Харьк.  4)  Иста- 

чивать, источить,  изгрызать,  изгрызть.  На 
ню  впали  вуши,  блохи  і  всілякий  гид, 
то  такой  ї  на  місці  росточи  л  и.  Ги.  1.  29. 

Росточуватвся,  чуюся,  вшся,  сон.  в. 

росточйтися.  чуся,  чишея,  гл.  Разбра- 
сываться, разбросаться,  разсыпаться,  раз- 

еваться. 

Рострата,  ти,  ж.  Растрата.  Добро  по- 
кидати чужим  людям,  чужим  дітям  на 

сміх,  на  растрату.   Шенч.  У9. 
Ростратити,  ся.  См.  Рострачуватн,  ся. 

Рострачувати,  чу*а,  еш,  сон.  в.  рос- 
тратити, чу,  тиш  г.;.  Растрачивать,  рас- 

тратить. Батьківщини  ми  з  нею  не  рос 
тратили    Кв.   I.  61. 

Рострачуватвся,  чуюс^,  вшся,  сов.  в. 
рострататися,  чуся,  тишея,  гл.  Растра- 

чиваться, растратиться. 

Рострнбуха,  хн,  ж.  Развратна)!  жен 
щина.   Мир.   Нов.  II.  70. 

Рострйыькати.    Си.    Ростриньвуватн. 
Рострйнькувати,  кую,  еш,  <ов.  в.  рос 

трйаьватн,  ваю,   еш,   гл.    Растрачивать, 
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растратить  попусту,  промотать.    Бік    узяв 

щось  карбованців  із  п'ятнадцять:    всі   ж 
і  росгкринькав.   Брацл.  у. 

Ростріпати,  ся.  См.  Ростріпувати,  ся. 

Рострілуватн.  ную,  вш,  сов.  в.  рос- 
трісатн,  паю,  вш.  гл.  1)  Растрепывать, 
растрепать.  Чуб.  V.  1033.  Косо  моя  жов- 

тенькая! не  мати  тя  росчісує,  візник 
бичем  ростріпує.  АД.  І.  86.  2)  Разбивать, 
разбить.  Рострепати  яйце.  Дівка  рас- 

трепала горнец.  Вх.  Уг.   266. 

Розтріпуватися,  пуюг.я,  ешся,  сов.  в. 
розтріпатися,  паюся,  ешся,  гл.  Растре- 

пываться, растрепаться. 
Рбстріся,  ку,  м.  Рассол»,  растрескъ. 

До  рбстріску  робити.  До  полнаго  пстощенія 
силъ.  До  ростріску,  до  розболю  будем 
жати.  Вх.  Зн.  61. 

Рострісвати,  каю.  вш,  гл.=Рострощн- 
тя.  Грім  забив  одного  чоловіка,  геть  його 
ростріскав.  Те.  і.   18. 

Ростріскатися,  каюся,  ешся,  гл.  Рас- 
трескаться, расколоться.  Той  гніздюк  так 

і  росплився  по  черіні  і  ростріскавсь.  Г. 
Барв.  323. 

Розтріснутися,  нуся,  нешся,  гл.  Рас- 
треснуться,  расколоться. 

Ростропша,  ші,  лс.=Ростороіппа.  Авв. 
130. 

Рострощйти,  щу,  щиш,  гл.  Растрощить, 

раздавить,  разбить  въ  дребезги.  Поб'єш 
ти  їх  жезлом  твоїм  залізним,  ростро- 

щиш  їх,  мов  глечик  череп'яний.  К.  Псал.  3. 
Права  ніжка  рострощена,  з  під  правого 
крила  кров.  Сим.  216. 

Ростроюдитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Воспылать  (любовью).  Ростроюдивсякохан- 
ням  до  дівки  гарної  насправжки.  Иолт.  г. 

Рострубйтн.  блю,  бнш,  гл.  Раструбить, 
разгласить.  Уже  рострубили  по  селу — 
нехай  знають. 

Росрудитн,  джу,  днш,  гл.  Раздавить, 
на'Ьхавъ.  Мою  сестру  коні  рострудили. 
Лебед.  у. 

Рострутитя.  См.  Ростручатн. 
Рострусвти,  ся.  См.  Рострушуватя,  ся. 
Роструха,  хи,  ж.  Публичная  женщина. 

Полт.  г.  Харьк.  у. 

Ростручатн,  чаю,  еш  и  ростручуватн, 
тую,  еш,  сов.  в.  рострутити,  чу,  тиш. 
гл.  Расталкивать,  растолкать,  раздаьливать, 
раздавпть.  Не  пий  горілочки  рано  в  не- 

діленьку та  не  грай    конем    улицею,    не 

ростручай  малих  дітей,    та    не    знева- 

жай старих  людей.  Чуб.  А".    1021. 
Рострушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  рос- 

трусйтн,  шу.  сиш,  гл.  Раструшивать,  рас- 
трусить, разсыпать. 

Рострушуватися.  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
рострусйтися,  шуся.  сишся,  гл.  Растру- 

шиваться, раструситься,  розсипаться.  Жов- 
тенький пісочок,  ристт/сися.  Чуб.  V.  779. 

Рострявання.  ня,  е.  Разлука.  Ростря- 
вання  душі  з  тілом.  ЗЮЗО.  І.  .Чдтер.  32. 

Рострявати(ся),  ряю(ся),  еш(ся).  гл.= 
Ровстряватн.  ся.  ЗЮЗО.  І.  Матер.  10. 
Буде  душа  козацька  молодецька  з  бігим 
тілом  рогтрявати.  АД.   І.   131. 

Рострястй,  су.  сеш,   гл.=Роструснти. 
Ростужйтися,  жуся,  жишся,  гл.  Пре- 

даться ТОСКВ. 
Ростулйтн,  ся.  См.  Ростуляти,  ся. 
Ростулюватн,  люю,  еш,  гл.=Росту- 

лятн. 
Ростудюватнся,  лююся,  ешся,  гл  — 

Розтулятися. 
Розтуляти,  дію,  еш,  сов.  в.  розту- 

лити, лю,  лиш.  гл.  Разжимать,  разжать, 
раскрывать,  раскрыть.  Росту  лиш  руку — 
і  не.на  голодних.  К.  Псал.  238.  Котик 

зубки  ростулив  та  Василька  г'і  укі/сив. 
Грин.  ВТ.  552. 

Ростулятнся,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
ростул  йтися,  люся,  лишся,  гл.  Раз- 

жиматься, разжаться,  раскрываться,  рас- 

крыться. Розтун,  на,  м.  Порода  льна,  сізмена 
котораго  сами  выскакиваютъ.  Подт.  г. 

Розтурбувати,  бую,  вш,  гл.  Растрево- 
жить. 

Ростурбуватнся,  буюся.  ешся,  гл. 
Встревожиться. 

Рость,  ти,  ас.  Растительность.  Там  в 
окопі  і  рость  е. 

Роотючнй,  а.  е= Ростова  ти  й  Міус 
окр.  (Л  обод.). 

Ростягання,   ня,    с.    1г    Растягиваніе. 
2)  Растаскнваніе. 

Роста  гати,  гаю,  еш,  сов.  в.  розтягти, 
гну,  неш,  гл.  1 )  Растягивать,  растянуть. 
Ном.  Лё  2346.  Коники  ростягли  свої  сухі 
ребра,  мов  хорти  й  винесли  балагулу  з 
багна.  Левнц.  Иов.  99.  2)  Растаскивать, 

растащить.  Ьарубки  кинулись  розбороня- 
ти і  ледвх  їх  ростягли.  Левид.  Пов.  111. 

3)  Растягивать,  растянуть  (слова  при  раз- говор*). 

Розтягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  рос- 
тягтяся,  гнуся,  нешся,  гл.  1;    Растягн- 
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ваться,  растянуться.  2)  Растаскиваться, 
раста  шиться. 

Роста  пака,  кн.  об.  Разиня.  Ото  ще 
чортова  ровтяпака:  несла  свиту  і  не  ба- 

чила, як  люлька  з  кишені  випала.  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Росхавитв.  влю,  внш,  гл.  Разставпть. 
Руки  росхавила,  рота  роззявила.  Чуб. 
IV.  355. 

Росхапатя    См.  Росхапуватв. 
Росхапуватв,  пую,  вш,  сов.  в.  росха- 

пати, паю,  вш,  гл.  Расхватывать,  расхва- 
тать. Товариство  миттю  випило  воду  і 

росхапало  сухарі.  Стор.  іі.  Пр.  113. 
Росхвалйтися.    См.    Росхвалюватвся. 
Росхвалюватвся,  лююся,  ешся,  сов.  н. 

росхлалйтнся,  люся.  лишся,  гл.  Хвас- 
тать, расхвастаться.  -4.  додому  йди, — не 

росхвалюйся.  Грин.  Ш.  695. 
Росхвнлюватнся,  лююся,  ешся,  гл. 

Изволноваться,  разволноваться. 

Росхвіятн.  вію,  вш,  гл.  Растратить, 
промотать.  Як  почали  гуляти,  то  геть  чис- 

то росхвіяли  батьківську  працю.  Брацл.  у. 

РосхворІтвся,  ріюся,  ешся,  гл.  Рас- 
хвораться. Вона  стогне,  наче  росхворг- 

лась.  Мнж.  38. 

Росхёкатн,  ваю,  вш,  гл.  Разбить,  рас- 
ісолотить.  Росхекала  вже  знову  миску?  От 
ручки!  Харьк. 

Росхнлнти,  ся.  См.  Раехнляти.  ся. 
Росхйльчастнй,  а,  є.  Расходящійся  вг 

разныя  сторони:  о  рогахъ,  рядоиъ  стоя- 
щихь  кольяхъ  и  пр.  Поставив  ручиці  ду- 

же росхцльчистї.  Рк.  Левиц. 

Росхнляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  росхв- 
лвтв.  лю,  лиш,  гл.  Разгибать,  разогнуть 
въ  разныя  стороны.  Вітер  жито  росхи- 
ляє  Мет.  366.  Ой  із-за  гори  буйний  ві- 

тер повіває  та  вишневий  садочок  росхи- 
ляе.  Чуб.  V.  798.  А  я  смерти  не  боюся.... 
гостоньками  обсажуся. — Чоловіче,  що  ти 
знаєш,  що  с.черть  гостей  росхиляє,  та  й 
на  тебе  постягав.  Чуб.  V.  1093. 

Росхвлятяся,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

росхялйтвся,  люся,  лвшся,  гл.  Разги- 
баться, разогнуться.  Жала  Ганна  й  не 

росхилялась.  Чуб.  V.  721.  Росхиліться, 
калинові  віти!  Мет.  266. 

Роехвта,  тв,  об.  Им'ііющій  нестройную 
поході;),  ходящій  раскачиваясь.  Така  вже 
з  неї  росхиша, — як  іде,  »То  все  росхи- 
шусіпься.  Кобел,  у 

Росхятатн,  ся.  См.  Росхятуватв,   ся. 
Росхйтуватв,  тую,  вш,  сов.  в.  росхв- 

татн, таю,  вш,  гл.  1)  Расшатывать,  рас- 
шатать. Росхиіпав  стовпа  так,  що  скоро 

впаде.  Харьк.  2)  Раскачивать,  раскачать. 
Неросхитуй  човна,  бо  вивернешся.  Поіт.  г. 

Росхйтуватяся,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
росхвтатвся,  таюся,  ешся,  гл.  .1)  Рас- 

шатываться, расшататься.  Росхитавтисьг 
бризнув  в  воду.  Котл.  Ен.  II.  42.  2)  Рас- 

качиваться, раскачаться. 
Роохід.  ходу,  м.  Расходь.  Більший 

росхід.  ніж  прихід.  Нон.  .V  10572. 
Росхідвйй,  а,  в.  Расходящійся:  То 

став  же  брат  старший  ша  середульший 
на  полівку  ізбігати,  на  степи  широкі, 
на  великі  дороги  росхіднії.    АД.    І.     116. 

РосхідВяк.  ву,  м.  ;і)  Агсіо*Іар1іуІ08. 
ІТуа  иг8і  8ргеп£.  ЗЮЗО.  І.  112.  б)  Зесіиш 
асге  Ь.  Вх.  11ч.  І.  12.  ЗЮЗО.  І.  136. 

в)  Оіеспоша  Ііегіегасеа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  •  124. 

Росхідвяця,  ці,  ж.  Угошеніе,  устраи- 
ваемое молодежью  въ  день  окоичанія  (за 

неділю  до  Рождества)  хожденія  на  вечер- 
ниці.  КоІЬ.  І.  76. 

Росхлйпатнся,  паюся,  ешся,  гл.  Рас- плакаться. 

Росхлюпатв,  ся.  См.  Росхлюпува- 
тв,  ся. 

Росхлюпуватв.  пую,  вш,  сов.  'в.  рос- хлюпатв, паю.  вш,  гл.  Расплескивать, 

расплескать,  расплеснуть.  Не  росхлюпуй- 
води  по  дурному — шм  її  не  носила.  Харьк. 

Росхлюпуватнся,  пуюся,  ешся.  сов.  в. 
росхлюпатнся,  паюся,  ешся,  гл.  Распле- 

скиваться, расплескаться  (о  жидкости ).  По- 
ки донесла  воду,  то  по  пів  відра  росхлю- 

палось,  так  бігла.  Харьк. 

Росхбджуватяся,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  росходвтвся,  джуся,  дншся,  гл. 
1).  Только  сов.,  в.  Заходить,  приняться  хо- 

дить. Ти,  козо*  росхидися,  розвеселися. 
Грин.  Ш.  55.  Росходилась,  як  квочка 
перед  бурею.  Ном.  2)  Усиливаться,  уси- 

литься (о  в-втр-Ь);  сердиться,  разсердиться, 
выйти  изъ  себя,  вопги  въ  азартъ:  каприз- 

ничать, раскапризничаться'.  Еней  і  сам так  росходився,  як  на  аркані  жеребець. 
Котл.  Ен.  Мала  дитина  не  давала,  досі 
«ночі  спокою  і  часом  росходжуваласІ саме 
при  гостях.  Левиц.  І.  355.  Росходився, 
як  московський  постіл.  Ном,  Л;  3414. 

Росхбдввв,  двн,  ж.  мн.  Конецъ  сход- ки, собранія. 

Росходвтяся,  джуся,  дишся,  ги.= 
Розіходитися.  Хтось  співає....  Голос  тон- 
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ким,  гнучкий,  дзвінкий  так  і  росходився 
на  всі  боки.  Мир.  ХРВ.  5. 

Роеходнтнся.    Си.     Росходжуватнся. 
Росхбкати,  каю.  вш,  гл.=Росхекатк. 

А  це  ти  глечичок  росхокала  та  й  мов- 
чиш? Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн 

Росхрабрнтися,  ргося,  рнтдся.  гл.  Рас- 
храбриться. Росприндився  і  росхрабрився 

і  на  троянців  полепив.  Котл.  Ей. 
Росхрабруватися,  руюся  вшся,  гл.= 

Росхрабрнтяся. 
Росхрйстаиий,  а,  е.  Съ  раскрытой 

грудью,  незастегвутый.  Старий  Грімач 
Лез  шапки  ходить,  росхристаний.  МВ.  I. 
144.  Расхристана  сорочка.  Кв.  I.  51. 

Росхрйстати,  таю,  вш,  гл.  Разстег- 
яуть,  открыть  ва  груди.  Сидить  росхри- 
ставши  сорочку.  Котл.  Ен.  VI.  18. 

Росхрйстатяся.  таюся,  вшся,  гл.  Раз- 
сгегвуться  на  груди.  Росхристалась  та  й 
ходить  усюде.  Со2>очка  росхристалась. 
Кв.  11.  127. 

Росхрйстя,  ті,  об.  Ходящій  съ  откры- 
той грудью. 

Росхряпаний,  а,  е.  Разбитый,  расколо- 
тый. Росхряпаний  віз.  Черк.  у.  Росхря- 

паний чоловік.  Черк.  у.  Купила  макіт- 
ру, аж  вона  расхряпана. 

Рбсхряпень,  пня,  м.  Разбитый,  раско- 
лотый предметь.  Черк.  у. 

Росяний,  а,  е.  Росистый,  росный.  Ро- 

сяна нива.  КС.  1682.  V".  358.  По  степу 
росяному  шлях  мрівся.  МВ.  (О.  1862.  I. 
77).  Ранок  свіжий  і  росяний  саме  роз- 

горявся. Левиц.  Пов.  37. 
Росянка,  яв,  ж.  Раст.  Бгозега  гоїпп- 

чІіГоІіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121. 
Росяно,  нар.  Росно,   мокро    отъ    росы. 
Рот.  та,  м.  1)=Ріт.  Рот  не  город,  не 

загородиш.  НомТ  Лі  6990.  2)  Отверстіе 
верші  или  ятіра,  вь  которое  входить  рыба. 
Шух.  І.  226,  227.  Ум.  Ротбк,  роточок.  Ув. 
Ротяка.  Радолыс.  у. 

Рбта,  тн,  ж.  Рота.  Всі  роти,  полки  у 
поход  пішли.  Чуб.  V.  971.  Вийшла  ко- 

зачка за  ворота, — сидить  жінок  ціла  ро- 
та. Чуб.   V.    1171. 

Ротатий,  а,  є.  1)  Имьющій  большой 
ротъ.  2)  Крикливый.  Ото  ротата— на 
все  село.  Ном.  №  12983. 

Ротеня,  няти,  е.  Ротикъ.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  Ш.  ПО). 

Рбтиистр,  ра,  -к.  Ротмистръ.  К.  ЧР.  9, 
116. 

Ротний  (ній),  а  (я),  є  (в).  Ротный. 
Чуб.  V.  972.  Стояли  на   селі  москалі.... 

а  їхній  ротній  стояв  у  батюшки.  Грия. 
II.  201. 

Ротбк.,  тка.  роточок,  чка,  м.  Ум.  оть 

рот. 

Ротяка,  ки,  м.  Ув.  оть  рот. 
Рох!  меж  выраж.  хрюканье  свиньи. 

Тільки  й  чути:  рох,  рох! 
Рбха.  хи,  ж.  Свинья.  Вх.  Пч.  II.  7. 
Рохкання,  яя,  є.  Хр/каніе.  Свиняче 

рохкання  чути.  Екатериносл.  г. 
Рохкати,  каю,  вш,  ?л.  Хрюкать.  Мар- 

кев.  97.  Бери  хоч  свинку,  аби  на  мене 
не  рохкала.  Мнж.  164. 
Рочйстий,  а,  е.  Годовой,  бмвающій 

разъ  въ  году.  Ішлося  вже  до  Різдва.  Ре- 
чисте свято  клопотало  кожну  сем'ю. 

Мир.  ХРВ.  255. 
Рочйтнея,  чуся.  чншся,  г  і.  Давать 

обътъ.  Не рочися,  бо  гріх  буде.  Шишацкіп. 
Рочок,  чка,  м.  Ум.  оть  рік. 
Рощ,  щі,  л«с.=Рость.  Буде  дощ,  буде 

й  рощ. 

Р0Щ....=Р08Ч.... 
І.  Руб,  ба,  м.  1)  Рубець.  Ходив....  у 

таких  (сорочках),  що  руб  руба  позиває. 
Мир.  ХРВ.  344.  І  руба  сухого  на  йому 
не  осталось.  Ном.  Лі  579.  На  руби  надіти. 
Надъть  на  изнанку.  Галац.  2)  Ребро,  грань, 

край.  Шух.  І.  260.  Рубом  поставити,  а)  По- 
ставить на  ребро,  б)  Выставить  на  показь. 

Так  якось  умига  все  вона, — як  то  ка- 
жуть, всяку  копійку  рубом.  Син.  231. 

Ум.  Рубчик.  . 

II  Руб,  бдя,  .«.=11  Рубель.  У  людей 
шаг  скаче,  а  в  скупого  руб  плаче.  Ном. 
Лі  4668.  Не  .най  сто  рублів,  а  май  сто 
друзів.  Ном.  ЛЇ  9512.  Ум.  Рублик. 

Рубай,  бая,  м.  ДровосЬкь.  Віддайте 
грохиі  рубаеві.  Харьк. 

Рубак,  ка,  м.  і)=Рубай.  Міус.  окр. 
2)  У  колесниковь:  стамеска  для  первона- 
чальваго  спусканія  крупной  стружки  прн 
обтачиваніи  ступицы.  Вас.  147. 

Рубака,  кн,  м.  Рубака.  Латин  ста- 
рий був  не  рубака  і  воюватись  не  хотів. 

Котл.  Ен. 

Рубанець,  нця,  м.  1)  Польно,  отру- 
бокь.  0.  1862.  VI.  34.  Свічка  горить, 
свічка  палає,  шмаровоз  по  підпічку  ру- 

банця шукає.  Чуб-.  V.  675.  2)=Пранин. Богод.  у. 

Рубаний,  а,  е.  Рубленный.  Рубаних 
дров  уже  трошки  зосталося, — треба  вже 
рубати.  Рубана  рана.  Рана  оть  сабли  или 
другого  подобнаго  рубящаго  оружіа.  Маю 
я  на  собі  десять  ран— рубані  широкі,  а 



594 ГУКАНИСЬКО — ГУЬОНУТИ. 

чптирі — апрелям  глибокі.  АД.  I.  258. 
Рубаний  колбдязь=Рублений  колодязь.  Ой 
в  рубанім  колодязі....  там  дівчина  воду 
брала.  Чуб.  V.   1184. 

Рубанйсько,  ва,  с.  Місто  въ  лісу,  гдв 
вырублены  деревья.  Вх.  Лем.  463. 

Рубанка,  кн,  ж.  1)  Рубка  (дровъ). 
2)  Сортъ  мелколистой  махорки. 

Рубання,  ня,  с.  Рубаніе,  рубка. 
Рубанов,  нку,  м.  Рубанокь,  стругь. 

Уман.  у. 
Рубатв,  тя,  с.  соб.  Бъ\лье;  лохмотья. 

Вх.  Зв.  61.  Желех. 
Рубати,  баю,  вш,  гл.  1)  Рубить.  Було  б 

не  рубати  зеленої  вигині.  Чуб.  V.  160. 
В  лісі  дрова  рубають,  а  до  села  тріски 
угадають.  Ном.  Аг  .7002.  Поперед  війська 
да  січуть- рубають.  Чуб.  Ш.  270.  Рубити 
в  пень.  Истреблять  (врага)  до  послідняго 
человека.  ЗОЮР.  I.   120. 

Рубатися,  баюся,  вшся,  гл.  Рубиться. 
Рубайся,  дерево,  кривее  г  правее.  Ном. 
№  12802.  Свій  з  своїм  січися,  рубайся,  а 
чужий  не  мігиайся.  Ном.  №  9452. 

Рубатва,  ви,  ж.  Грубая  рубашка.  Вх. 
Зв.  61. 

Рубач,  ча,  м.  Рубщикъ,  древорубъ.  Гн. 
І.  165.  Нам  поклали  у  віз  ті  дрючки 
рубачі,  що  ліс  рубали.  Новомоск.   у. 

Рубеж  и  рубіж,  жа,  м.  1)  Нарйзъ, 
вырезка,  зарубка.  Рубежі  в  рублі.  2)  Ту- 

пая сторона^  ножа  и  пр.  3)  Край,  грань. 
Об  піл,  об  рубіж  головкою  вдарилось.  Пи- 
рят.  у.  Ум.  Рубежик.  У  рубежики  такого 
багато  пилу  понабивалося.  Черниг.  у. 

I.  Рубель,  бля,  м.  1)  Длинная  жердь, 
накладываемая  сверху  воза  съ  евномъ, 
снопами  и  притягиваемая  за  концы  верев- 

кою такъ  что  она  удерживаетъ  лежащее 

на  возу.  2)  Валекъ  для  катанія  білья — 
толстая  плашка  съ  зарубками  в  рукоятью. 
Як  гарний  рубель,  широкий  та  важень- 
кий,такі  сорочки  гарно  покачаєш.  Харьк. 
Ой  бив  рублем  і  качалкою.  Нп.  3)=Ру- 
беж  1.  Шух.  I.  206,  209. 

II.  Рубель,  бля,  м.  Рубль,  денежная 
единица.  Ум.  Рублик.  Несу  рублика  золо- 

того викупляти  коня  вороного.  Чуб.  V. 
586.  Ув.  Рубляка. 

Рубець,  бця,  м.  1)  Рубецъ  въ  шить*, 
одежд*.  Доносилась  до  того,  що  зв'язує 
рубегіь  до  рубця.  Рудч.  Ск.  I.  176.  ШЙти 
рубцём.  Сшивать,  захватывая  за  самые 
края  матерій.  Канев.  у.  2)=Шрам.  3)  мн. 
Рубці.  Рубецъ,  одинъ  изъ  четырехъ  желуд- 

ковъ  жвачнаго  животнаго,  а  также  и  ку- 
шанье изъ  него.  Чуб.  VII.  443.  Ум.  Рубчик. 

Рубйти,  блю,  биш,  гл.  Обрублять.  Шов- 
ком  гиила,  шовком  шила,  золотом  руби- 

ла. Мет.  20. 

Рубіж,  жа,  м.  См.  Рубеж. 
Рубкбвий,  а,  е.  Изъ  тонкаго  полотна. 

Крайте  рушнички  рубковії.    Рк.    Макс. 
Рублений,  а,  е.  Рублевый.  Купи  мені, 

моя  мати,  за  три  шаги  голку,  за  чо- 

тирі  золоти  червоного  шовку,  за  п'ято- 
го рублевого  мальовані  п'яльця.  Мег.   20. 
Рублений,  а,  е.  Сделанный  въ  срубъ. 

Рублена  хата.  Чуб.  VII.  377.  Двір  гар- 
ний з  рубленою  хатою.  Котл.  НП.  356. 

Ой  у  полі  рублена  криниця.  Чуб.  V.  154. 
Рублений  колодязь. 

Рублнк,  ва,  м.  Ум.  отъ  II  Рубель  и 

Руб. Рублінник,  ва,  м.  Одивъ  изъдревору- 
бовъ,  которому  поручено  на  особых ъ  щеи- 
кахъ  отмечать  нарізками  счетъ  нрорабо- 
танныхъ  каждымъ  дней  или  срубленныхъ 
деревьевъ.  Шух.  I.  173.      » 

Рубльбвив,  ва,  м.  Рублевая  монета. 
Купи  мені,  моя  мати,  за  три  копи  гол- 

ку.... а  за  того  рубльовика  мальовані 
п' яльця.  Чуб.  V.  17. 

Рубляка,  ви,  м.  Ув.  отъ  и  Рубель,  руб. 
Рубнути,  ну,  нёш,  гл.  Одн.  отъ  рубати. 

1)  Рубнуть.  Піди,  зрубай  тую  билинку. — 
Нервий  раз  рубнув  —  струснулася,  другий 
раз  рубнув— вона   загула.   Чуб.    V.    707. 
2)  Заиграть  съ  жаромъ.  Як  граю  „Долі" 
або  „Зради",  собаки  виють  під  вікном. 
А  як  „Одарочки  лихої",  або  рубну  іще якої....  О.   1862.  X.  32. 

Рубов,  бка.  м.  1)  Тонкое  полотно.  Ста- 
ра скрині  з  комори  викочує  та  оксами- 

ти, рубки  тонкі  вибірає  та  кроїть  та 

приміряє  на  панночку.  МВ.  (0"  1862. 
III.  39).  Шила  кошульку  з  тонкого  руб- 

ку. Мет.  176.  2)  Тонкій  перкалевый  или 
батистовый  платокъ.  Гол.  Од.  27.  Гол.  Ш. 

303.  Шовковий  пояс  крижі  покрив,  тон- 
кий рубок  на  всю  голову.  Чуб.  Ш.  403. 

Увила  головку  в  рубок  тонесенький.  Гол. 
I.  64.  Ум.  Руббчок,  рубонько.  Гол.  IV.  441. 
Один  рубонько — голову  завивати,  другий 
рубонько — дитятко  повивати.  Гол.  11. 596. 

Рубонути,  ну,  нёш,  гл.  Сильно  рубнуть. 
То  розмахувались  з  усієї  сили,  що  аж 
шабля  свище;  то  знов  один  одного  тілько 
манили,  а  сами  чигали,  як  би  рубонуть 
да  й  закінчати  зразу.  К.  ЧР.  167. 
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Рубчастий,  а.  е.  Граненый.  Частува- 
ла кума  з  рубчастої  чарки.  Полт. 

Рубчик,  ка.  м.  Ум.  отъ  руб.     . 

Руб'я,  б'я,  с.  Рубище.  Рудч.  Ск.  І.  177. 
Мкр.  Н.  4.  Руд'ям  прикривати  спину. 
Мкр.  Г.  52.  Треба  прясти,  щоб  руб'ям 
не  трясти.  Ном.  .V  7199 

Руга,  гн,  ж.  Церковная  земля,  земля, 
отведенная  обществомъ  на.  содержаніе  ду- 

ховенства. Убогий  той  піп,  що  не  то 
що — й  шматка  свого  поля  немає....  ні 
руги  немає,  нічого.  Рудч.  Ск.  II.  207. 

Ругач,  ча,  м.  Пт.  -Смішок.  Вх.  Пч. 
II.    12. 

Руґеля,  лі,  ас.=гРачвик.    Ынж.    192. 
Руда,  дй,  ж.  1)  Руда.  2)  Ржавое  боло- 

то. ЗГ  Кровь.  Шевч.  419,  667.  Руда — не 
вода.  Ном.  №  1283.  Кинувсь  цілюрник  і 
яко  мога  поспішає:  та  й  кинув  їй  руду 
з  руки.  Кв.  І.  97.  4)  Дождь  сквозь  солн- 

це. Угор.  5)  Дышло  въ  норчугах,  саняхъ 
для  перевозки  бревевъ.  Шух.  I.  180. 

Руднголова,  вй,  об.  Рыжеволосый  че- 
дйвікь.  Дивлюся  батога,  гульк!...  а  його 
вже  й  нема....  Більш  ніхто,  як  рудиго- 
лова  шельмовська  вкрала.  Екатериносл.  у. 

Рудйй,  а,  в-  Рьшій.  Ой  ти  рудий  та 
поганий,  поганого  ро*у.  Чуб.  Ш.  172.  Ру- 

дий, як  собака.  Ном.  .V  »524.  Гелий,  як 

руда  миш.  Ном.  Л-  1519.  Чому  в  ставу 
вода  руда?  Мабуть  хвиля  збила.  Мет. 
113.  Руда  глина.  Ном.  Л6  3773.  Ум.  Ру- 

денький, рудесеньний. 

Рудіти,  дію,  вш,  гл.  Рыжеть. 
Рудка,  ки,  ж.  Ржавое  болото,  болото. 

Мир.  ХРВ.  5.  Тоді  по  оцій  самій  дорозі, 
де  ми  їдемо,  були  непереходимі  рудки.... 
хто  не  знавши,  як  ускочить  було  у руд- 
ку,  та  ще  з.  важким  возом,  то  такечки 

зав'язне  в  багнюці.  0.  1861.  XI.  2.  Ко- 
ли б  нам  через  рудку  перехватиться. 

Рудник,  ка,  м.  Рудокопъ. 
Рудня,  ні,  ж.  1)  Місто  добьіпанія  же- 

лезной руді.!.  2)  Желізо-плавильньїй  заводъ. 
Рудобрнвий,  а,  е.  Рыжебровый.  Чужа 

пані  рудобрива.  Чуб.   Ш.  247. 
Рудомнзнй,  а.  в.  О  волі:  сь  рыжими 

пятнами  на  морд  о.  Рудомизий  віл.  Алек- 
сандров, у. 

Рудуватий,  а,  &  Рыжеватый;  корич- 
неватый. НВолын.  у. 

РуДь,  ДЯ,  -«.=Рудько  А  ти,  котку- 
рудю,  та  вимети  грубу.  Мил.  43. 

Рудькб,  ка,  м.  Кличка  рыжихъ  домаш- 
ннхи  животнихь,  преимуга. собакъ, ьошекъ. 

А  ти,  коте-рудьку,  підтопи  нам  грубку. 
Мил.    43. 

Рудяввй,  а,  е.    Рыжеватый.    Черк.    у. 
Рудявина,  ви,  ж.  Ржівое  болото. 
Рудяк,  ка,  м.  1)  Что-либо  порыжевшее. 

Тютюн-рудяк.  Лохв.  у.  2)  Гречиха  съ  пло- 
хо налившимся  шуплымъ  зерномъ.  Сторо- 
на рудяку,  сторона  і  гречці.  Ном.  ?1  1 004. 
Рудянйй,  а,  є.  1)  Кровавый.  2)  О  во- 

ді: покрытый  ржавчиной. 
Ружа,  жі,  ле.=Рожа.  Чия  ро.гя  не 

йорана,  на  ній  ружа  не  зривана.  Гол. 
І.  207. 

Ружаи,  на,  м.  ?.  .,  Долини  мой  зеленей- 
кг!  орав  би-м  вас  ружанами,  сіяв  би-м 
вас  червонами" ....  --  Ей,  Романе,  Романе! 
та  де  твої  ружане?  —„Ей,  ружане  в 
полонинці,  а  червені  у  липойці.  Гол.  І. 
171. 

Ружйва,  нн,  ж.  Ру.ье.  См.  Оружина. 
АД.  І.  274.  Мир.  ХРВ.  142.  Ухожу  до 
його  в  хату,  а  в  кутку  ружин  з  чоти- 
рі  стоять.  Черниг.  г.  Викресали  вогню 
із  ружини,  да  й  пустили  пожар  по  до- 

лині. Чуб.  V.  850.  Ум.  Ружйнонька. 
Ружний,  а,  є. .  Относяіційся  къ  ругГ. 

идуїцій  на  содержаніе  духовенства.  Руж- 
на  земля. 

Руїна,  ни,  ж.  1)  Развалина.  Все  оста-- 
лось,  все  сумує,  як  руїни  Трої.  Шевч.  36. 
Заплакали  б  тяжко,  бо  ви  б  не  пізнали 
козацької  слави  убогих  руїн.  Шевч.  149. 

2)  Разрушеніе.  истребленіе.  Чига  його  го- 
лодная погибель,  що-день  його  руїна  на- 

зирає. К.  Іов.  39.  3)  Разорен іе.  Бачили 
лихі  свою  руїну.  К.  Іов.  47. 

Руїнний,  а,  е.  Разрушительный.  Впи- 
нили від  лютої  руїнної  роботи.  К.  ДН. 

292.  Кохається  в  руїнних  ідеалах.  К, 

Дз.  189. 
Руїнник,  ка,  м.  Разрушитель.  К.  ПС-  7. 

Наслідники  руїнника  монгола.  К.  Дз.  80. 

Руйновище,  ща,  с.  Развалины,  місто 
покрытое  развалинами.  Бо  пустками  во- 

ни (дббраї,  руйновищем  стояли.  К.  Дз. 
99.  Оттим  же  то  живе  він  у  руїнах, 

в  руйновищі,  що  люде  по'дбігали.  К.  Іов.  34. 
Руйнування,  ня,  с  Разрушеніе.  Не 

забудь  буяння  злющих,  руйнування  огня- 
ного. 1С.  Псал.  171. 

Руйнувати,  ную,  вш,  гл.  Разрушать, 
разорять,  истреблять,  уничтожать.  Згода 
дім  будує,  а  незгода  руйнує.  Ном.  36  3280. 
Тоді  треба  старе  руйнувати,  як  є  з  чо- 
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го  нове  будувати.  Ном.  №  13746.  Руй- 
нують твій  народ  поганці.  К.  Іов.  217. 

Тяжко  важко  заспіває,  як  Січ  руйнували. 
Шевч.  8. 

Руйнуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  Разру- 
шаться, уничтожаться,  разоряться. 

Руйнувнна,  ни  ж.  Разореніе,  запус- 
тініе.  Там  смертня  тінь,  непоряд,  руй- 
нувина.  К.  Іов.  23. 

Рука,  кй,  мн.  ч.  руки  и  руці,  ж. 

Кожна  рука  до  себе  горне.  Ном.  Не  в'я- 
жіте Касі  руці.  Чуб.  V.  910.  До  рук. 

Въ  руки.  Забрав  нас  до  рук.  Сюр.  II.  208. 
Чи  ти  давав  мені  його  до  рук?  Левиц. 
Ііов.  59.  Руку  давати.  Подавать  руку.  І 
-шапки  не  зняв,  і  руки  не  дав,  не  про- 

щався зо  мною.  Мет.  67.  Руну  давати, 
придавати.  Особый  обрядъ  на  свадьбі:  по- 
даваніе  невістой  жениху  черезъ  столъ 
платка  въ  знакъ  согласія  на  выходъ  за- 
мужъ.  МУЕ.  Ш.  97.  Придавали  ручень- 

ки за  столом.  МУЕ.  Ш.  97.  Руку  подати, 

а)  Подать  руку,  б)  Помочь.  Взиваеть  те- 
бе ціла  Україна,  діво  царице,  надеждо 

едина,  абись  подала  єй  руку  в  пригоді, 

Чуб.  I.  163.  Рука,  не  рука*  кому.  Удобно, 
не  удобно  кому.  Коли  тобі  рука  се  бра- 

ти, то  й  бери,  а  мені  не  рука.  Полт. 
Лі,  не  рука.  Рудч.  Ск.  II.  112.  Рука  влас- 

на, рукбю  власною.  Замічаніе  при  подпи- 
си: собственноручно.  На  руку,  на  руку  ко- 

в/нька.  Въ  руки,  выгодно,  удобно.  Ном. 
Л  5039.  Марусі  на  руку  ковінька.  Кв. 
I.  49.  Правбю  рукбю  бути  у  кбго.  Быть 
первымъ  помощникомъ  въ  двлахъ,  быть 
правой  рукой.  Ти  у  його  правая  рука. 

Ном.  X  9523.  б)  Руни  зв'язати.  Повін- 
чаться. Ходімо  до  церкви — зв'яжемо  руки. 

Чуб.  V.  77.  Руки  зложити.  Умереть.  Ном. 
.№  3594.  —  перебивати.  Разнимать  руки, 
быть  свидітелемь  при  оділи*,  пари.  Ном. 
№  14062.— поганити,  а)  Браться  за  діло, 
не  стоющее  того;  б)  браться  за  діло  не- 
уиіло.  Коли  не  коваль,  то  й  рук  не  по- 

гань Ном.  №  9574.  —  погріти  чим.  На- 
житься на  чемъ.  обобрать  кого.  Буде  чим 

руки  погріти.  Ном.  №  9851.—  прикладати. 
Усердно  работать.  Бога  взивай,  а  руки 
прикладай.  Ном.  №  65.  Ні  за  віщо  рук 
зачепити.  Не  надь  чімь  работать,  хозяй- 

ничать; нечего  украсть.  Ном  №  9870. 
Піні  рунбю.  Повезти,  йміть  удачу.  Недав-- 
но  ся  оженили,  не  пішло  рукою:  пішла 
жінка  за  пшоном,  а  я  за  мукою.  Нп. 
Ном.  №  8855.  Піти  в  руку.  Пойти  въ  прокъ. 
Як  хто  продає  жалкуючи,    не  піде  куп- 

лене в  руку.  Ном.  №  13416.  Мати  до  руки 
когб.  Иміть  въ  виду?  „Батько  за  тебе 
дати  мене  не  хоче". — Має  другого  зятя 
до  руки?  МВ  II.  114.  Руку  тягти  за  ким. 
Держать  чью  сторону.  Руку  потягти  за  ним. 
Принять  чью  сторону.  Кв.  І.  218.  Бути 
за  руками.  Быть  подъ  присмотромъ,  быть 
взаперти.  Думала,  що  корова  пропала, 
а  вона  була  за  руками.  Злодія  піймали, 
не  буде  більше  красти,  бо  сидить  за 
руками.  З  дбвгою  рукбю  під  манастирь, 

під  церкву,  під  двйнтарь.  Отказь  попро- 
шайкі — отправляйся  просить  около  монас- 

тыря, церкви,  гді  стоять  нищіе.  Ном. 
№  4733.  Довгі  руки  мати.  Брать  чужое, 
воровать.  Пійшла  я  ходити  з  хати  в 
хату,  бо  дуже  довгі  руки  мала.  Г.  Барв. 
365.  З  чиєї  руки  бути.  Сь  чьей  стороны 
быть.  Свашки  з  його  і  її  рук  співають: 
його  на  дворі,  а  її  в  хаті.  Грин.  Ш.  483. 
За  руки  діти.  При  заключены  пари  отда- 

вать условленный  выигрышъ  третьему  ли- 
цу, отъ  котораго  вьіигравшій  и  получает 

какъ  свою  собственность  обратно,  такъ  и 
выигрышъ.  Грин.  II.  90.  Рук  доложйти  до 
чбго.  Поработать  над  .  чімь  2)  Власть. 
Сильного  руку  Бог  >.дин  судить.  Ном. 
№  945.  3)  Сміна  полі:  участокъ,  клинъ 
поля.  У  трьох  руках  поле.  Харьк.  Поля 
в  неї  в  кожну  руку  по  15  десятин.  Г. 
Барв.  303.  4)  Сторона.  Треба  повертать 
у  ліву  руку.  Стор.  II.  14.  5) — божа.  Раст. 
Негасіеит  Зропсгдит.  Шух.  I.  21.  Ум. 
Ручна,  рученька,  ручечка.  Як  же  мені, 
козаченьку,  раненько  ходити?  Як  візьмеш 
ти  за  рученьку, — не  мусиш  пустити. 
Мет.  83. 

Рукав,  ва,  м.  1)  Рукавъ.  Сидить  без 
обнови,  сиріточка,  рученята  сховавіии  в 
рукава.  Шевч.  461.  Як  раз  Савці  свитка, 
та  тільки  рукавів  нема.  Ном.  №  7562. 
Сніг  мов  з  рукава—  сильный  снігь.  Ном. 
№  625.  Він  би  робив,  та  в  його  рукава 
болять  —насмішка  надь  лінивьімь.  Ном. 

№  1095.  2)  Тонкій  конецъ  ступицы,  обра- 
щенный наружу.  Сумск.  у.  3)  Часть  на- 

чиння. Константиногр.  у.  Ум.  Рукавёць,  ру- 
кавчик, рукавочок,  рунавонько.  Чуб.  V.  606, 208. 

Рукавиця,  ці,  ж.  1)  Рукавица.  Од 
Спаса  та  й  рукавиці  до  паса.  Ном.  .•£  485. 
2)  Перчатка.  Въ  этомъ  значеній  употреб- 

ляется преимущественно  въ  формі  умень- 
шительной. Ум.  Рукавичка.  Чуб.  Ш.  451. 

Лакей  у  білих  рукавичках.  Левиц.  Пов.  433. 
Рукавичний,  а,  е.  Перчаточный. 
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Рукавнчрнк,  ка,  м.  Иерчаточникъ. 

Рукавочок,  чка,  рукавовько,  ка,  ру- 
кавчик, чка,  м.  Ум.  огь  рукав. 

Рукавча.  чати,  с.  Рукавчикъ.  Чуб.  V. 
606.  /  маленькі  рукавчата  шовком  ваши- 
вала.  Шевч.  329.  Вишивані  рукавчата 
мають.  Г.  Барв.   1 10. 

Рукатися,  каюся,  ешся,  и.  Здоровать- 
ся рукоіюжатїея'ь.  Я  рукалася  з  їдким. 

У  мин.  у. 

Руків'я,  в  я,  є.  Рукоятка,  —  напр.  у 
креста,  хоругви.  Мнж.  192. 

Руковйии,  вин,  ж.  іп«.=8аручини. 
Чуб.  IV.  65. 

Рукодяввик,  ка,  м.  Конецъ  косовища, 
за  который  держатся  лівой  рукой.  Шух. 
1.  169. 

Рувод&їнн,  їв,  ж.  «и.=8аручнни.  Чуб. 
IV.  65. 

Рукодайний,  а,  е.  Добровольный.  Ру- 
кодайний слуха.  К.  Дз.  74. 

Руводійннв,  ка,.«.  РукодЄльникт>.  Харьк. 

Рукодійняця,  ці,  ж.  Рукодельница. 
Харьк. 

Рукодійня,  ні,  ж.  Рукоділіе.  Свитка, 
шуба  під  лисичим  хутром — ото  усе  її 
рукодійня.  Харьк.  г. 

Рукодільник,  ва,  л.=Рукодійнив. 

Рукодільниця,  ці,  ж. =Руко дійниця. 
Коті.  НІІ.  349. 

Рукодільство,  ва,  с  Ремесло,  кустар- 
вый  ироыыселъ.  Він  живе  хліборобством 

тілько,  ніякою  рукодільства  не  знає.  Но- 
вомоск.  у. 

Рукодія,  дії,  ж.  Рукоділіе,  издЄліє. 
Сорочка  своєї  рукодії.  КС.  1883.  XI.  500. 

Рукодіяввя,  ня,  с.=Рукодія.  Нема 
в  світі,  як  свою  рукодіяння  чи  іюлотно, 
чи  свита:  носитиметься  не  знать  докіль. 

Васильк.  у. 

Руконеблб,  ла,  с.=Рукомество  Вже 

мог  рукомесло  бііі>'яном  заросло.  Ном. Ле  10413. 

Рукоиёсннй,  а,  є  Ремесленный.  Тепер 
тімо  й  життя  за  рукомесним  чоловіком. 
Хары:    г. 

Рувонеояик,  ка,  .м.  1)  Речеслеаникъ. 
2)  Мастеръ. 

Рукомёсниця,  ці,  ж.  1 )  Ремесленница. 
2)  Мастерица.  Та  така  дівка:  сказано — 
оо  всякою  шитва  руиомеснипя.  Харьк.   г. 

Руконество  ва,  с  Ремесло.  Зараз  зна- 

ти, що  той  парубок  у  людіх  був,  бо  ру- 
комества  навчивсь.  Харьк.  г. 

Рукомйя,  мнї,  ж.  Рукомойникъ. 
Рукопаш,  нар.  Съ  помощью  только 

рукъ.  Беріть  (вагу)  рукопаш,  дрюків  не 
треба.  Черк.  у. 

Рукопашний,  а,  е.  Ручной.  У  нас 
сцикавки  ті — труби  пожарні, — малі,  ска- 

зано рукопашні ',  недалеко  сцика.  Чернвг.  у. 
Рукопис,  су,  .«.  Рукоііись.  Ном.  Од 

видавця.  Ш. 

Рукбпнсний,  а,  е.  Рукописный.  Руко- 
писний збірник.  Стор.  II.  153. 

Рулка,  кн,  ж.  Трубка.  Мнж.  134.  Грин. 
П.  186.  Ум.  Рулонна. 

Руля,  ЛІ,  ж.  Дуло  ружья.  До  того  до- 
тріскались,  що  за  рулю  не  можна  було- 
взятись,  так  розгорілась.    ЗОЮР.    І.    69. 

Рун,  ну,  м.  Сухопутье.  Одна  чатару- 
мом,  а  другая  судном  під  турчина  втіка- 

ла. Нп. 

Рун,  д*еж\=Рнп,  меж  В  суботу  інспек- 
тор рум  до  хати.  Св.  Л.  222. 

Рунак,  ка,  м.  Аргамакъ,  ратный,  бое- 
вой конь.  Прийшла  свиня  до  коня  та  й 

каже:  ось  бо  й  я  румак.  Ном.  №  7931. 

Рунандв,  дя,  є.  =  Рам'я.    Вх.    Зн.    58. 
Руканець,  нця,  м.  Раст.  Маїгісагіа  спа- 

тотуПаїа.  Вх.  Пч.  1.  11. 

Румати,  как>,  вш,  гл.=^Рюиатн.  Ле- 
виц.  І.  246. 

Румегати,  гаю,  вш,  м=Ремнґати. 
Румовйй,  а,  6.  Сухопутный,  растущій 

на  сухомъ  місгб.  Сіно  румове.  Нои 
.>•  10181. 

Рунса,  си,  осї.  =  Рюмса 
Румсатв,  саю,  вш,  м.  =  Рюнсатн. 

Що  ж  Хівря?  Рі/мсае.  Г.  Арт.  (0.  1861. 
Ш.  96). 

Румян,  ну,  и.=Ромав.  Рум'ян  поле 
покриває,  де  козак  ся  прогзжае.  Лукаш. 
134. 

Рум'янець,  нця,  .н  Румянецъ.  А  в 
рум'янцю  така  сила,  що  всі  квіти  пога- 

сила. Чуб.   V.  38. 

Рум'яний,  а,  е.  Румяный.  Чуб.  V.  136, 
1117.  Біда,  в  кою  жінка  бліда,  а  в  кою 

рум'яна,  кажуть,  завжди  п'яна,  або:  всім 
кохана.  Ном.  №  9124.  Ум.  Рум'яненький, 

рум'янесенький. 
Рум'янитися,  нюся,  нйшея,  гл.  .Кра- 

снеть, рігвть.  Личко  рум'яниться.  Гол.  1.  96. 

Рум'яність,  ностя,  ж.  Румяность.  Що 
мені  по  твоїй  рум'яности,  нема  мені  од 
тебе  приязности.  Чуб.  V.  312. 
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Рум'яніти,  еію,  вш,  іл.  Долаться  ру- 

мянымь.  Ь'оли  б  же  діялось  по  моїй  волі, 

коли  б  моя  сила,  то  я  б  рум'яніла.  МВ. 

II  156.  Рі/м'яніе,  як  червона  маківка.  МВ. 
(О.  1862.  НІ    46). 

Румявка.  ки,  ж.  Раст.  Апспиза  ойі- 

сіпаїіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111.  Ум.  Рум'яночка. 

Та  гляну  я  в  долиноньку,  аж  там  ходять 

паня)ючки  та  зривають  рум'яночки  на  не- 

ділю на  віночки.  Чуб.  V".  353. 

Рум'янок,  нку.  м.  Раст.  а-)  Матгісагіа 

сЬагаопіуІІа.  ІЗх.  Пч.  II.  33.  б)-песячий. 

Апіпетіз  соїиіа.  Вх.  II ч.  II.  29.  в)— со- 

бачий. Магиіа  СоЫа.  Юес.  ЗЮЗО.  І.  128. 

Руна,  нй,  *с.=Лува  2.  Лохв.  у.  Лу- 
бен, у.  /  -тик,  пропав  той  тяжкий  голос, 

тільки  руна  в  яру  гула.  Шевч.    Н.    223. 

Рунатн,  наю,  вш,  *.».=Лунатн.  Лубен,  у. 

Рувдук,  ка,  -н  1)  Крыльцо,  пою 
 ма- 

ти старая  па  рундуку  стояла,  все  плака- 

ла, ридала.  Чуб.  V.  980.  Княгиня  зійшла 

з  рундука  на  зустріч  юстям.  К.  ЧР.  211. 

2)  Ларь  на  базарной  площади.  Ум.  Рун- 
дучок. МВ.  II.  32. 

Рундуковий,  а.  е.  Крылечный.  Роз
чи- 

нилнсь  у  гетьмана  рундукові  двері.  К.  МБ. 
Ш.  246. 

Рундучний,  в,  в.  Отнооящійся  къ  крыль
- 

цу, кь  ларямъ.  Рундучний  торг. 

Рундучок,  чка,  м.  Ум.  огь  рундук. 

Руненцв,  ця,  с.  Ум.  огь  руно. 

Рунистий,  а,  в.  Кустистый.  Мокрець—
 

зілля  рунисте,  стелеться  іусто  і  коре- нисто. 

Рунитися,  нюся,  нйшся,  гл.  Куститься. 

Рувка,  ки,  ж.  Въ  деревянной  кури- 

тельной трубк*:  металлическій  полый  цв- 

линдрикъ.  въ  который  вкладывается  та- бакъ.  Вас.  148. 

Руно,  на,  с.  1)  Руно.  Вас.  198.  Од  вов- 
ка втечи,  а  руно  принеси.  Ном.  .V  10240. 

Шерсть  на  тій  собаці  як  руно.  Черк.  у. 

2)  мп.  Всходы.  Подивитись  на  руна  польо- 

ві: жнша  такі,  що  и  вуж  не- пролізе .  МВ, 

(О.  1862.  I.  74).  Ум.  Рунце  Ном.  №  10240. 

Рунёнце.  Тепер  вовниця  дорога:  як руненце, 
так  кона.   Мил.  44. 

Рунта-ги.  таю,  вш.  гл.  Тревожить,  без- 
ноконть,  трогать  съ  міста,  разрушать.  Ми 

як  найшли  того  мертвяка,  так  він  і  ле- 

жав до  сліствія,  Гюго  не  р  унт  а  ли,  не  раз- 
давали, не  займали.   Верхнеднішр.  у. 

Рунтатися,  таюся,  вшся,  и.  Трево- 
житься, безиокоиться.  Так  і  хурман:  аби 

коням  добре,  то  и  сидів  Си  і  не рунтався. 
Св.  Л.    123. 

Рунтуватн,    тую,    вш,    и.=Рунтати. 
Чию  сем'ю  за  некрута  стануть  рунтува- 

ти.  Кіев.  у.  Приндиться  рунтувать   ле- 
жанку й  піч.  Рк.  Левиц. 

Рунце,  ця,  с   Ум.  отъ  руно. 

Руна,  пи.  ж.  Яма,  въ  которой  держап, 
зимой  картофель.  Угор. 

Рупатн,  плю,  ниш,  іл.  Выть  желатель- 
нымъ,  интересовать.  Що  кому  рупить, 

той  про  те  і  лупить.  Ном.  К»  9752.  Уже 

мені  після  корчію  оцей  тютюн  зовсім  не 

рупить  Ог(е  задінеш  де  небудь  люльку,  та 

цілий  день  і  не  згадаєш  про  неї,  бо  не  за- 

манеться. Черном.  Щоб  материзна  верну- 
лась— от  мене  що  рутіло.  Г.  Барв  475. 

Його  господарство  ще  не  рупить.  Лубен,  у. 

Тепер  додому  не  поспішаюся:  не  рупить 
мені  домівка.  Г.  Барв.  337. 

Русавка,  ки,  ж.  1>=Русалка.  Русав- 
ки  полиню  бояться.  Ном.  Х«  276.  2) — пах- 

нґвка.  Раст.  Апіохапіит  оаогаїит.  Шух. 

І.   20. 

Русак,  ка,  м.  Крупная  порода  сельдей. 

Херс.  г. 
Русали,  лів.  м.  *м.=Ро8игри  3.  О. 

1861.  X.  Св.  44.  На  русали  купаються, 

шоб  не  було  посухи.  0.  1861.  X.  Св.  4  7 

Русалка,  ки,  ж.  Русалка.  Чуб.  І.  207. 
Сиділа  русалка  на  білій  березі,  просила 

русалка  в  жіночок  намітки.  Чуб.  ПІ.  187. 

Ум.  Русалонька,  русалочка.  Кругом  дуба  ру- 
салоньки мовчли  дожидали,  взяли  її  сер- 

дешную та  й  залоскотали.  Шевч.  ЗО. 

Русалкувати,  кую,  вш,  гл.  Быть  ру- салкой. Може  вона  й  досі  русалкув.  Г- 

Барв.  375. 

Русальний,  а,  в.  Относятійся  къ  ру- 

салкамъ.  Чуб.  Ш.  185.  Русальний  тиж- 

день^, великдень.  Грин.  І.  45.  Русальні  рб- 

змгря—по  Лукашевичу  четверть  троицкой 

ведкли.  т.  е.  то-же,  что  и  русальний  8ЄЛИК- 
день.  Грин.  III.  ПЬ. 

Русальчин.  на,  не.  Прина.ілежащій 

русалк*.  Русальчин  великдень  —  четверть 
Троішкой  недвли.  Ном.  .V  461. 

Русаля,  лів,  мн.  Трощкіе  святки.  Вх. Лем.    163.  п   . 

Русий,  а.  е.  Русый.  Руса  коса.  Чуй. 

V.  ПО.  Ум.  Русенький.  Обстелю  тобі  нле
- 

чині  рнсенькими  кісоньками.  Грин.  III.  496. 

Русин,  на,  -V.  Руоинь,  малоросі..  О. 

1861.  І-  264.  Посунься,  ляше,  най  русин 
сяде.  Ном.  .V  878. 

Русинка,  ки,^«.  Русявка,  малоросіянк
а. 

Руснак,  русняк,'  ка,    .и.=Руснн.    О. 1861.   І-  264.  МУК.   Ш.  37. 
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Русокосий,  8,  е.  Съ  русой  косой.  Лю- 
бе дівча  ругокосе.  Мла  к    18. 

Русь.  с*,  ж.  Русь.  Налетіли  іуси  з 
Руси,  гколопіили  воду  Марусі.  Чуб.  V.  898. 

Руський,  а.  в.  1)  Вь  Гадиціи  я  Буко- 
нин*: малорусскій,  украинскїй.  2)  Велико- 

русски. Пісня  пародия,  як  українська, 

так  і  руська.  Лі'вііц.  Пов  8.  3)  Велико-, 
россъ.  Левч    187. 

Русявій,  я,  е.  Св-втлорусый,  блондинъ. 
'  ііі'іїші,  і)іі*ж,  як  ярок,  то  чорнячі,  то  ру- 

сяві.  Чуб.  V.    ИЗ. 

Русявіти,  вію,  вш,  ід.  Становиться 
скътлорусимъ. 

Рута,  ти.  аг.  1)  Раст.  а)  Шііа  »га\ео- 
кчіа  І..  Вх.  ІІ'і.  1.  12.  Мил.  35.  ЗОЮЗ. 
І.  131.  Зелене,  як  руша.  Ном.  13156. 
6)  пташина  Кніпагіа  огТісіпаїій.  ЗЮЗО. 

І.  123.  в) -польова.  ОпоЬгуеЬів  ааііуа.  Лв. 

100.  2)  Роль  писанин' съ  рисункомъ,  въ котором  і.  заключается  ближній  къ  трезубцу 
знакъ  трискелі.  или  трикветръ.  КС.  1891. 

VI.  366  Ум.  Рутка,  рутоньиа,  руточка.  Чуб. 
V.    101,  857:  III.   150. 

Рутвяний,  а,  в  —  Рутяний.  Г.  Барв. 

248.  Ой  в'яну  я,  в'яну,  як  рутв'яна  квіт- 
ки. Чуб.    V.    105. 

Рутити,  ручу,  тиш,  ід.  Крінко  спать 

(насмешливое  слово-).  Ч\б.  VII.  576. 
Рутка,  ки.  ж-.  1)  Ум.  отъ  рута.  2і— польо- 

ва.   Рал. =  Рута    пташина.  ЗЮЗО.    I.    123. 
Рутній,  Я,  в.  V  Ой  купили,  рутній  Іване, 

'ля  рясною  нанс.  Ни.   Ой  мій  рутнііі 
Ват,    сию  ж  мені  сноможс?  II и. 

Рутоиька,  руточка,  ки,  ж.  У  ж.  огь 

рута. 
Рутяний,  а,  в.  Изь  рути.  Г.  Барв.  124. 

Ой  мім  ти  втратиш  віночка  рутяною. 
Чуб.  V.  35.  Ум.  Рутянёнький.  1  зняв  з  мене 
чіпець  рушянены.пй.  Чуб.   V.  413. 

Рух,  ху.  м.  Двпжсвіе.  Гн.  І.  96.    Гух 
года,  все  було  поважне.  Левпц.  Иов.  9. 

Рухавка,  ки.  ж.  Дниженіе,  волвевіе 
с  чута. 

Рухати,  хаю,  вш,  сон  в.  рухнути,  ну, 

нсш.  м.   0=Рушатн,  рушити  1.  Гн.  II 

182.  2)— Рушати,  рушити  2.   Гри  и      111. 
На    Вируха,  як  земля  ]іухи.  Драг.  11. 

Заходились  рухати  до  юсішон.  Грив.    II. 
275.   Мов  он  наввипередки  з  кимсь  рухнув 

"//.  Грив.  II.  334.  3)  Только    сов.    в. 
Приняться,   начать.    Дядина    як    рухнула 

ппн.   Пнрнт    у. 

Рухатися,  хаюся,  вшея,  сон,  в.  рух- 
нутися,  нуся,  иешея,  іл.  Двигаться,  л  вп- 

нуться, шевелиться,  пошевелиться,  тро- 
нуться. Як  добре  наїстися,  то  й  з  міс- 

та не  рухнеіися.   Павлогр.  у. 

Рухливий,  а,  в  Подвижной,  проворный 
За  молодих  літ  баба  тямовита  була  і 

рухлива.   Г.    Барв.   486. 

Рухлий,  а,  є.  Рихлий.  Земля  рухла, 
скоро  копається.  Пятигор.  окр. 

Рухнути,  си.  См.  Рухати,  ся. 

Рухомий,  а,  е.  Движимый.  Рухове  доб- 
ро. Движимое  имущество. 

Рухомість,  мости,  ж.  Движимость,  дви- 
жимое имущество.  Чуб.  VI.  З  ІЗ.  Мир.  Г. 

62.  Яка  там  рухомість  у  Гюю  а  свити- 
нок .іатаних  пара,  та  .штани  без  холош. 

Клнен.  у.  Худоба  і  вся  рухомоешь  при 
йому.  Сим.   196. 

Руця,  ці,  ж.  Дбтск.  Рука,  ручка.  0. 
1862.  IX.    119. 

Руч.  в  і.  виражевіїгх-ь:  1)  У  ліву  руч. 
Вліво.  2)  У  праву  руч.  Пираво.  3)  Руч-об- 
руч.  Рука  обь  руку.  Як  спаруєтесь  руч- 

об-руч  докупи,  то  тоді  убше  в'чі  тебе 
у  руки.  Харьк.  г. .  Під  п'яну  руч.  Подь 
пьяную  руку.  Нон.  А*  11734.  Не  в  чім 
йою  у  хаті  немає,  аж  він,  голубе  сизий, 

заб/ювсь  під  п'.ііііу  руч  до  дівчат  та  й 
жпрур,  з  ними.  Сгароб.  у.  5).  Під  дббру 

руч.  В  і,  хорошую  минуту.  Як  підкотиш- 
ся під  добру  руч.  то  й  у  карт  іулясмо 

з  ним.  Харьк.  г.  6)  Під  гарячу  руч.  Въ 

минуту  гніна,  моді,  сердитую  руку  Гляїін, 
як  підскочиш  під  іарячу  рач,  то  щоб  пу- 

па не  попобив  тебе  добре.  Харьк.  Г. 

7)  Тягти  за  ним  руч.  Принимать  чью  сто- 
рону. Ном.  .V  4925.  /  сип  за  нею  руч 

тяте.  Г.  Бари.  225.  Зять  йою  вюіцае 
добре,  затим,  що  він  йому  поступив  пару 
коней  і  за  тім  руч  тяте.  Рудч.  Ск.  І. 

183.  8)  Твоя  руч.  Твой  на  руку.  В  кінці 
юрода  млин,  до  чоловік  пристав:  берись, 
каже,  мірошникувати,  бо  твоя  руч.  Ото 
він  і  став  мірошником.  Кіев.  у.  9)  На  ВОЮ, 

на  твою,  на  йогб,  на  своя)  руч.  Въ  мою, 

твою,  его,  свою  ̂ пользу.  Та  вони  усе  на 
Свою  руч,  а  ми,  сказани,  дурні —квикп. 
Лубен,  у.  Громада  нпчамі  схилятися  на 

руч  Гринькову.  Мир.  Пов.  І.  156.  З  коза- 
чо/ руки  аж  четверо  було,  а  з  нашої  ті- 

ки  двоє,  тим  воло  на  їх  руч  і  діло  пішло. 

Лубен,  у.  10)  На  свою  руч  горнути  Гово- 
рить въ  (.вою  пользу.  Черк.  у.  .11)  Нл  їх 

руч  стояти.  Вить  на  пхъ  сторон*.  Він  бо 
)ни-у-раз  на  їх  руч  стоїть.  Лубен,  у. 
12)  На  енбру,  швидку  руч.  Наскоро.  А  та.* 
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наставлять  закусити  на  спору  руч    його 
псбудь.  Алв.  4  9. 

Ручай,  чаю,  м.  Гучей.  Приблудився  до 
гаю,  дрібненькою  ручаю  І  став  коня  на- 
нивати.  Чуб.  V.  946  Ум.  Ручаєць.  Чуб. 
III.  305. 

Ручайка,  ви,  ж.  Міра  пеньки,  льна: 
столько,  сколько  можно  ваять  рукой= '/іо  по- 

вісма—жменя Черниг  у.  Черк.  у.  Вас. 
200. 

Ручатися,  чаюся,  вшея,  м.=Ручн- 
тмея. 

Рученнй,  а,  в.  Ручной,  кь  рук*  отно- 
сящійся.  Ми;к.  42. 

Рученька,  ручечка,  ви,  ж.  Ум.  оті. 

руна. Рученя,  нятн,  с.  Рученка,  маленькая 

ручка.  Ьілі  рученята  мліють-обнімають. 
Шевч.  133.  Ум    Рученятко,  ручеияточко. 
Ручий,  а.  є.  Ловкій.  Веселий,  ручнії 

молодик.  Мкр.  Р.*  7.  Дівки  руча,  щира, 
жвава,  невсипуща.  Мкр.  Н  4.  Вишукують 
собі  таких  малюків  ручна,  щоб  украв  і 
втік,  а  нрсіїма  викрутивсь.  Св.  Л.  136. 
Коли  б  мені  тснед  хоч  зо  жменю  людей 
ручого  нлеча.  кинувся  б  я  левом.  ..  на  ста- 

рою Острозькою.   К.  ЦН.  223. 

Ручина,  ви,,  ж.  Рука.  Ой  ти  стара 
непе,  та  сядь  кило  мене,  заклади  ручину 
та  й  за  пазушину.  Чуб.   V.  420. 

Ручнти,  чу,  чиш,  м.= Ручитися.  // 
іа  йою  рууу.  НВольш.  у.  . 

Ручитися,  чуся,  чишся,  ь».  Ручаться. 
Хто  руниться,  той  і  мучиться.  Пом. 

Лі  10661.  Не  ручись  не  то  то  за  рідно- 
го батька,  а  за  свою  пазуху.  Ном.  №  0827. 

Ручиця,  ці,  ж.  1)  Ум.  оть  рука.  Вмі- 
ла сусіда  удовицю  за  білую  ручицю.  КС. 

1884.  І.  32.  Зеленою  китайкою  ручиці 

покрив.  Чуб.  V.  776.  2)  Вь  иоиозк*:  укре- 
пленный въ  подушки  и  стояіцій  наружу 

наклонно  колышекъ:  четыре  такнхъ  ко- 
лышка (два  въ  передней  иодушк*  и  дна 

въ  задней)  поддерживание  съ  об*ихъ  сто- 
роні, драбини.  Чуб.  VII.  402,  403.  Рудч. 

Чи.  250.  Ручиця  задовбується  в  насад  і 
на  неї  накладається  налюшник. 

Ручка,  ви,  ж.  1 )  У  її.  оть  руна.  Літом 

ніж-кою,  а  зімою  ручкою  Ном.  №  559 
А  пут»  з  білих  ручок!  -гонорять  молодой 
хозяйк*,  когда  и  тчуеть  напнткомъ.  Ном. 
&  11518.  У  ручки  з  кий  брались.  Вступать 
съ  к*мъ  кь  рукопашную,  бороться  или 

биться.  Лохв.  у.  2)  Рукоятка  ииогнх'ь 
инструыентоиъ  и  орудій,  напр.  вь  топор* 
топорище  (Сим.  24),  въ    нилк* — череною. 

(Шух.  I.  291),  рукоятка  въ  пилі;  (Шух. 
1.  175»,  ВЪ  ножницах ь  часть,  куда  н*о- 
дятъ  пальцы  (Шух.  I.  153),  въ  косоннщ*  - 
рукоятка,  за  которую  держится  косарь  пра- 

вой рукой  (Шух.  І.  169).  у  келефа  — верх- 
няя часть,  за  которую  держится  рука  (Шух. 

I.  274),  ручка  у  огнива  (Шух.  I.  284  ,  у 
лучка,  которыми  приводится  въ  дкнженіе 
цаликъ  ремісника  (Шух.  I.  257),  у  триба 

(МУЕ.  Ш.  17)  и  пр.  3)  Каждая  нзъ  на- 
ры желвзныхъ  дужскь  сундука,  за  кото- 

рый берутеи  руками  при  иередвиганін  сун- 
дука. Нас.  150.  4)  Грифі,  струнного  инстру- 
мента (бандури,  кобзи,  торбана).  КС.  1882. 

VIII,  281,  1892.  Ш.  383.  5)  Въ  мельниц* 
часть  корытца  (ннсяіцаго  иодъ  ковшемь), 
за  которую  трнсетъ  корытце  коицкъ  (см. 
Коритно,  штак).  Миг,.  181  6)  Одна  по- 

лоса покоса.  Пл.  Зи.  5.  II рой  ікла  одну 

ручку.  7)  —  Божої  Матері.  Раст.  Лтіазіаііся 
гїіегоспипглеа  Ь,  іерпхонскан  роза.  ЗЮЗО. 

I.  31.  8)—  Пресвятої  Дїви.  Раст.  Оутпао'е- 
и іа  сопорзеа.  Л?.   99. 

Ручковйй,  а,  ё.  1)"Иэ,ь  рукь  данный. 
Почастуй  же  нас,  кралечко  моя,  ручко- 
вою,  щоб  запіканка  ніколодчала.  Стер.  II. 
221.  2)  О  табак*:  напушЯый.  Купли ть 

табаку  руч новою.  XV.  VII    416. 

Ручний,  а,  Є.  1)  Ручной.  /  їх  славних 
оковами  ручними  окрутяшь.  Шевч.  611. 
2)  О  писань*:  рукописный.  Друковалс  й 
ручне  письмо  читать  навчились.  К.  Дз. 

153. 
Ручник,  ка,  *.  1)=Рушнив.  2)  Вт. 

ножной  толче*:  перекладина  за  которую 

работаюіцій  держится  руками.  Шух.  I.  НИ. 162. 

Рутннця,  ці,  *.  1)^=Рушвиця.  2'  Каж- 
дый нзъ  двухъ  конценъ  пилы  съ  отвер- 

стіемь,  вь  которое  йстанлена  деревянная 

рукоять.  Шух.  I.  175. 

Ручно,  рушво,  нар.=  Зручно.    Вам  би 
радіти,  що  так  виходить  ручно.  МИ.  (0. 

1862.   І.   103).  Вопи   тут  часто  бувають, 
то  їм  і  рушно  сказати  батюшці,  а    ме-  . 
■ні  дамко  ходити.  Волч.  у.  (. Іобод). 

Ручухна,  ни,  ж.  Рука,  ручка.  Твоя 

ручухна  подалТі.  Чуб.  V*.   1158. 
Рушання,  ня,  є.   Движеніс   съ    м*ста. 
Рушати,  шаю,  еш,  сов.  в.  рушити, 

ту,  шиш,  и.  І)  Двигать,  двинуть,  тро- 
гать, тронуть,  шевелить,  пошевелить,  ше- 

вельнуть. Чорненьке  маленьке  щонабныиу 
колоду  рушить.  Ном.  стр.  295,  Х>  149. 
Сват,  не  сват,  а  мою  не  руч<-  піною. 
Ном.    №    9414.     Не    руш     чужою.     Пом. 
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9672.  Як  длани  ш:  любити,  як  же  за  ним 
не  журити:  ой  як  рушить  очима, — вийме 
душу  плечима:  ой  як  рушить  плечима, 

пройме  душу  очима.  Чуб.  V.  1081  2 1  Дни- 
гатьої,  д::мнуться,  трогаться,  тронуться. 
Сам  Хмельницький  наперед  всіх  рушав. 
Мякг..  Ой  як  будете,  вірне  товариство,  з 
Перекину  рушити,  то  не  забувайте,  вірне 
товариство,  і  моїх  волів  занята  Ни.  Та 
й  рушимо  тихесенько  в  Оалску  дорогу 
Шенм.  664.  Вітрець  рушив.  Мир  Пои.  1. 
112.  Рушай!  Тропі!  Марші,! 

Рушатися,  шаюся,  вшея.  сон.  в.  ру- 
шнтяся.  шуся,  швшея,  гл.  Двигаться, 

двинуться,  трогаться,  тронуться,  шеиелнть- 
і  я,  шевельнуться.  Ольга  не  путалася  з 
місця.  Девиц.  Нон.  120.  Іштько  рушився 
в  0о)іоіи.  Згіея.  У-  Л  ну,  рушаіішесь  на 

роботу.  Волч.  у  Вґтер  рушається.  Подли- 
вается иітерь.  Зяіен.  у. 

Рушення  ня,  є.  Оіюлченіе.  Владика 
благословляє  нас  на  рушення.  М.  11р.  51. 

Мші  носиолнтер  руїисння  латина  в  цпр- 
гшні    поилось.    Когл.    Кн. 

Рушити,  ся    Ся.  Рушати,  ся. 

Руш  літа,  лет,  с  ми.  Роді,  дітской 
игры.  Мил.  56. 

РутниВ,  а,  є.  Подвижной,  проворний. 
Вх.  Лем.  463. 

Рушник,  кі.  к.  Полотенце.  Различный 

названій,  смотря  но  употреблению:  рушник- 
утивач  -  для  лица  и  рукь,  —  стирок  —  для 
нитир  анія  посуды,  кілковий — богато  выши- 

тый-для  украшеніо  обра-зовт.,  картинг, 
божнйк — для  иконъ,  плечевий  -богато  вы- 

шитый для  сватові.,  подарновий— дешевый 
для  свадебныхь  подарковъ  и  ир  Вас.  167, 

168.  Вода  в  вгОеречку. — братікн,  вмийся; 
рушник  на  кілочку,—  братіку.  отрися.  Чуб. 
V.  927.  На  образах  рушники,  шиті  орла- 

ми та  хмелем.  Левиц.  І.  27.  Рушники  по- 
давати. Перевязать  особо  для  этого  приго- 

товленными полотенцами,  но  время  обряда 
сватовства,  сватовъ  нь  знакъ  согласія  на 

выходъ  заыужъ:  дать  согласіе  на  иыходт. 
заиужь.  На  рушнику  стояти.  Вінчаться.  Та 
ми  з  тобою  па  рушничку  стояли,  та  ми 
з  тобою  й  присягу  мали.  Чуб.  2)  Біліли 

иоясг,  вытканный  пи.  ннтокл»,  ел  красны- 
ми и  сивими  полосками  на  концах  к.  Чуб. 

VII.  417.  Ум.  Рушиичяи. 

Рушниця,  ці,  аг.  Ружье.  Ой  упала 
Вондарівгіа  близько  перелазу  -  забий,  забгів 
пан  Иаиевськип  з  ріринигіі  одразу.  Чуб. 
V    42&..У*.    Рушничка.    Грип     II.    222 

З  ріринички  золотої  стріляє  пташки.  Гв. 

І.   109. 
Рушничок,  чкі,  .«.    Ум.    оть    рушник. 

Рушао    См.  Ручне. 
Руштунок,  нвд,  і'.=Ржлвтунок.  Федьк. 

Нов.  65. 

Рьоб,  ба,  з'    Игра=Хрвщик.  Мил.  55. 

Рнш.  му,  м.  Плачг. 
Рюма,  ми,  об.  Плакса.  См.  Рюмса. 

Рюмати,  маю,  вш,  гл.  Плакать.  Та  га- 
ги' тобі  рюмати. 

Рюябк,  мк&,  лі.  Вь  вираж,  удрати  рюм- 
ка —заплакать,  заревіть.  Чи  не  вдере  Ми- 

кола рюмка?  Зміев.   у. 

Рюмса,  си,  об.  Плакса. 
Рюмсання,  ня,  с.  Плачь. 

Рюмсати,  сяю,  вш.  м.  Плакать,  рю- 
мить.  Ном.  .V  13527. 

Ряб,  бу,   м.=Рьоб.  Мил.  55. 
Рябець,  бця,  м.  Ро.ть  коршуна.  Так 

рябцем  г  вхопнпгь.   Ном.   .V   13678. 

Рябий,  а,  в.  Пестрый.  І'яоі/  курчата 
Чуб.  III  188.  2)  Рябый,  покрытый  оспи- 

нами, рыжими  пятнами.  Л  л  ряба  роди- 
лася, чорнявому  судилася.  Чуб.  V.  604. 

Ум.  Рябенький,  рябесенький  їй.  голубе  си- 
весенький, ти  на  крильця  ряі)есеньки!і 

Грпн.  Ш.   184. 
Рябина,  ни,  ж.  Рябина,  ЗогЬнн  аиси- 

рагіа.  Чуб.  V.  742. 
Рябнтн.  блю,  бнш,  гл.  Ділать  пестрымъ. 

Рябісінькнй,  а,  е.  Совершенно  пестрый, 
совершенно  рябый. 

Рябісіяьво,  пар.  Совершевно  пестро, рябо.   ,  , 

Рябіти,  бію,  вш,  гл.  Иестртзть.  Св.  .1. 308.     , 

Рябіти  ся.  біюся,  ашея,  гл.  Вид  ніться 
нь  виді  отдільньїхг  ііятевь.  точегь.  На 

трі,  далека  за  ()оли*ою....  гцось  рябілогя, 
і  не  пізнати,  чи  люде  хогіпли,  чи  гггова- 
ряка  паслась.  Си.  Л.  211. 

Рябкяннстнй,  а,  е.  Пестрый.  См.  Ра- 
бий 1.  Вх   Зя.  61. 

Рябке,  кі,  м.  1)  Родь  варенаго  ку- 
шанья изт,  пшена  и  гречневой  муки.  Кіев.  у. 

Нбіралн...  хрін  з  квасом,  редьку,  буряки, 

рябка,  тетерю,  соломаху.  Котл.  Кв.  IV. 
19.  Чого  то  з  сього  святою  хліба  не  зро- 

биш^ усячини:  ОІда,  братки,  рябка,  сучку, 

каленика...  Кух.  (О.  1861.  XI.  27.  2)  Клич- 
ка собаки.  Як  Рябка  іодуюпгь,  так  Рябко 

й  гавка.  Ном.  №  7129.  3)  Назван  іе  пестра- 
го  кота.  Ой  ти,  коггге-рябку!  Мил.  42. 

Ратбе,  нар.  1)  Пссгро.  Аби,  бабо,  рябо. 
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Ном.  №  5223.  2)  Рябо,  съ  оспинами,  съ 
пятнана  на  лиці.  Хоч  рябо  на  виді}.  так 
маслаки  доладу.   Ном    Л*  7317. 

Рябок,  бка,  ".  1!  Рябчнкъ.  2)  Веснуш- 
ка. Чуб.  1    59. 

Рябокрилий,  а,  е.  Пестрокрылый.  Со- 
мвейко  рябокрилий.  Грин.  Ш.  179.  Ум. 
Рябокриленький.  Єсть  голубець  рябокри- 

ленький. Чуб.  V.  310. 
Рябом йяий.  в,  е.  1)  О  животномъ:  съ 

черными  пятнами  на  морді.  Рябомиза  вів 
ця.  Мнж.  192.  2)  Пестрый.  На  собі  мав 
шаровари  в  клітку  і  жилетку  якусь  ря- 
бомизу.  Св.  Л.  303. 

Ряботиння,  ня,  с.  1)  Сліди  отъ  оспы 
нп  лиці.  Ном.  №  8519.  2)  Рнжіе  пятна 
на  кож*  рыжихъ  людей;  пятна  на  лиц* 
беременной  женщины.  Черк.    у.    (Лобод.). 

Рябуха,  хи,  ж.  Пестрый  предметі..  Ма- 
хорка рябуха,  Курка  рябуха.  Ум.  Рябушка, 

рябушечна.  В  мене  сучка-рябушечка.  Мил. 

81.  'Мали  собі  курочки-рябушечку.  Чуб. II.  90. 

Рябчик,  ка,  л*.  1)=Рябко  2.  1'удч. 
Ск.  1.  201.  2)  Сортъ  арбузовъ,  у  которыхъ 
корка  съ  темными  полосами.  Лохв.  у. 

Ряд,  ду.  •".  1)  1'ядъ:  лннія.  Зеленая 
ііібрівонька  в  три  ряди  посажена.  Чуб.  V*. 
1009.  Сідайте  в  ряд,  щоб  Бої  був  рад. 
Ном.  №  11864.  Іще  ж  мгие  піхто  з  ряду 
не  ьикидав.  Г.  Барв.  318.  Ішли  бояре 
ряд  по  ряду.  Мил.  132.  Ряду  донести.  Обой- 

ти все  собраніе  съ  угощешемъ.  Ряд  у  ряд 
ставати.  Становиться  ровными  рядами.  В 
ряди-годм,  в  рядй-часй.  Иарідка.  То  вже 
в  рядп-юди  упаде  така  нічка,  щоб  він 
спочив  тихим  духом.  МВ.  11.  9.  Ми  Чай- 
чіні.а  бачимо  в    рнди-чаеи.    МИ.     П.    96. 
2)  Очередь.  Чекай  ряду,  дістанеш  коляду. 
Ном.  №  5568.  Швидко  й  до  тебе  ряд  дійде. 
3)  Конская  сбруя.  Жслех.  Шух.    І.     101. 
4)  ми.  ряди.  У  ткачей:  дощечка  съ  двумя 
отверстиями,  въ  который  пропускаются  ни- 

ти основы.  Вас.  202.  5)  Договорі..  Ноз ря- 
ду узяв  роботу.  Ум.  Рядом,  рядочок. 
Рядёлце,  ця,  с.  Ум.  отъ  рядло. 
Ряденце,  ця,  с.  Ум.  отъ  рядно. 

Рядити,  джу.  диш,  їх.  1)  Распоря- 
жаться, давать  иорядокъ.  Чоловік  мислить, 

а  Г>оі  рядить.  Ном.  Л»  82.  Хиби  він  ста- 
роста, що  рядить  у  селі.  Н Волин,  у. 

2)  Приводить  нъ  надлежаїцій  виді.,  уби- 
рать. Дівчині  русу  косу  чешуть,  козакові 

(іомовину  тешуть,  а  дівчині  косу  русу  ря- 
дять, а  козака  до  іробу  провадять.  Чуб. 

V.  377.  3)  Договаривать,    подряжать.    Чи 

не  ви  рядите  під  са^арь?  Черк  у.  4)  Го- 
товить для  чего,  кого,  определять  для  чего, 

кого.  Онс  тобі,  Миколо,  моя  гінтина:  спер- 
шу я  не  рядив  її  за  тебе,  та  заслужив 

ти  у  мене.  О.   1862.   II.  78. 

Рядитися,  джуся,  двшея,  лі.  ('оби- раться, готовиться.  її  річ  рядися,  а  хліб 
сій.  Ном.  Лі  10128. 

Рядлб,  ла,  с.  Зернышко  въ  косточк* 
плода.  Коволь. 

Рядна,  ної,  ж.  Условіе,  договорі..  Но 
корогвах  у  говір  рядну  писали.  Дума. 

Рядний,  а,  е.  Аккуратный,  хозяйствен- 
ный. Сама  ем  ся  дивувала,  яха'м  била 

рядна:  ідно\н  мала  телятищ,  і  то  е'м не  загнала.  Гол.  II.  449. 

Ряднина,  нн,  ж.  То-же,  что  и  рядно, 
но  плоховатое.  Лежить  Ганна  на  старій 

дрантині,  прикрита  старою  драною  ряд- 
ниною. Левиц.  І.  75.  Гей  було  їй  сороч- 

ки не  дати,  було  обвертіти  в  подрану 

ряднину.  Мет.  268.  2)  Одежда  изъ  пло- 
хой грубой  ткани.  Ти  в  мами  ходиш  в 

грубій  ряднині,  а  в  нас  будеш  ходити  в 
синім  кармазині.  Чуб.  V.  393.  Ум.  Ряд- 
нинка. 

Рядно,  на,  с  1)  Толстая  пеньковая 
ткань,  родъ  плотной  и  толстой  дерюги; 
родъ  простыни  или  оділа  изъ  такой  тьави. 
Вас.  168.  Тягни  рядно  на  двох  одно  Ном. 

Л;  12793.  Виткала  п'ятеро  ряден.  Чер- 
ниг.  у.  Накрити  мбирии  ряднбм.  Набро- 

ситься—и  слова  не  дать  сказать.  Ном. 
V;  3420.  Ум.  Ряденце. 

Рядно,  нар.  Нарядно.  В  дорогім  одія- 
нії  він  рядно  ходив.  Гол.  Ш.  267. 

Рядняний,  а,  е.  Сд*ланный  изъ  дерю- 
ги. На  Ковалівні  усе  дівки  да  убогії,  кро- 
їли дари  ряднянії.  Чуб.  Ш.  115. 

Рядовий,  а,  є  і)  Обычный,  обыкно- 
венный. 2)  Рядовой.  Рядовий  козак  його 

доганяє.  КС.  1884.  І.  37.  Ой  ви,  сотни- 
ки і  полковники  і  козаки  рядовії.  КС. 

1882.  XII.  513.  3)  Очередной,  слідующіі 

но  порядку.  Рядову  чарку  піднести.  На- 
ламала паляниці,  рядову  підносить.  Мкр. 

II.  16  6ї=Рядняний.  Ой  посажу  я  дітей 
у  рядову  торбину.  Чуб.  V.  860. 

Рядовик,  ка,  м.  1)  Рядовой  (о  козак*, 
солдаті).  Г.  Барв.  443.  Черниговської  сот 
ні  козак  рядовик.  Костом.  7.  70.  2)  Раст. 
8ап£ОІаогЬа  оіТісіїїаІів  Ь.  ЗЮЗО.   І.    135. 

Рядовина,  нй,  ж.  1)  Дерюга,  грубый 

холсгь,  употребляющійся  на  рядна,  ска- 
терти, мішки  и  пр.  Чуб.  VII.  408.  Раз- 

личные сорти  рядсвинм:  базаркбва  —  шири- 
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ною  въ  аршинъ,  (ила  изъ  выбъмевнаго 

виду,  вдеть  для  ряден  и  мъии.онь,  дорсж- 
ии  —  полосатая  ни  некрашенной  основ*  и 

крашенном  і.  упгі,  мішкові—  для  мвшконъ, 
шириной  12  вершковь,  писана— въ  ноис- 
речныхъ  цвътьыхъ  иолосахь  для  полови- 
ковъ,  приник- нолубтиая.  изъ  скрой  осно- 

вы и  недобъменнаго  утка,  сирові-  небу- 
денная, в  сосонки- плотная,  особо  выткан- 

ная н  пр.  Вас.  168.  2)  Худшіі*  сорті. 
сукна.  Чуб.  VII,  421. 

Рядок,  два,  м.  1)  Ум.  отъ  ряд.  Сіда- 
ють дівчата  рядком  на  приепі.  Чуб.  III 

100.  2)  Строка  вт.  книге.  Уч.  Рядочок 
Пливуть  качни  в  два  рядочки.  Мег.    56 

Рядуватн,  дую.  вш,  гл.  Обходить  ряді, 
щдящнхъ,— напр.  угощая  водкой.  Иона 
ряді/є  людей,  то  й  мене  не  миног  чар- 

кою. Нономоск.  у.  (Залюб  ). 

Рядюга,  ги,  ж.  I)  Дерюга.  2)— Рядно? 
Уи.  Рядюжка.  Коли  не  пропав  в  пелюш- 

ках, а  вже  в  рядюжках  не  пропаду.  Ном. 
Лв  529!. 

Ряж»,  жі,  ж.  1)  еоб.  Угварь.  ору  дія, 

для  чего  либо  необходимый.  Желех.  2)  Шай- 
ка банная.  Ум.  Ряжка,  ряжечка. 

Ряженка,  кя.  ж.  Паренец-ь.  родъ  про- 
стокваши. Канев.  у.  Чуб  VII.  438.  См. 

Гуслянна.  пряжанка. 

Ряжечка.  кн,  ж.  Ум.  отъ  ряжа.  Чер- 
ни г.  у. 

Ряжка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  ряжа.  Канен.  у. 
Нолт.  у.  Черв  и  г.  у. 
Ряиа,  ян,  ж.= Рана    Левиц.  I.  23. 
Риме  в  о,  на.  с.  Оконная  рама,  перенлетъ 

оконной  раны.  Застукали  в  рямено  то- 
го вікна.  Екатервносл.  у.  (Залюб.). 

Рянн,  ряж,  ж.  Складки,  сборки.  Угор. 
Ряяятн,  млн),  ниш,  гл.  Складывать 

въ  складки.  Угор. 

Ряжка,  кн,  ж—  Рамка  Левиц.  Лов. 
227. 

Рам  пата,  паю,  еш,  гл.  Чирикать,  тре- 
щать.  Их.  Уг.  226. 

Рянтя,  тя,  с.=  Рям'я=Рвмтя.  Лохв.  у. 
Рямця,  дів,  лк.  Рамка.  Мир.  ХІ'В.  120. 
Ряж  я,  и  я,  е.  Губище.  Світиться  у 

вас  крізь  рям'е  тіло.  К.  ЦН.  238.  Не 
одежа  на  ній.  а  старече  рям'я.  Кн.  1.2 10. 

Ранда,  дн,  ж.  Лоскутъ,  тряпка.  Вх. 
Лем.  463.  Ум.  Ряндка,  ріндочка.  Вх  Уг. 
266. 

Ряндаввй.  а,  е.  Оборванный,  рваный, 
въ  лохчотьнхъ.  Ряндпва  коніуля.  Вх.  Лем. 
463. 

Ряндка,  ряндочка,  кя,  ж.  Ум.  огь 

рямда. Ряндя.  дя,  с.  Лохмотье,  тряпье.   Угор. 

Ряндярь,  ря,  я.  Ветошник ь.  Угор. 
Ряпуха.  хн,  лг.=Рапавка.  Вх.  Пч. II.   16. 

Ряса,  сн,  ж.  1)  Ряса.  Нарядився,  як 

піп  у  рясу.  Нож.  .V  1121  "і.  2)  Когось 
проса,  овса,  метелка  у  рпетеній,  в*бничєкь. 
Ряса  у  проса.  Вх.  Лем.  463. 

Ряснти.  шу.  енш,  тл.  Дблзть  обиль- 
ным!, плодами.  листьями.  Не  ваш  то  бать- 

ко садочок  садив,  гадочок  садив,  все  зло- 
том рясив.  Чуб.   III.  401. 

Ряснця,  ці,  ж.  Складка,  сборка.  Стар- 
ший боярин  красен,  а  в  його  жупан  ря- 

сен,  а  за  тими  ряснцями  сидять  воші 
копицями.  Мил.    156. 

Ряска,  кн.  ж.  1)  Водяное  растеніе: 
Ьеіппа  тіпог  Ь.  Ь.  тгісиіеа  І,  ЗЮЗО.  І. 

126.  Ой  одбивае  од  берега  щука-риба  ряс- 
ку Мет.  8.  2)  Сережка  на  дереві,  напр. 

на  орішннк"Б.    Угор     3)=Ряса    2.    МУЕ. 
Ш.    48. 

Рясний,  а.  е.  Преимущественно  о  рас- 
тешяхъ:  густой,  обильный  листьями,  вет- 

вями, обильный  плодами.  Сади  рясні  по- 
хилились. ШсВЧ.  219.  Ти,  дівчино  крас- 

на, де  ти  воли  пасла? — Під  дубками  з 
парубками,  де  травиця  рясна.  Гріш.  III. 
157.  Обсій,  матінко,  овесцем,  щоб  наш 

овесець  рясен  був.  Пи.  Ой  ти,  дубе  куче- 
рявий, листя  твоє  рясне.  Чуб.  V.  13. 

Рясна  яблуня.  Харьк.  Рясна  картопля  — 
иніющап  много  картофелинъ.  НВолын.  у. 
О  волосахъ:  густой.  Г.  Бари.  359.  Объ 
одежд*:  со  многими  складками,  широкій. 
Рясна  сорочка  О.  1861.  XI.  21.  Рясні 

рукава  в  сорочці.  О  людяхъ:  хорошо  оде- 
тый. Як  прийде  весна  красна,  буде  наша 

голота  рясна.  Поел  Ум.  Рясненький,  ряс- 
нёсеиьний. 

Рясннстий,  а,  е=Рясний  Копа  на 
копі,  а  сніп  на  снопі,  копи,  пашнисті, 
снопи  ряснисті.  Гол    П.  3. 

Рясаяця,  ці.  ̂ =Ряснця.  КС.  1883. II.  393., 

Рясніти,  вію,  еш,  гл.  Быть  густо  по- 
крыт ымь,  изобиловать.  Це  дерево  рясніє 

яблуками.  Турецькі  ринки  рясніють  на- 
шим людом  українським.   К.  Бай   71 

Рясно,  нар.  Обильно,  густо.  €>м  ви- 
шснько-чсреиіенько.  чом  не  рясно  родиш? 

Чуб.  Щоб  у  вас  увесь  вік  так  було  ряс- 
но, як  оце  тепер  на  столі  Г.  Барв.  84. 

Сади  цвіли  рясно.  Левип.   І    524.  Рясно- 
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рясно  плакала.  Мир.  ХРВ.  406.  Ум.  Ряс- 
ненько, рясиесенько. 

Ряснота,  ти,  ж.  Обиліе,  нзобиліе  (пло- 
дові., листьевъ).  Ккатериносл.  у. 

Рясоти,  ті,  ас.=Ряснота.  Черк,  у 
Там  груші -рясота,  аж  гілля  гнуть.  Св. 
.1.  205.  Там  рясота  шана,  що  гілля  під- 
перий.  Каменец,  у.  Обі.  одежд*:  обиліе 
складокъ.  Оце  вже  я  спереду  мало  рясо- 

ти пустила,  бо  під  хвартухом,  а  щоб 
іззаду  рясніша  булп  спідниця.  Ііпрят.  у. 
Вь  нижесл1»д.  примірЬ:  полнота.  Молодик, 

молодив,  тобі  вповні,  мені  на  здоров'/, 
тобі  рясота,  мені  красота.  Грин.  II.  316. 

Ряст,  ту,  м.  Раст.  а)  Ргіїгшіа  уегія. 
Маркев  б.  б)Согу<іаИ8  80іиіа  Зшіїїі.  ЗЮЗО. 
І.  120.  в)  8сі11а  Ьіґоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  135. 
г)— білий.  Согуйаііз  сауа  8сп\еі£  еі  Хоегіїї. 
ЗЮЗО.  І.  174.  Встала  й.  весна,  чор- 

ну землю  сонну  розбудила,  уквітчала  її 
рястом,  барвінком  покрила.  Шевч.  195. 
Топтати  ряст — жить,  не  топтати  ріісту —уме- 

реть. Сим.  219.  Мабуть  уже  йому  рясту 
не  топтати.  Ном.  Л«  8228.  Не  довго  з 
того  часу  стара  ряст  топтала- через 
тиждень,  чи  що,  й  умерла.  Грин.  II.  1-14. 

Рятування,  ня,  с  Спасаніе. 
Рятувати,  тую,  вш,  гл.  Спасать.  Ря- 

туй мене,  батеньку,  бо  я  молод  козак 
потопаю.  Лукаш.  131.  Обізвавсь  Тарас 
Трясило  віру  рятувати.  Шеич.  52.  Ря- 

туйте! Спасите!  Караулъ!  Рятуйте,  хто 
в  Бога  вірує,  рятуйте!  Ном.  №  4506. 

Рятуватися,  туюся,  вшся,  гл.  Спа- 
саться. Здалека  зо/лядали  (татарина)  з 

гір,  ховалися  й  рятувались    МВ.  II.    74. 
Рятуйточки,  гл.  Ум.  ота  рятувати.  Ох, 

лишенько.'  ох,  рятуйточки!  Лохв.  у. 
Рятун,  на,  м.  Спаситель,  сиаспющій. Лохв.  у. 

Рятунка,  кн,  ж.  Спасительница,  спа- 
сающая. Лохв.  у. 

Рятуаок,  нку,  м.  Снасеніе.  К.  БаВ. 
41.  На  тім  світі  пани  рятунку  не  ма- 

ють. НВолын.  у.  Ах  там  молод  козак 
потопає:  просить  пін  рятунку.  Лукаш. 
131. 

Ряхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Собирать- 
ся, трогаться.  Свати  вже  ряхались  додо- 
му. Канем,  у.  Я  вже  й  ряхатися  не  бу- 

ду. Лубен,  у. 

Ряхта.  ти,  ж.  7  Оце  лохвииька  ря.г- 
та.  Ном.  .М»   13947. 

Ряхтітн,-  хчу,  тйш,  гл.  Влестіть,  свер- 
кать. Як  золото  ряхіпить.  Гол.  IV*.  43н. 

На  морі  огрядні  кораблі  без  ліку-міри 
стоять  собі  пишними  рядами  та  ря.г,- 
тять  мов  пав'яне  пір'я  на  сінці.  Федьк. Нов.  46. 

Ряхтявйя,  а,  в.  Блестящіп.  сиері  по- 
іців?  Ряхтяна  звіздиця.  Гол.  II.   540. 
Ряцьки,  Лар.=¥&чки.  Угор. 

Ряцьвуватн,  кую,  віл,  гл.  =  Рачкува- 
ти. Угор.  •> 



с. 
С,  пред— 8. 
Са!  а  са!  меж.  Крикъ  на  свиней,  когда 

ихь  гонять.  Ко1Ь.  I.  65. 

Сабяннти.  ни),  нйш,  гл.  Сильно  бра- 
нить. Желех. 

Сабаш,  шу,  м.  Шабашъ,  суббота  у 
евреевь. 

Сабашівва,  кн,  ж.  1)  Родъ  еврейской 
шабашковой  шапки.  Желех  2)  У  евреевь: 
шабашковая  водка.  Желех.  3)  У  евреевь: 
іиабашковая  свіча.  Желех. 

Сабашуваті,  шую.  вш,  гл.  О  евреяхъ: 
праздновать  субботу. 

Сабе,  .«еас.=ЦаЬе. 
Саб.,  у  к,  ка,  м.  саб  іува,  вш,  ж.  Сорті, 

яблонь.  Подольск,  губ. 

Савка,  кн,  ж1.  І'азновідность  ятіра.  Вх. Ич.  II.  22. 
Саввти,  влю,  вит,  гл.  Праздновать 

день  ев  Саввы.  Було  не  савитп,не  вар- 
варнти,  ні  амбросити,  але  куделю  було 

кундосити.  Ном.  Л  '4007. 
Савтйра,  рн,  савтирь,  рі,  ж  Исиорч. 

псалтирь.  Екат.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Савул,  ла,  савула,  лн,  ^.=0савул, 

осавула. 
Сага,  гй,  ж.  Залииъ  ручной.  Хведора 

безрідного....  над  сагою  Дніпровою  в  чис- 
тім полі  поховати.   Мет.  441. 

Сагайдак,  ка,  м.  Колчянъ,  чехо.гь  на 
лукъ  и  стріли.  Познаєш  пішого  з  сагай- 

даком. Ном.  Й  13281.  У  Куліша- ■  лукт,: 
сагайдак  із  стрілкою  на  печаті  вирізано. 
К.  ЧГ.   392,  42Ь.  Ум.  Сагайдачбн. 

Саганнстшй,  а,  е.  О  лошади:  на  нысо- 
кихъ  ногахь.  Желех. 

Сагжал  и  саґиал.  лу,  м.  Небольшое 
стадо  молодыхъ  ягнягь  съ  матками.  Хере.  г. 
О.  1862.   V.  Кух.  38. 

Саґаи,  на,  м.  Котел  ь,  большой  горщокъ; 
вообще  посуда  (даже  деревянная).  Желех. 
Ум.  СаГамии,  саґінчми,  саґаиець. 

Сад,  ду,  м.  1 )  Садъ.  Сади  рясні  похи- 
лились. ІПевч.  —  виноград.  Виноградникъ. 

2)  Мельничный  поставь.  Ум.  Самі*,  садб- 
чон,  садонько.  Садок  вишневий  коло  ха- ти. Шевч. 

Саджа  вва,  вн,  ж.  Рыбный  садокъ,  бас- 
сейн ь  для  рааведеніл  рыбы,  прудъ.  Хотин.  у. 

Саджати,  джаю,  вш,  гл.  Сажать  Ба- 
гатого за  сты  сажаютъ,  а  убогий  коло 

печі  не  сяде.  Ном.  Л:   1598. 

Садженій,  а,  в.  Осыпанный  (драгоцен- 
ными камнями).  Келеп,  саджений  изумру- 
дами. К.  Бай.  21. 

Свднба,  бв,  ж.  Усадьба.  О.  1862.  VI. 
95.  Не  було  ні  садиби,  ні  кроку  землі. 
МВ.  Н.  33. 

Садйватн,  ваш,  вш.  гл.  Тузить,  бить. 

Лубен,  у. 
Садити,  джу,  диш,  гл.  Садить.  Наша 

Маруся  садила  капусту.  Нет.  216.  2)  На- 
саживать, поміщать.  Латку  на  латці 

сажу,  шаг  на  гориіку  дерзку.  Ном.  Л:  11719. 
3)-  гайдука.  Танцоват1  гайдука,  трепака. 
Еней,  матню  в  кулак  прибравши  і  „не 

до  солии  промовлявши,  садив  крутенько 
гайдука.  Котл.  Кн. 

Садитися,  джуся,  дишся.  гл.  Сажать- 
ся, быть  сажаему.  Картопля  садиться, 

а  мак  сіється. 

Садібвя,  ні,  ж.  Иитонникт,  для  расте- 
ній.  Лубен,  у. 

Садівник,  ка,  м.  Садовник  ь  Каменец,  у. 
Св.  І.  XX.   15. 

Садівничий, а,  є.  1)Садонннчій.  Черк.  у. 

2)  Садовникъ.'  Мій  дід  був  садівничим  у панськім  садку.  Канев.  у. 

Садіввйчити,  чу,  чяш,  гл.  Заниматься 
садонодствомъ.  Волч.  у.  (Лолод). 

Садіння,  ня,  г.  Сажавіе,  посадка  (рас- 
геній).  Херс.  г.  Сю  весну  посадив  півсот- 
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мі  яблунь;  та  ех  би  після  того  садіння 
та  часто  Ияці,  а  то  воно  й  сохне.  Харьк.  у. 
&гдковйв,  а,  е.  Садовой.  Садкове  сіно. 

Садно,  на,  с.  Ссадина,-  рана,  натертая 
свдломъ  или  свдслкой  у  лошади.  Вх.  Зн. 
61.  Та  й  мухи  посипались  на  садно:  тре- 

ба чимось  рятувати.  Харьк.  г. 
. Саднути,  дну,  неш,  гл.  Ударить,  дать 

тумака.  Лубен,  у. 
Садовий,  а,  е.  Садовый.  Проклята  їх 

на  світі  займанщина,  не  знатимуть  до- 
роги садової.  К.   Іов.  5  4. 

Садови аа,  нй,  ж.  Садовые  плоды,  де- 
ревья. Верби  та  садовина  поперехиля- 

лись через  тини.  0.   1662.  IX.  60. 
Садовити,  влго,  виш,  гл.  Садить,  уса- 

живать. Садовив  Лого  (синка)  собі  на  шию; 
бігав  з  їм  по  хатах,  Леїшц.  Нов.  148. 
Садовлять  (молоду)  на  ослін,  Ном.  Де  298. 

Садовитися.  влгсея,  вйшея,  гл.  Са- 
диться, усаживаться.  Дівчина  родиться, 

а  козак  на  коня  садовиться.  Ном.  .V;  3734. 
Просять  садовиться.  Сим.  209.  Милости 
просимо!  садовіться.  МВ.  (О.  1 862.  І.  У  І). 

Садовище,  ща,  Місто,  гдті  быль  садь 
Гайс.   у. 

Садовник,  ка,  .«.  =  Садівниа.  Грин. 
II.  260. 

Садбвничка,  би,  ж.  Лісна  садовника. 
Грин.  II.  261. 

Садбк,  два,  м.  Ум.   ось   сад.    Садикъ. 
Садонько,  ка,  м.  Ум.  огь  сад. 
Садбчок,  чка,  м.  Ум.  оі>  сад. 

Саст,  ту,  *~.  саі'.та,  ти,  ж.  1)  І  'од  ь  тон 
каго  англійскаго  сукна.  К.  ЧР.  126.  Шта- 

ни із  дорогої  саєти.  К.  МІ*.  85.  .2)  Шел-. 
ковал  матерія?  Жінки  у  золоті,  у  меті, 
у  намистах  дуже  дорогих.  Рудч.  Ск.  II. 
102. 

Саєтовий,  а,  є.  Игь  саєти. 

Саж,  жа,  м.  1)  Хл-ввъ,  місто,  куда 
натворяюгь  животное  для  откармливанія. 

Чуб.  VI.  393,  395.  Л"  Різдву  Максим  у саж  закинув  кабана.  Пор.  72.  А  де  отті? 

невже  в  сажах  годує  хам  собі  на  сало'!1 
ІПенч.  2)  Плетеная  изь  лозы  овальная 

корзинка,  по  форм'н  напоминающая  яйцо; 
она  погружается  кі>  воду  и  ней  въ  хра- 

нится иоОманнн  рыба. 
Сажа,  жі,  ж.  Сажа.  Л  я  свої  (брони) 

в  сажу  вмажу — твої  переважу.  Чуб.  III. 
133.  Ум.  Сажиа. 
Сажавка,  сажалка,  кв,  лг.= Сажавка. 

Сажалки  була,  -  калина  кругом  понави- 
сала так  рясно,  як  дівочі  сльози.  Г.  Бари. 

53.  Виконали  сажалку.  Чуб.  П.   185. 

Сажав  ка,  кн,  ж.  Посаженное  растеніе. 
Се  тютюн  сіянка,  а  то  сажанка.  Лохв. 
у.  Цибуля  сажанка  і  сіянка.  Міусск.  окр. 

Сажати,  жаю,  вш,  гл.  1)— Садити  1. 
Та  йди,  жінко,  та  ііди.  любко,  квасолі 

садити.  Грин.  III.  350.  2) -Садовити.  Ба- 
гатого за  стіл  сажають,  а  убогого  й  так 

випровпжають.  Ном.  31  Поселять,  посе- 
лить. Ой  став  городи,  панські  слободи  по 

річках  сажати  КС.  1882.  11.436.  4)  Всо- 
вывать, вкладывать.  Сажай  мені  кужель 

у  праве  ухо!—  Вона  всадить.  ЗОЮГ.  II.  23. 
Сажень,  жна,  м.  1)  Сажевь.  2)  -  носо- 

вий. Разстоиніе  йожду  концемъ  ноги  и  вы- 
тянутой нверхъ  рукой.  Щоб  під  ним  і 

над  ним  земля  горіла  на  косовий  сажень. 
Ном.  №  3795  Я)  маховий.  Раастояніе 
между  распростертыми  горизонтально  ру- 

ками. 4)  Плавати  сажнями.  Плавать,  вы- 
тягивая руки. 

Сажёр,  ра,  м.=  Сажотрус.  Шух.  1.92. 
Сажка,  ки,  ж.  \)  Ум.  огь  сажа.  2)= 

Зана=Зона.  Вона  буває  у  пшениці  і  в 

просі)— так,  як  качанчик  і  з  його  так 
як  сажа  сиплеться.  Через  його  борошно 

буває  чорне.  Діти  як  углядять  та  кри- 
чать: ось  де  сажок  багато!  та  вибірають 

іх.  Пирят.  у.  3)- Верша.  Вх.  II ч.   II.  24. 
СажИйй,  а,  е.  Покрытый  сажею.  Чорні 

руки,  бо  вигрібав  сажні  тріски.  Черк.  у. 
Сажнйця,  ці,  ж.  Сорочка,  въ  которой 

чистять  трубы  огь  сажи.  Конст.  у. 
Сажньовнй,  а,  е.  Саженный,  длиною  въ 

сажень. 

Сажовий,  а,  ё.  Выкормленный  ні.  сажі. 
Ні,  добродію,  гуси  не  сажові,  надвірні. 
Сажотрус,  са,  м.  Трубочисть.  Конст.  у. 
Сазан,  на,  -и.  Рыба:  кариъ.  Онисько 

кашовар  щербу  притирав  ваганами,  ва- 
рену густо  з  сазанами.   Мкр.  Г.  4. 

Сайгак,  ка,  м.  1)  Дикая  коза,  сайга. 
З  власних  рук  годував  диких  кіз,  сайга- 

ків. Стор.  II.  56.  2)  Коль  вышиною  съ 
чоловіка;  два  такихь  кола,  забитые  ря- 
домь,  служать  снарядом!»  для  нривнзыва- 
нія  овецъ:  шею  овцы  вкладывают,  между 
ними,  а  сверху  ихъ  связыиаюгь.  0.  1862. 
V.  Кух.  32,  38.  Л  ну,  хлопці,  піймайте 
оту  вівцю  та  в  сайгаки  її,  а  то  вона 
ще  одкинеться  од  ягнятгі.  Кйск.  у. 

Сайдак,  ка,  м.  1)=Саг.йдак.  Ой  по- 
їхав Вснчеслав  на  коню  гуляти,  а  пові- 

сив через  плечі  та  сайдак  багатий.  Макс. 
Дзвенить  над  ним  сайдак  і  лук  мідяний. 
К.  Іов.  89.  2)  Родг  рыболовнаго  сака. 
Вх    Ич.  II.  23. 



607 

Сак,  ка.  .и.  Рыболовный  ннрядъ:  сакъ. 
Части  его:  кону  сообрази  ый  мішокь  изъ 

еьти — саківнб,  острый  конецъ  его-ґог'бвнин. 
выше  послъдняго-бшийои,  самая  широкая 

часть — черево,  само  отвертіе — гбрло:  при 
отверстіи  м^шокъ  падіть  на  деревянную 

дугу — дугу,  концы  дуги  удержнваетъ  на 
известном!,  ратстоаніи  веревка -попруга, 
нд  которую  надвтії  остальная  часть  края 
свтп;  оть  средины  пбпруги  и  до  ґоґбвнина 

черезъ  дугу'идетъ  другая  дуга— облуя,  ко- 
торый держить  сіть  растянутой;  деревян- 

ная паша,  къ  которой  привязан  ь  сан,  ваз. 

держан.  Шух.  I.  224.  Сах  до  гоншня  — 
сакъ,  въ  который  вгоняюгь  рыбу,  «спу- 

гивая ее.  Шух.  I.   227.  228. 
Сака,  кн,  ж.  Ночка  водовозная.  КС. 

1882.  XI.  580. 

Сакалат.  ша.  .п.  Игра  съ  огнем  і.  въ 
ночь  Воекресеніп  Христова.  Угор. 

Саква,  ви,  а*\=Сак.   Их.  Пч.    II.     22. 
Саквй,  кбв,  ж.  мн.  1)  Сума  перемещая. 

Прив'язав  саквы  до  троні/,  взяв  коня  з« 
повід.  Мкр.  Н  1 1  2>  1'одъ  писанки.  КС. 
1891.  П.  37-1,  37'.).  3)  Иазваніе  двухъ 
взятокъ  при  нгрі.  въ  хвальку.  КС.  1887. 
VI.  466.  Ум.  Саківки. 

Саківнб,  на  с  Масть  сана.  Шух.  I. 
Па.  228.  См.  Сан.  Часть  підкладу.  Шух. 
1.   228. 

Саклак,  ку,  .и.  І'асі.  Емшіпш-  епго- 
І»аеіі8  Ь.  ЗЮЗО.  I.   123. 

Сакрамент,  ту,  к.  Причастіс.  //і  при- 
даешься—  не  стинені  його  сповідать  і 

сакра.менту  давати    Чуб.  II.    106. 

Сакраментувати,  тую,  вш.  гл.  Пріоб- 
щать  Св.  Тайнъ.  А  тим  часом  непрощс- 
ний  грішний  уиірас.  Уже  ного  иікавогь 
сакраментували.   НІсіїч.  И.  206. 

Саксаган.ну.  м.  Конецъ.  смерть.  Борз,  у. 
Там  йому  саксаган.  Нон.  .V  14081. 

Сакуля.  лі,  ж.  1'одъ  рыбо.ювнаго  сака 
н д  подобіе  мішка  іт.  рідкаго  полотна. 
Нх.  Пч.  II.  22. 

Сал,  лу.  м.  ІІрн  ловлі  рыбы:  все  про- 
странство воды  или  льда,  захваченное  си- 

гами. Пои.   100. 

Сала,  ли,  ж.  Небольшой  плоть  изъ 

-лоиовъ.  унотреб.інвшійся  козаками  при 
переправі  черен,  ріку:  на  него  складыва- 

ли оружіе  п  одежду  и  привязывали  его  къ 
хвосту  лошади. 

Салабай,  бая.  .*  ■  Цл-ч-о,  дурний  •</- 
іабай.  Ном.  Ле  0487. 

Саланаха,  хи,  ж.  1)  Кушанье,  истол- 
ченный чрсяокъ  о.  солью  и  хлібомь,  при- 

бавляють еще  фасоли.  Ко1Ь.  I.  54.  2)=Со- 
лоиаха.  Не  журися  ти,  дзічино,  есть 
там  в  полі  саламаха,  козацькая  яавер- 
таха.  Лукаш.  121. 

Салата,  ти,  ж.  1'аст.  а)  Ьасіиса,  са- 
латъ.  в)— заяча.  Кппипсиїив  Еісагіа  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  133.  Ой  на  горі  салата, — роди, 
Боже,  дівчата.  Грин.  Ш.  306. 
Салатник,  ка,  м.  —  Салата  заяча. 

ЗЮЗО.  I.   133. 

Салаш,  ша.  и.  Шалашь.  Не  при- 
шлисьме  тут  стояти,  треба  нам  салаш 
дати.  Гол.  IV.  409.  2)=Кошара?  На  здви- 
га  розбірають  вівці  з  салату.  ІІУЕ.  Ш.  48. 

Салашйва,  аж,  ж,  —  Салаш.  Желех. 
Салашнтися,  шуся.  шйшея,  гл.  По- 

селяться гді.  Жеіех. 

Салашувати,  шую,  вш,  гл.  Жить  нъ 
шалаші.  Желех. 

Салган.  на,  м.  Пойнн  для  скота  вміс- 
іі  съ  салотопней.  Ккат..  Хере,  и  Тав- 

рич.  г.г. Салдат,  та.  .«.  Солдать.  З  солдатом 
не  з  своїм  братом,  не  стягайся.  Ном. 
.^  805.  Ум.  Салдатин. 

Салдатва,  ви,  ж.  со&=Салдатня.  Леї- 
ються,  як  салдатва.  Св.  .1.  218. 

Салдатва,  ні,  ж.  соб.  Солдаты.  Ото 
•  кільки  солдатні.  Зміев.  у. 

Салдатченко,  ка,  м.  Гынъ  солдата. 

Салдацький,  а,  є.  Солдатскій.  Левиц. 
І.  59. 

Салстра  н  салітра,  ри.  ж.  Селитра. 
Саленнк,  ка,  м.  Личинка  майскаго  жу- 

к.і    1$\.  Зя.  62. 

Салимой,  на,  м.  Исиор.  Соломон.  11а- 
знаніе  гадательной  книжки  лубочнаго  нз- 
давія,  ва  заглавномь  листкі  которой  обык- 

новенно помешается  большой  кругь,  нод- 
держннаемый  мужчиной;  на  кругь  бросають 
шарикъ.  который  падаетъ  на  какое  нибудь 
изъ  поміщенньїхь  таыъ  чиселъ,  —  подь 
пиыъ  числомъ  находится  въ  книжкі  от- 

нять на  задуманное.  На  салимон  ворожи- 
ти. Г.  Барн    338. 

Салій,  лія     іі.=Саленнк    Их.  Зн.  62. 
Сал  мат.  ша.  м.  Помошникъ  овечьяго 

пастуха,  чабана.  Хере.  г. 

Сало,  ла,  с.  1)  Сало.  Різать  кабанів 
на  сало.  Стор.  М.  Пр.  60.  Нерчун  при- 

дбав «ч.іів,  не  каятиметься — уторгує.  Ко- 
бел, у.  Угорек.:  ннутренній  жирь  у  свиньи, 

челгвікя  и  пікот.  др.  животныхъ.  2)  Дур- 
не сало.  Тупица,  дуракъ.  3)  Сало  дерти. 

Р-?дъ  игру  у  мальчиковъ:  повиснуть,  зап.*- 
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пившись  за  перекладину  йогами,  внизі. 
головой.  4)  Залити  сала  за  шнуру.  Досадить, 
допечь  кому.  Не  одному  гарячого  сала  за 
шкуру  зальемо.  Стор  М.  Пр.  45.  5)  Ді- 

дове сало.  Раст.  8а1\іа  уегіісіїїаіа.  Шух. 
1.  22.  Ум.  Сальце.  Плямка  собі  сальце. 

Ном.  .V  1137.  По  чарці  вип'ємо,  сальця звімо  шматок.  Гліб. 

Салогуб,  ба,  м.  Ьранкос:  юріовець,  м-в- 
іцанинь.  К.  ЧР.  69,  126.  Міщанин  узиває 
селянина — очкур,  чубрій:  а  селянин  мі- 

щанина—салогуб  6.  1862.  VIII.  32.  Пи- 
ка широка  та  одутловата,  як  у  того 

салогуба.  Стор    1.  60.  Ь".   Повести.  І.  200. 
Салом'яв,  ва,  м.  Нашатырь. 
Салотовка,  вн,  ж.  1)  Деревянный  со- 

судъ  съ  нестнкомъ  для  толченія  сала.  Тов 
качем  товчуть  сало  в  салотовці  задля 
борщу,  або-що.  Черном.  2)  Глупая  башка. 

Салтан,  на,  -и.  Султанъ,  турецкій  импе- 
ратор!.. Па  такій  подушці  не  погребував 

би  виспатись  і  сам  салтан  турецький. 
Стор.  1.  208. 

Сальник,  ка,  -«•  Роді,  кушанья.  Из- 
рубленная свиная  печенка,  перемешанная 

съ  гречневой  кашей  и  изжаренная  въ 
сальник!;.  Маркев.   162. 

Сальце,  ця,  с.  Ум.  отъ  сало. 
Садянва,  вн,  ж.  11т.  Синица,  Рати*. 

Мнж.'  192. 

Саляннв,  ва,  м.  Маненій  шукъ,  Меіо- 
Іопіііа  \нІ£ат.  Вх.  Пч.  П.  27. 

Сан,  сама,  саме,  міьст.  1)  Самъ,  са- 
ма, само.  Біг  дає,  як  сам  знає.  Ном.  Ді  32. 

За  багачем  сам  чорт  з  калачем.  Ном. 
№  14  23.  Адже  дзеркало  показує  пику, 
якої  саме  не  баче.  Ном.  №  13828.  2)  Самъ 

одинъ,  одинъ  только,  одинъ  лишь.  Бать- 
ко кликав  їх  вечеряти  і  не  діждався; 

мусів  сам  вечеряти.  Левиц.  Нов.  25.  Не- 
щастя ніколи  само  не  приходить.  Ном. 

Зосталися  самі  вишкварки.  Ном.  №  1929. 

—один.  Совершенно  одинъ.  Сам-один,  як 
палець.  Ном.  .V  10679.— душею.  Одинъ 
одинехонеы..  Сом-душею  сижу  д^ма. 

Сана,  ж.  Въ  им.  пад.  ед.  ч.  не  употр., 
а  лишь  въ  слід,  внраженіи:  брати  у  саму— 

размышлять,  обдумывать.  Вх.  Зн,  62.  Жс- лех. 

Самаратя,  раю,  вш,  гл.  Походить,  быть 
похожим!..  Ніс  самарае  на  дрозда.  Вх. 
Зн.  62. 

Самарно,  нар.  Вероятно,  правдоподобно. 
Желех. , 

Самбір,  бору,   и.  1'одъ  дерева.  Сгкуть, 

рубають  самдір-деревце,  сгкуть,  рубають 
на  Дунай  пускають.  Лукаш.  157.  Жов- 
нар  каже:  ходім,  серце,  у  мій  новий  край: 
в  мене  ганки  мальовані,  садами  самбір. 
Федьк.  Ш.    109. 

Саибірва,  вн,  ж.  Раст  Заііх  ригригеа 
Ь.  Анн.  310. 

Самбірбвнй,  а,  е.  Изъ  дерева  самбір. 
Самбіровий  гай    Феды..  (Желех.). 

Саме,  нар.  Именно,  какъ  разі..  Прихо- 
дить, а  дочка  саме  хліб  із  печі  виймала. 

Грин.  II.  170.  Саме  гречка  розцвілаеь. 
Рудч.  Ск.  І.  90.  Саме  так  було,  як  я 
оце  кажу.  Саме  тоді. 

Самець,  мця,  м.  1)  Самець.  Чуб.  V. 
317.  2)  Раст.  Анкет  ашеїіик.  Вх.  Пч. 
П.  29. 

Самий,  а,  є.  міьст.  Самый.  Ой  топи 
мене,  моя  мати,  да  на  самеє  денце. 
Чуб.  V.  569.  В  собаках  сама  сила  Рудч. 
Ск.  І.  121.  Докатав  до  самого  краю.  Ном. 
Ой  дай  коню  овса  по  самій  перса.    Чуб. 

Самий,  сама  и  самая,  саме  и  самеє, 
мпст.  Одинъ,  только  одинъ,  лишь.  Са- 

мий борщ  та  борщ  без  нічого  щодня  як 
їсти,  то  хиба  наїсися?  Уже  то  не  даром 
тобі  так  солодко  самій  сидіти  дома.' 
Рудч.  Ск.  1.  132.  У  самій  сорочці  виска- 

кує з  хати  на  мороз.  1  постіль  убо- 
га-самая  солома.  Чуб.  Ш.  382.  Оста- 

вили саме  бадилля.  Рудч.  Ск.  І.  52.  Самі 
за  себе.  Одни  только.  А  багато  було  лю- 

дей в  церкві? — Людей,  мамо,  не  було  ні- 
когісінько, тільки  самі  за  себе  москалі. 

Ном.  №  828.  Ум.  Самёньиий,  самесенькии 
Самиця,  ці,  ж.    Самка.    Ум.    Самичка. 

Самісіньвнй,  а,  є.  1)  Какъ  разъ  са- 
мый. Пад  самісіньким  краєм  гори  стоя- 

ли рядами  гулящі  люде.  Левиц.  Нов.  131. 
Схаменувся  на  самісінький  святвечір 
Шевч.  279  Годував  його,  і  доглядав  аж 
до  самісінької  смерти.  Грин.  II.  169. 
2)  Совершенно  одинъ.  Самісінькі  сухарі 
гризе, — нічого  нема.  Зосталась  я  самі- 

сінька. ДІР.  І.    17. 

Санісіньво,  нар.  Именно,  какъ  разъ. 
Все  так  самісіньке  О.  1862.  IV.  27. 

Самісьвнй,  а,  є = Самісіньвнй.  Мабуть 
тільки  правди  у  твоєму  світі,  що  в  во- 

рога купили  за  готову  кров,  з  саміського 
серця  на  хресті  пролиту.  Федьк.  III.  141. 

Самітний,  а,  є— Самотнвй.  Зося  не 
придатна  до  самітного  тихого  життя. 
Левиц.  І.  340.  Не  кидай  же  хоть  ти  .не- 
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не,  Катрусю,  гамітної-бездітноі  зозулі. 
К.  Бай.   16. 

Самітник,  ка.  и  одинокій  человек'!.. 
челов"Ькъ,  живущій  \единенно,  отшеЗьнн- 
комъ.  Він  у  Ки'іві,  яко  артист,  буде самітником.  К.  XII.  18.  Самітником,  та 
ще  й  сумним  собі  живе.    Г.    Барв.    477. 

Самітність,  ностн,  ж  .  —  Самотність 
К    XII.   18. 

Самка,  ки,  ж.  Роді»  д-втской  болізни. 
Що)  тебе  взяла  самка  .»  пристрітом. 
І  [ом.  .V  3723. 

Само,  нар.  Хотя,  однако,  все-таки.  нч. 
У  гор. 

Само,  «я^.-=--Саме. 

Самобіець.  бійдя,  м.  О  печі:  самь  ру- 
Ояшій  (въ  скнзкахъ).  Меч-самобіець.  Грин. 
І     185.    , 

Сакобійка,  ви,  ж.  О  саблт»:  сама  ру- 
бящая (въ  сказкахъ).  Шабелька-самобійка 

така,  що  скільки  війська  не  буде,  -вес 
сама  поб'є.   Грив.  І.   100. 

Самовар,  ру  м  саковірь,  рю, .«.  Само- 
вар ь.  Ухватив,  «V  панського  самоварі/. 

Ном.  №  6571. 
Самовидець,  дня.  м.  Очевидець.  Міусек. 

окр.  Були  самовидцями.  Єн.  .  І.   І.   2. 

Самовільний,  самовбльний,  а,  е.  Свое- 
вольный. 

Самовільно,  самовольно,  нар.  Сиое- 
В'Мьно.  А  в  папері  тому  не  велів  ніко- 

му самовольно  в  Дніпрі  утопати.  Ду- 
мнтрашко.  (Петров.  Оч.  укр.  л.  75). 

Самовладний,  а.  є  Самовластный,  само- 
державний. !і.  [1С.  135.  Князювати  над  са- 
мовладними князьми  й  панами.  К.  ЦН.  200. 

Самовладник,  ка,  м.  Самовластный, 
самодержавный  государь.  Желех. 

Самовладність,  ностн,  ж.  Сачовластіе. 
оамодержавіе.  Же.іех. 

Самовладно,  нар.  Самовладно,  само- 
державно. Желех  - 

Саиовоз,  за.  ж.  Промьіш.іенннкь,  на- 
нимающій  сукновальную  мельницу,  для  ко- 

торой сукна  самь  собнраегь  у  холяевъ 
их  і.  и  загвмъ  самі,  и\ъ  доставляетъ  об- 

ратно. Вас.   17-1. 
Самоволець,  льця.  к.  Своево.іьним. 

Та  що  лихе  життя  із  тими  самоволь- 
цями. МИ  II.  80.  Бач,  які  самовольт: 

самі  роблять  як  знають.  Черк.  у. 
Самоволя,  пі,  ж.  Своеволіе.  Желех. 
Самовправа.  ви.  ж.  Самоуправіе.  Мир. 

ХРВ.  386. 
п. 

Самограй,  граю  н  самогрій  рік»,  "  ІІЬ- 
точно:  самоварг. 

Самогребва.  ки,  ж.  Машина  для  сгре- 
банія  сколевнаго.  Прилуц.  у. 

Самогуди,  дів,  м.  Эпитетъ  гуслей  (вь 

сказкф-ь):  сами  собой  и.ідающія  звукъ. 
Найди  мені  гуелі-самогуди.  Чуб.    Ц.    39. 
Самогужвн,  кар.=Самотужви.  Вези 

мене  гивидче  додому,  тільки  самогужки 
вези  мене.  Рудч.  Ск.  1.  166.  Не  просто-ли 
нто  опечатка  вчъето:  самоіужки-' 

Самодвадсятий,  а,  е.  Я  п  еще  девят- 
надцать. Вх.  Зн.  62. 

Самодержавець,  вця,  ».  Самодержець. 
Шевч.  Н.  215. 
Самодержавний,  а,  е.  Самодержавный. 

К.  1{р.  П.  Прикриває  своє  самодержавне 
чоло  чернечим  клобуком    Морд.   11.  32. 

Самодержа  в  ність,  ностн.  ж.  Самодер- 
жавіе. неограниченный  образь  иравленін. 

Желех. 

Самодержавство,  ва.  г  — Самодержав- 
ність.  К.  Бай.   141. 

Самодержець,  жця,  -.=Самодержа- 
вець.  К.  Кр.  19.  К.  Бай  27.  Московський 
самодержець.   К.   1 1С.   12ь 

Самодери,  рів.  м.  мн.  Рыболовный  сна- 
рядъ  для  ловли  сома:  три  евнаанвыхъ  между 
собою  большихъ  крючка  съ  груюмъ  дія 
тяжести.  Браун.  36. 

Самодесятий,  а.  є.  і  І  и  еще  десять. 
Их.  Зн.  62. 

Самодруг,  гого,  м.  Вдвоемъ  пребываю- 
щей, самодругь.  Ьх.  Зн.  62. 

Самодруга,  гої,  ж.  Беременная.  Же- 
лех. ФраУрочко  моя,  так  єдна,  як  друга, 

тепер  мі  повіджте,  котра  самодруга. 
Гол.  11.  222. 
Саможатка,  кн.  ж.  Жатвенная  маши- 

на, жнея.  Прилуці:,  у. 
Самбжер,  рі,  «.  Себя  ядущій.  К.  ХП.  53. 
Самозанедбання,  ня,  с.  Сдмоотреченіе. 

1І.  (Желех.). 

Самозелень,  ні,  ж.  Расі.  ЕпрЬогЬіа 
аиіу§<Іа1оі(1е.ч  ІИух.  І.  21. 

Самозрад.  ду.  м.  і  Самозрад,  самозрад, 

гама  'м  ся  зрадила,  коли  'м  до  ?аУчку  на 
травку  ходила.   Гол.  II.   218. 

Самоїстність,  ностн,  ж .  —  Самостай 
ність.  Стор.  [.181 

Самокеша.  ші.  ж.  Расг.  СоголіІІя.  Щу\ 
І.  21. 

Самокйсе,  ся,  с.  н  самокнсь,  сі,  ас.  Про- 
стокваша. Бх.  Зн.  62. 

Самокйш,  самокйша,  ші,  ж.— Само- 
кйсе.  Бх.  Зн.  62.  Желех 

00 
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Самокбска,  ка,  ж.  Косилка,  жнея.  Сла- 
вяносерб, у. 

Самокрйтка,  ки,  >*  =Покриткв  Ко- 
нот.  у. 

Самозречення,  ня.  с.  Самоотреченіе 
Дівочої  самопокори  жертва,  самопокори 
і  самозречення.  К.   ЦН.  297. 

Самопал,  лу,  м.  1)  Самоиалъ.  ружье. 
Вибірався  Козубай  на  війну  з  ляхами, 
взяв  з  собою  самопал  і  лук  зо  стрілами. 

Лукаш.  112.  2)  Ловушка  на  медв-вдей  и 
др.  крупныхъ  зверей.  Ьх.  ІІч.  II.  7. 

Самопальний,  а,  є.  Самовоспламеняю- 
щійся.  Засвітив  самопальний  сірничок. 
Рудч.  Ск.  II.   180. 

I.  Самопас,  нар.  Безъ  пастуха,  бел. 
присмотра,  на  свободъ. 

II.  Самопас,  са;  м.  Пасу  тій  самі. 
свой  скогъ,  а  не  вь  обществен  номь  стад*. 
Конст.  у.  Ми  самопаси,  бо  кожен  у  нас 
сам  свої  коні  пасе.  Конст.  у. 
Самопаски,  самопасно,  самопасом, 

кпр.  =  Самопас.  Чуб.   VI.   141. 
Самопёрше,  нар.  Прежде  всего.  Вх. 

Уг.  266. 

Самописки,  нар.  Безъ  посторонней  по- 
мощи (писать).  Самописки  навчивсь  пи- 
сать. Славяноо.  у. 

Самопйхом,  на  сямопнх  нар.  Безъ 
приглашен  я,  нахально,  насильно,  само- 

управно. Г.  Г>арв.  50"».  Мнж.  192.  Лізуть 
у  хату  самопйхом.  Зміє  и.  у.  Як  я  до 
їх  піду  на-самопих.  Черн.  у. 

Самопіч,  печі,  ж.  Эинтетъ  квашни  въ 
сказкахъ:  сама  пекущая.  Чуб.  II.  38.  Угяв 
діжу-самопіч.  Чуб.  II.  38. 

Самопічний,  а,  е.  Самъ  некущій.  Са- 
мот'чна  діжа— Діжа  самопіч.  Чуб.    II.    38. 

Самоповага,  ги,  ж.  Самоуваженіе,  чув- 
ство собственнаго  достоинства.  К.  (Желех.і. 

Самопокора,  ри,  ж  Смиреиіе,  самоуни- 
чиженіе.  Дівочої  самопокори  жертва. 
К.  Ції.  297.  В  великій  тузі  і  в  самопо- 

корі. К.   Ції.   268. 

Самопосвята,  ти,  ж.  Самопожертвова- 
ніе.  Возможем  подвигом  самопосвяти  спа- 

сения сотворишь  свойму  народу.  К.  ЦН. 
266. 

Самопотіти,  почу,  тйш,  гл.  Коптить, 
испускать  копоть.  Вона  (.іямна)  самопо- 
тить.  Шух.   І.  104. 

Самопрівець,  вця,  м  Своенравный  че- 
лонъъъ?  Молодий  баштанник  був  собі  чо- 

ловік веселий  та  гордий,   та   щасливий. 

та  немилостивий — себелюбець  і  самопра- 
вець. МВ.   НІ.   103. 

Санопрйсуд,  ду,  м.  Право  собственна- 
го суда,  самоуиравленіе.  Під  самопрису- 

дом  козацьким  жити.  К.   Бай.  63. 

Самопряд,  ду,  .«.=Самопрядка 
Самопрядка,  ки,  ̂   =Прядка.  Ум  >н.  у. 

Черн.  у. 
Саморадощі,  щей.  ж.  .її»,  радость  вг 

одиночку?  Встречено  только  у  Свидницко- 
го.  Він  дибав,  похитуючись,  і  в  самора- 
дощах  насвистував.  Св.  .1.  255. 

Саморідний,  а,  є.  1)  Самородный,  есте- 
ственный, натуральный.  Саиорідна  віспа. 

Полт.  г.  2)— дна  дитина.  Незаконнорож- 
денный ребеноьъ.  3)— дне  зМля.  Раст.= 

Пісочник.  Вх.  Нч.  І.  13. 

Саморобка,  ви,  ж.  Самодельная  вещь 
Рк.  Левнц. 

Саморобний,  а,  е.  Самодельный,  домаш- 
него приготовленій.  Це  сукно  саморобне. 

Рк.  Левиц. 
Саморозвій.  вою,  »  Саморазвитіе.  К. 

Кр.  35. Саморбсний,  а,  е.  О  лєм.тб:  грунт ь,  не- 
тронутая почва.  Тут  нема  вже  чого  да- 

лі й  копати:  пішла  саморосла  земля. 

Врацл.  у. 
Саморуйнування,  ия.  с  Самоуничто- женіе.   К.   11С.  147. 

Саморуч,  нар.  Собственноручно. 
Саморучиий,  а,  е.  Самодъмъный.  Руш- 

ники саморучні.  Екат.  у,  (Залюб.). 
Самосвідом  сть.  мости,  ж.  Саносозна- 

ніе.  Желех. 
Самосйл,  ла,  м.  1)  Самовластитель 

Цей  губернатор  в  губерні  самосйл.  Ко- 
зел, у.  2)  Раст.  Теисгінга  спатаеатуз  І. 

ЗЮЗО.  1.   138. 

С.імосій.  сію,  м.  Самосъвка.  Овес-само- 
сій.  Чуб.  НІ.  266.  Горох  самосій.  Грин. 
Ш.  54. 
Самосійка,  ки,  ж.  Спилка. 

Самосійний, а,  в.  1)  Самосвйный  2) — на 
дитина.  Незаконнорожденное  дитя.  Г.  Вирв 

310. 
Самосіч,  ча,  .к.=Самобівць.  Міч-само- 

січ.  Рудч.  Ск.  І.  98.  Чуб.  И.  38. 
Самоетай,  таю.  м.  Раст.  8епесіо  епі- 

саеГоІіиа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Самостійний,  самостійний,  а,  е.  Са- 
мостоятельный. 0.   1862.  І.  79;  X.  1. 

Самостійно,  самостійно,  нар.  Самостоя- 
тельно. Морд.  11л.  42. 
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Самостійність,  самостійність,  ности. 
ж.  Самостоятельность. 

Самостій.  тою,  м.  Раст.  Капйпсиїн* 
а^иаШі».  Вх.   ІІч.  II.  35. 

Самостріл,  лу.  м.  1 1  Лонушк*  для  мед 
відей  и  др.  круиныхъ  звірей.  Вх.  Пч. 
II.  7.  2)  Болізвь:  стрільба  въ  поясниці. 
Желех.  Самостріл  ми  любку  напав,  лу- 

пає очима,  усе  каже,  що  їй  болить  щось 
межи  плечима.  Гол.  Ш.  223. 

Самосуд,  ду,  м.  Самосуд  ь.  К.  ЦЕ.  184. 
Народнього  са.мосуду  герої.  К.  ЦН.  196. 
Крівавий  самосуд.   Ц.  Дз.  55. 

Самота,  ти,  ж.  Уединеніе.  одиночество. 
К.  ЧР.  426.  Рудч.  Чп.  253.  На  самотГ  На- 

едине. Кобза  на  самоті,  схилившись  на 
стіл,  облився  гіркими  спьозами.  Сюр. 
М.  11р.  59.  Самотбю.  Въ  одиночку,  одино- 

ко. К.  ДС.  14.  Злапали  Швачку  та  й 
самотою,  та  до  Львова  віддали.  Гол.  І.  1 7. 

Самотёка,  км,  ж.  Безымянная  річка. 
Зробила  той  кут  якась  річка  самотека, 
павши  у  річку  Остер,  у  лузі.  К.  ЧР. 
257.  См.  еще  русекій  дереводъ  „Черв. 
Ради".  Повісти  К.  і.  229. 

Самотина,  вв,  ию.=Самота.  Без  дру- 
жини і  надії  в  самотині  посивіє.  Шевч. 

Самотіти,  тію,  вш.  гл.  Жить  уединенно. 
А  я  акнотію  и  Новогрудку. 

Самотканий,  а,  є.  Собственнаго,  до- 
машнего тканья.  Мої  хусточки  самотка- 

нії. Грин.  III.  119. 
Самотини,  а,  є,  самотній,  я,  е.  Уеди- 

ненный, одинокій.  Підкрадешся,  наробиш 
лиха,  запалиш  рий  мій  самотніш   ІПекч. 

Самотність,  ностн  ж.  Уединеніе.  Ле- 
вин.  1.   289. 

Самотока,  км,  ж  =Самотека.  Іди  ж. 
наже,  оціни  пісками  глибокими  да  річ- 

ками самотоками.  Рудч.  Ск.  І.  136.  2)  То- 
же, что  и  витушка  (см.),  но  несколько  с.юж- 

ніе  устроеввая,  а  именно:  положенных!, 
накреегь  палокъ-  перехрестнів  (бильця  у 
витушки),  здісь  дві  пары-- внизу  и  ввер- 

ху, и  каждый  верхній  конецг  соединент. 
еъ  соотвктствущимъ  нпжнимъ  дощечкой 

съ  зазубринами  (зазубами)  — качкою  (=ио- 
ник,  качечка  у  витушки);  каждая  такая  пара 
соединенных ь  перехрестнів  наз.  єрмб;  єрма 
отделены  другь  отъ  друга  распоркой— роз- 
гбном;  стержень,  на  кот.  надіти  єрма,  наз. 
свбрень.  Шух.  I.  150. 

Самотріть.  Самъ  третей,  я  и  еще  двое. 
Вх.  Зп.  62.  Втвори  мені  ворота!    Бо    я 

їді/  самотріть  на  вечерю,  на  обід.  Гол. 
IV.  512. 

Самотужки,  нпр.  Собственными  сила- 
ми, усиліями.  Сим.  20  Грин.  I.  4.  Так 

він  ото  самотужки  і  порося  уклав?  Л 
тож!  Кобел,  у.  Ми  з  сестрою  возимо  зі- 
мою  до  річки  сорочки  прать  не  конем,  а 
так,  самотужки  санки  тягнемо.  Мирят,  у. 

Самотяж.  иар.=Самотужки. 
Самоук,  ка.  .к.  Самоучка.  Желех. 
Самоуввй,  а,  е.  Самъ  учившійся.  Же- 

лех. 
Самохіттю,  нар.  Добровольно,  по  своей 

волі.  Сам  погинув...  чи  самохіттю,  чи 
так  уже  Господь  його  покарав.  МВ.  І.  158. 

Самохіть,  ко^.=Самохіттю.  1«".  ЧР. 
Іі.  Бай.  12.  Як  таки  самохіть  свою  ду- 

шу морити.  Ьорз.  у.  Самохіть  підста- 
вить під  ярмо  шию.   Мир    ХРВ.  95. 

Самоходннк,  ка,  м.  Въ  сказкі  зпи- 
теть  сказочнаго  быстроногого  бычка.  Чуб. 
II.  241. 

Самбцвіт,  ту,  м.  Самоцвіть,  драгоцін- 
ні.ій  камень.  Була  убрана  на  весіллі  в 
жемчузі,  в  дукачах  і  самоцвітах.  Стор. 
І.  34.  Переносно:  вообще  что-либо  пре- 

красное по  своим  ь  природным  і.  качествамъ. 
(Українська  мова)  зоставила  багато  свого 
самоцвіті/  в  польській  словесності.  К.  XII. 

116. 
Самоцвітний,  а,  є.  Самоцвітний,  дра- 

гоцінвьій;  перевосно:  прекрасный  по  сво- 
ииъ  природным  ь  качествамъ.  Буйно  про- 

росла та  самоцвітна  мова.  К.  XII.  116. 

Самочуття,  тя,  с  Самочувствіе,  само- 
сознаніе.  Наш  тільки  вік  знає,  кого  сто- 

їть сей  орган  (нар.  слово)  національного 
самочуття.  К.   XII.   121. 

Самочетвёртнй,  а,  є.  іі  и  еще  трое. 
Вх.  Зн.  62. 

Самошість    Самь-шесть. 
Самура,  ри,  ж.  Свинья.  Вх.  Лем.  46 1. 
Санджак,  ка,  м.  Г\бернаторъ  турец- 

кіП.  АД.  І.  226. 

Санджаківна,  ни,  ж.  Дочь  губернато- 
ри (турецкаго).  Дівка-санджаківна  на 

встрічу  вихожає,  ^Ілкана-пагиу  в  город 
Козлов  зо  всім  військом  затягає.  АД.  1. 
211. 

Савдова,  вв,  ж.  ЖелізниЙ  трезубец  і> 
для  битья  рыбы.  ІІоп.  96   См.  Сандоля. 

Савдбля,  лі,  ас.  Снарядъ  для  ловли 

крупвой  рыбы:  длинный  шесть  на  кото- 
ромъ  прикріплена  желізнан  вилка  вь  два 
острія.  Бр.іун.  ЗІ. 
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Санжаріяка  и  санжарка,  ки.  ж.  На- 
званіе  одной  ігвсни,  а  также  и  танца.  Сан- 
жарівки  на  скрипці  грали.  Котл.  Ея.  І. 
19.  Вони  як  вжарили  еанжарки.  Алв.  55. 

Сани,  ней,  ж.  мн.  Сани.  Не  в  свої  сани 
«ліз.  Ном.  №  9604.  Привикне,  кажуть, 
собака  за  возом  бігти,  то  біжить  і  за 
саньми.  ІІосл.  Ум.  Санки,  саночки.  Ом. 

Сінна. 
СаийцІ,  пь,  ж.  мн.  Полозья.  Вх.  Лем. 

464. 

Санка,  ки,  ж.  1)  Полозь.  Брацлав.  у. 
2)  мн.  Санки.  Запряжу  я  коня  в  санки 
та  поїду  до  коханки.  Чуб.  V.  43. 

Санний,  а,  е.  Санный.  Санна  їзда — 
ангельська  їзда,  але  дідчий  виворіт.  Ном. 
-V   11433. 

Сану вати,  ную,  вш,  ?л.— Шанувати. 
Гол.   IV.  490. 

Санчата,  чат,  ж.  мн.  Маленькій  сани. 

Що  на  горі  санчата, — спускаються  дів- 
чата. Чуб.  V.  98. 

Санчйща,  чйщ,  ж.  мн  Большія  сани. 

Вантромій  везе  гній  на  старих  санчи- 
щах.  Фр.  11р.  22. 

Сап,  пу,  м.  Соніїніе.  З  кімнати  до- 
носиться сап  важкий.  ДІир.   Иов.   II.    73. 

Сапа,  пй,  ж.  Кирка  для  выпалынавЫ 

«•орныхъ  транъ,  для  окучиванія  растеній. 
Роспочинається  полоття;  народ  висипає, 
як  та  хмара,  як  та  орда,  з  сапами. 

ЛсвіїЦ-  І.  24.  Сапа  має  дерев'яне  держів- 
но=фіст,  вправлене  в  зелгзне  вухо,  що 
вистав  з  плоскої  зелізної  жмені.  Шух.  1. 
161.  Ум.  Сипка,  сапочка. 

Сапай,  пая,  м  Въ  загадки — носъ.  Ой 
на  горі  гай,  під  гаєм  мигай,  під  мигаєм 
сапай.  Ном.,  стр.  297,  №  222. 

Сапальник,  ва,  м.  Полольщикь. 
Сапальниця,  ці,  ж.  Полольщица. 
Сапання,  ия,  с.  Полоты;. 

Сапати,  паю,  еш,  гл.  Дышать  сь  <;о- 

нвмемъ.  2)  1 1  мінить.  З  рота  полом'н  сап- 
ле.  0.  1861.  УПІ.  ЗІ.  Так  і  сапав  полум'я. 

Сапати,  паю,  еш,  гл.  Полоть  и  окучи- 
вать. Та  іди  вже  на  город,  картоплю  тре- 

бп  сапати. 

Сапачка,  ки,  ж.  Ум.  оті.  сапа. 

Сшёт,  та,  м.  1 )  Большая  плетеная  кор- 
.іііна  ні.  виді  надставки  на  повожу— для 
позки  огородиыхт.  овощей,  угля  и  пр.  Вас. 

204.  2)  Плетеная  изъ  лозы  ручная  корзи- 
на. Хере.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Сапвта,  ти,   ж.— Сапвт.    Ум.    Сапёгна. 

Сапет^н,  ну,  м    Роді,  киселя    изъ    бу- 

зины. Найкраща  їжа  дітям — то  сапеток. 
Переясл.  у. 

Сапйльно,  на,  с  Ручка  у  сапк.  Чері;   у. 

Сапіна,  ни,  ж.  Инструментъ  древору- 
бовъ:  на  топорище  насаженъ  (такимъ  обра- 
зомъ  какь  и  тоноръ)  родь  желізнаго  клю- 

ва, загнутаго  внутрь;  части:  топорище  вхо- 

дить  ВЪ   ПЛЄЧЄ   З  П'ЯТКОЮ,  КЛЮВЬ — ШТІЛЬ,  3  1- 
гнутый  конецъ  его— падь.  Шух.  I.  176. 

Сапка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  сапа. 

Сапквй,  а,  е.  1)  Утомительный,  труд- 
ный. Сапка  дорога— бач,  як  коні  засапа- 
лись. Павлогр.  у.  2)  Рыхлый,  сипучій. 

Сніги  були  глибокі  та  сапкі.  Павлогр.  у. 

Сапнути,  ну,  нош,  гл.  Поіуть,  потя- 
нуть. Сапнуло  з  печері  холодом.  Харьк.  г. 

З  провалля  сапнуло  чадом. 

Сапувальник,  ка,  м.  —  Сапальник. Лохв.  у. 

Сапувальниця,,  ці,  ж —  Сапальниця, Лохв.  у. 

Сапування,  ня,  с  =Сапання.  Лохв.  у. 

Сапувати,  пую,  еш,  гл.  ̂ Сапати.  Са- 
пувать я  тобі  не  буду  і  полоти  не  бу- 

ду. Конст.  у. 

Сапуга,  ги,  ж.  =  Пужално.  Вх.  Зн.  62. 
Сапун,  на,  м.  Въ  загадки:  носъ.  Чуб. 

І.  307. 

Сап  уха,  хи,  ж.  Сажа.  Лохв.  у. 

Сап'ян,  ну,  м.  Сафьян  ь.  Чуб.  У.  300. 
На  нозі  сап'ян  рипить,  а  в  борщі  тряс- 

ця кипить    Ном.  Лг   11191. 

Сап'яаний,  сап'яновий,  а,  е.  Сафь- 

янный. Чуб.  У.  339ч  Сап'янні  черевички 
на  нозі.  Чуб.  Ш.  152.  Шик-пик,  не  в  сіл, 

не  в  тих,  в  сап'янових.  Ном.    №    13586 

Сап'янці,  ців.  м.  мн.  Сафьянные  сапот 
Вас.  162.  КС  1893.  V  283.  На  козаку 

бідному  летязі  сап'янці,  -видні  п'яти  і 
пальці.  Мет.  377. 

Сарака,  кн,  об.  Віідпяга,  несчастный. 
Та  кувала  залі/лиця  па  зеленій  руті,  та 
займили  на  Сімбірки  сараки  рекрути. 

Го.т. Сарана,  нй,  ж.  Саранча.  Накочувала 
сарана.   Ном.  №  924Є. 

Саранячия.  а,  е.  Саранченый.  0.  1861. 
X,   1 3.1. 

Сарапатн,  паю,  еш,  гл.  [{смылить.  Вх. 
Зя    62. 

Сардча,  ка,  л<  =Сердак.  На  нему  сар- 
дак  чорний.  Федьк. 

Сардачйиа,  ни,  ж  То-же  что  «  сардак. 
но  плоховатый  Хоть  латана  сардачйиа,— 
люде  поважають.  Федьк.  НІ.    1 10. 
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Саркатн,  каю.  еш,  сарчатн.  чу,  чнш, 
мін.  в.  саркнутн.  кну,  веш,  гл.  I)  Фыр- 

кать, фыркнуть  Вх.  Зн.  62.  Желех.  ̂ Фыр- 
кать, фыркнуть,  отвітніь  різко. 

Сарна,  ни.    ж.=Серна.    Незрячі    про- 
зришь, а  кривії,  мов  сарна  в  гаю  помай 

нують.   Шевч.  ( 'арна  під  байрак  втікай. 
Греб.   319. 

Сарсана,  яш,  ж.  Инструменты  реме- 
сленника. ІПух.   І.  8-і,  87,   174. 

Сас,  са.  м.  Насік,  прусакъ.  Вх.  ІІч.  1.  5. 
Сатана,  нв,  ".  Сатана.  Геть  від  мене, 

ііітано.'  Сн.  .1.   IV.  8. 

Сатанаїл,  ля,  м.  Сатана,  князь  бісов- 
і  кій.  Бог  бачить,  що  уже  Сатанаїл  до- 

жене ангела....   Чуб.  1.  Зо. 
Сатанйвий,  а,  є.  Сатанинскій.  Сата- 

>ічнс  чадо.  Левнц.  Мов.  343. 

Сатанітв,  вію,  еш.  гл.  Біситься,  злиться. 
Сатанюка,  кя,  м    Ув.  оть  сатана. 

Сахар,  ру,    и.  =  Сахарь. 
Сахарёць,  рцго,  .«.  Ум.  оті.  сахарь. 
Сахарини,  а,  в  Сахарный.  Утри  мої 

смажниі  чопа,  и  сахарна/  і  сам  утру. 
II ом.  Лі   12313. 

Сахарннця,  ці.  ж.  Сахарница.  Левин. 
1.  368. 

Сахарин,  ні,  ж.  Сахарный  заводь.  Ва- 
ни і  Ганною  ставали  на  роботу  в 
Левнц.  І.  23. 

Сахарь  рю.  Сахарь.  Чуж:а  біда  за  са- 
Ном.  .V  234.  Сахарю  кус,  а  соло- 

нії ш.  Ном.  .V*   12395.  У».  Сахарёць. 
Сахатися,  хаюся,  вшея,  гл.  Отдалять- 

•  л.  чуждаться,  набігать.  Дитина  сахаєть- 
ся її.  Екат.  у.  Сахайся  брехні.  Сахаєть- 
ся вона  тео<>.  як  чорта.  Конст.  у. 
Сачоввця,  ці,  ж.  Чечевица.  Ум.  Сачо- 

вйчка 

Свавільний,  а,  е.  Своевольный,  само- 
пальный. .Іебед.  у.  Чуб.  І.  164.  Чи  я  ж 

тобі  не  казала,  не  бери  ж  ти  мене,  бо 
я  роду  свавільного,  не  навчиш  ти  мене.  Піт. 

Свавільник,  ка.  "  —  Сваволець  Мир. 
ХГВ    91. 

Свавільство,  ва,  с.  Своевольничество. 
.1)0ен.  у. 

Свавільно,  нар.  Своевольно. 
Сваволець.  вольця,  м.  Своевольный  че- 

ЛПВІКЬ. 

Сваволите,  лю,  лвш,  м.    Своевольни- 
і  ІГЬ. 

Сваволя,  лі,  ж.  Своеволіе.  Добра  та 
ладу  не  було,  а    були    тільки    бучі,    ко- 

лотнеча та  сваволя.  Мир.  ХІ'В.  ь7.  Си- 
ночку, Яссньку,  мене  Кася  не  слухала, 

в  сваволю  вдавалася.  Чуб.  V.  727.  2)  Свое- 
вольная женщина.  Яка  ж  у  тебе  дочкп- 

сваволя. 
Свайба.  свальба,  бн.  ж.  Свадьба  =  Ве- 

сілля. Бісова  свайба:  бачиш  які  чорні 
щучії — Видно  біс  жениться.   Чуб.  І.   24. 

Сваненьва.  сванечка.  кв,  ж.  Ум.  оть 
сваха 

Свавеньво.  сванечко,  ва,  .«.  Ум.  оть 

сват. 
Св&нька,  ви,  ж    Ум.  оть  сваха.  Желсх. 
Сванютва,  кн,  ав.  Ум.  оть  сваха.  Же- лех. 

Свар,  ру,  м.  Брань,  сердитые  укоры. 
Злого  ласкою  більше  улагодиш,  як  сва- 

рим. Котл.  НІ  І. 
Свара,  рв,  ж.  Цесогласіе,  ссора. 
Сварити,  рю,  рвш,  гл.  1)  Бринить,  гро- 

шть.  Батько  свпі^ить,  а  мати  лучне:  не 
ходи,  сину,  на  зальоти  більше.  Чуб.  V. 
36.  Не  свари  на  иене.  Грин.  III.  324. 
•і)  Ссорить. 

Сваритися,  рюся,  ришся,  гл.  Сердить- 
ся на  кого.  Лубен,  у.  Ном.  .V  564.  Я  на 

вас  сварилася.  НВолын,  у.  Господь  золо- 
тою різкою  свариться.  Ном.  .V  563. 

2)  Ссориться.  Котл.  Ен.  VI.  6.  З  великою 
худобою  битись  до  сваритись.    Мет.    »3. 

Сварйтоньки,  гл.  Ум.  оть  сварити.  Як 
ти  будеш  сварйтоньки,  то  ся  буду  жу- 
ритоньки.  Грин.   Ш.  324. 

СварЦня,  ня  с.—Свар.  У.м.  Сварґн- 
нячно.  А  я  батенька  не  боюся,  ні  сварін- 
нячка  його.  МУК.  III.    139. 

Сварка,  кн,  ж.  (сора.  Іди,  сину,  пріч 
од  мене,  через  тебе  сварка  в  мене.  Лу- 

бен, у.  Добра  жилба,  коли  сварки  нема. 
Ном.  ".V  3277. 

Сваркйй,  а,  ё.  Сердитый,  йранчивый. 
Ну  та  й  сваркйй  же  твій  командир. 
Стор.   II    84. 

Сварливе,  «ар.  Ссорясь,  сердито.  На- 
летять горобці  та  й,  сварливе  цвірчучи. 

угору  шугнуть  з  пустого  городу.  МВ  (О. 
1862.   І.   96). 

Сварлнвець,  вця,    к.    Расі.    Неіусінї 
<пш  вгепагіппі.  Анн.  164.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Сварливий,  а,  є  Сердитый,  бранчивый, 

сварливый.  Прошу  ж  тебе,  мій  милень- 
кий, до  свекрухи  й  не  веди,  бо  свекруха 

й  лепетуха,  сварливая  голова.  Чуб.  V.  535. 
Сварливість,  востн,  ж.  Бранчнвость, 

сварливость. 
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Сварливо;  нар.  Бранчнво,  сердито. 

Свариик  ка,  м.  Раст.  Ьусоросііит  с!а- 
\атдш.  Вх.  II ч.  П.  33. 

Сват,  та,  м.,  мн.  сватй  и  сватове. 

1)  Отецъ  зятя  пли  невестки;  сватами  на- 
зываются прежде  всего  родители  мужа  по 

отношенію  къ  родителями  жены  и  ваобо- 

ротъ,  а  затвн'Ь,  въ  такомъ  же  отношенін, 
и  ближайшіе  родственники  супругов!..  Мар- 

ков. 109.  Ониеько  мені  сват,  бо  моя 

сестра  за  ного  братом.  Харьк.  2 1  Сва- 
тами взаимно  называются  совершившіе 

между  собою  какую-либо  коммерческую 
сделку.  2)  Также  и  сватбк.  Железный  стер- 

жень внутри  ткацкаго  челнока,  на  кото- 
ромь  вращается  шпулька  съ  нитками.  Вас. 
166.  Ум.  и  ласк.  Сватиб,  сватбк,  сватбчон. 
сватонько,  сватуньо.  Грин.  Ш.  485.  К.  ПС. 
33.  Ви,  сватуню,  будете  ще  довго,  довго 
жити.  Левиц.  І.  377.  За  исключеніемь 

сватбк  и  сватбчон  употребляются  лишь  въ 
двухъ  нервыхт.  значеніяхг. 

Сватальний,  я.  е.  Употребляемый  при 
сватаній.  Рушники  сватальні  давала. 

Сватальник»  ка,  м.  Сватъ  Бодай  сва 
тальнику  добра  не  було.  Ном.    №    896?. 

Світання,  яя,  с  Сватанье.  КС  1683. 
II.  368.  Сватання  не  братання.  Лом. 
№  9506. 

Сватати,  таю,  еш,  гл.  Сватать.  Сва- 
тай мене,  козаченьку,  не  вводь  у  неславу 

Мет.  83.  Козак  дівку  вірно  любить, — за- 
нят» не  сміє. —Тим  я  її  не  займаю,  що 

сватати  маю.  Мет.   105. 

Свататися,  таюся,  ешся,  гл.  1)  Спи- 
таться Тільки  що  задумаєш  свататись, 

то  й  станеш  зараз  брехати.'  без  брехні 
ні  жоден  чоловік  не  сватався.  Ном.  №  8961 . 

Въ  нижеследующем  і.  значеній  ст.  изменен- 
ным!, удар.:  свататися:  2)  Долаться  по  отно- 

шевію  другі,  къ  другу  сватами  вг  значенім 
сват  1   и  2.  См.  еще  Свахатися. 

Сватач,  ча,  м.  Жоннхъ.  Ов,  .1.  278.  0. 
1861.  XI.  Св.  49.  Такий  мі  ся  сватач 

уняв,  што  не  моя  руня;  не  моє?  руні, 
не  моєї  версти,  женитися  било  Янч<\ 
сина  роки  перше.  Гол.  VI.  507.  Сватали 

:і  три  сватачі.  Л  їго  кортіло  за  пси 
дати,  бо  всі  добрі  /азди.  Ги.  II.  53. 
Ум.  Сватачёньно.  Ой  надійшли  сватачені- 
ки  попід  бсреженьки,  я  гадала,  що  до 
мене,  та  вмила  ноженьки    Фр.    Бр.    17. 

Сватба.  би,  ж.  соб.  Вст>  участвующие 
въ  свадебномъ  обряді,  за  пск.іюченісмч. 

новобрачных!,  и  нхъ  родителей.  Вх.  Лі'М. 
465. 

Сватів,  това,  ве,  м.  Вринадлежашій 
свату  вь   1  -  мі.  или  2  мі,  значеній. 

Сватко,  ка,    и.  Ум.  и    ласк.    оп.    сват. 
Світній,  я,  в=Сватів  Ми  свого  хліба 

пожалуєм,  а  будемо  животи  оставляти 
на  сватній.  Ірин.  III.  451. 

Сватонько,  ка,  м    Ум.  оті.  сват. 
Сваття,  тя.  с  соб.  огь  сват.  Не  смі- 

хом сваття.  не  сміхом.  Ном.  №    12651. 

Сватуньо,  ня,  м.  Ласк,  отъ  сват. 
Сваха,  хн,  ж.  1)  Мать  зятя  или  не- 

ігвстки,  а  также  родственница  одного  изъ 
пируговъ,  по  отношенію  къ  родственниц* 

другого.  Марков.  109.  Пишна  сваха,  пиш- 
на, проти  зятя  не  вийшла.  Мет.  191. 

2)  Свахами  взаимно  называются  женщины, 
вступивші»  между  собою  въ  какую  либо 
коммерческую  сделку.  Ум.  Свашка,  свашеч- 

ка, сванька.  сваненька,  сванечка,  сванютка 

и  пр.,  но  вст,  эти  слова  употребляются 

преимуществ,  въ  особомъ  значеній. —  см. 
Свашка. 

Свахатися,  хаюся,  ешся,  гл.  О  мате- 
ряхъ  жениха  и  невесты:  вступать  въ  род- ство. 

Свашонька,  свашечка,  кн,  ж.  Ум.  огь 
свашка. 

Свашка,  кн,  ж.  Въ  свадебномъ  обряді: 
замужняя  сестра  жениха,  а  если  ея  нЄть, 

то  другая  самая  близкая  замужняя  род- 
ственница, исполняющая  на  свадьбе  из- 

вестный обязанности  и,  между  прочииъ, 

•и водящая,  вмЄстЄ  съ  дружкбм,  новобрач- 
н ы х ь  вь  комбрю,  раздевающая  новобрач- 

ную и  нр.  Обыкноневно  приглашаются  и 

еще.  свашкй — все  замужнія  родственницы 
жениха.  КС.  1883.  II.  380.  ХС  VII.  425. 

МУК.  III.  93,  94.  141.  Кожній  свашці 

но  ковбасці.  Ном.  Л«  3528.  Ум.  Свашенька, 
свашечка,  сваньна,  сваненька,  сванечка,  сва- 

нютна. Ви,  буяре,  сідайте  на  коні,  а  сва- 
нечхи  на  саночки.  Мил.   152. 

Свашкувати.  кую,  «ш,  гл.  Быть  сваш- кою. 

Свашчак  ка.  .и.  Въ  свадебномъ  обря- 
ді.: Т0-ЖЄ,   что  и   іружко?  Гол.  IV.  372.  377. 

Свашчити,  чу,  чвт,  '.?  =Свашкуватн. 
Вх.  Лом.    161. 

Свекла,  ли,  ж.  Свекольная  ботва,  листья 
свеклы.  Чуб.  V.  724, 

Свекляяяй,  а,  е.  Пзъ  л нстьеит.  свеклы. 
Борщ  свеклянии.   1 1  і  >  \ .    I.    141. 

Свекор,  кра,  м.  Свекоръ.  Ибіраппься. 
як  свекор  пелюшок  прать.  Ном.  Ле  10967. 
Ум.  Свёкорко,  свёкронько  Мет.  121.  Ч\б. 
V.  607. 
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Свекорків,  нова,  ве.  Ум.  <ят,  свекрів 
Маркси.  1  Зїг*.  Да  звеселімо  увесь  рід  свій! 

Що  первин  рід— свекорків,  а  другий —ба- 
теньків.  Мет.  233. 

Свекрів,  рова,  ве.  Принадлежащий  свек- 
Мил.  132.  Осі  запрягай  свекрові  коні. 

Иет. 

Свекрівонька,  кн,  ж.  Ум.  огь  свекрух.). 

Свекрівщина,  вн,  ж.  Имущество,  остав- 
ся  послі;  і  некра.  Зміев.  у. 

Свекроиько.  ка,  м.  Ум.  огт,  свенор. 
Свекровця.  ці,  ж.   Ум.    оть    свекруха 

Свекруха,  хн,  ж.  Свекровь.  Чужа  ха- 
'ііакая,  як  свекруха  .тихая.  Мет.  120. 

Ум.  Свекрівонька,  гвекрбвця.  свекрушенька. 
Чуб.  V.  725. 

Свекру  хна.  на,  «-.—Свекруха.  Грнн. III.  306. 

Свекрушенька,  ка,  ж.  У  м.  огь  свекруха. 

Свекрушин,  а.  е.  При  надлежащ  ій  свек- 
ровії.  Р.   Барв.  +37. 

Свекрушина,  ни,       =Свекруха.  ІІри- 
йся,  свекрушине,  ирибірайся.  молодо/ 

•-і  ікн  сподівайся.  Мил.  138. 
Свекрушище  щі,  ж.  У  в  оть  свекруха. 

Чуб.   \\  71Я. 

Сверб,  бу,    ".  -!удь. 

Свербига,  ги,  ж.  Расі.  Вшііаа  шіепіа- 
Іія  І..  См.  Порчак.  катран.  :ШЗО.  І.    115. 

Свербигуз,  за,    и.    І)    Часто    чешущін 
іицу.  2)  Рагт.  Тогіїь  Лпігуксцз  Оаегт. 

ЗЮЗО.  і.  ізя. 

Свербіла,  ли.  ж,  !' аст  =  Голодовнна 
Вх.  Цч.    І.   12. 

СвербІТИ.    бЛЮ.    6ЙШ,         '       ЗуД-БТЬ.      Че- 
аться.    Свербіти,    долоня    проти    чогось. 
Ном.  Л?  ЗОС   В»    мені  і  за  вухом  не  свер- 

Б  до  васі.  діла  нігь.    я    совер- 

шенно ?л.  вамт,  равнодупіенл.     Мир.    П<">в. 

Сверблячка,  кн.   *.  ->удь. 
Сверблячий,  а.  є   Чешущівся.  зудящій. 
Свербота,  ти.  ж.    (  вербежь.    Волч.    у. 

Сверб  ячка.  кн,     ж.    1)  -(  верблячка. 
У  гор.  2     Чесотка,  короста.  Угорек. 

Сверготіти,    чу.    тяш,    г.г     Чирикать 
ІЗ  стріху  горобчики  сверготять.  Чуб. 

Свердан,    на,        —Цвіркун     Вх.    ІІч. 

Свердел,  дла,   м.  Буравь.  Бере  жінку, 
лопату    і    сокиру    і    свердел 

і»  заробляти.  1'удч.  Ск.  І.  162.  2)— Со- 
хар.   1 1 1 V х .   ! 

Свердельце,  ця,  є.  Ум.  огь  свердло. 
Ум.  Сеердёлик.  свердлик,  свердел ьчи к.  свер- 
дельчимок.  Вас.   1-19. 

Свердельчнк.  ка,  м.  1)  Утм.  огь  свер- дел. 2)  Мітка  на  мішкахь  дегтенъ  въ 

формі,  напоминающей  буравъ.  Новомосіс.  у. 
.'$алюб  ). 

Свердлив,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  свердел. 
2 1  Часть  поколодви  і  см.).   Шух.  І.  237. 

Свердлити,  для>,  лиш,  гл.  Сверлить, 

буравить.  Грнн.  II.  3.  Колісник—  поганий 
чоловік:  свердле  та  довба  та  знов  забива. 
•  йогов.)  Волч.  у    (Лобод.). 

Свердло,  ла,  е.=Свердел.  Чуб  \  І.  105. 
Ум.  Свердельце.  Мнж.  137. 

Сверщок,  щка.  сверщук.  ка,  і!.=Цвір- 
кун.  Вх.  Пч.  І.  6.—  польовий.  Кузнечнтсь, 
ітгуііпа  сатреьігіа.  Вх.  Пч.  II.  27. 

Свещенька.  кн,  ж.  Ум    оп.  свість. 

Свнд,  ду,  її.  1)  Раст.— Свидина  Шух. 
і.  18.  Сим.  23.  Св.  .1.  306.  2)  Большая, 

иногда  до  сажня  длины,  и  хорошо  завя- 
ленная палка  Сим.  23.  Ном.  .V  13663. 

Тоді  ще,  як  ти  з  свидом  довгим,  під  сіра- 
ком  сукняни. и  добрим  по  Харькову  собак 
іякав.  О.  1362  X.  Писар.  31.  3)  У  евйд 

на  свид,  у  свиду.  Неіо.ірі.шц'ь.  Скосити 
у  свис  Мнж.  1У2.  У  свид  жати  жито. 

Борз.  у.  У  свид  брити  льон.  Борз,  у.  Лю- 
де тес  саське  жито  у  свиду  беруть,  бо 

аби  лишені  троги  яобреніло,  тс  землю 

устеле.  Могил,  у.  2)  На  свіїді.  Моложа- 
вый. Він  чоловік  на  світі. 

Свидина,  нн,  ж.  Раст.  Сопні-  залдоі- 
п.а  Б.  ЗЮЗО.  І.   119. 

Свнднвй.  а,  е=Свндовнй.  Вх.  Пч   1.  13. 

Сввдовнй,  а,  я.  1)  Иі"ь  дерева  свид. 
Вирубай  придевнть  дубцов  тернових, 
..ходових,  шипшинових  і  (видових.  Грнн. 

II.  54.  2і  Не  переспішй,  чуть-чуть  не- 
іозрілмй.  Чи  не  сип.іеться  пшенпцяґ 
Ні.  вони  саме  'видова.  Лубен,  у.  і.Теонт.). 
Свидове  жито.  Мнж.  192.  У  нас  моло- 

тять жито  /'видове,  з  його  хліб  смачні- ший бува. 

(видовнтий,  а.  е= Свидуватий  Овес 
свидшппий.   Васильк.   V. 

Свидуватий,  а,  е.  НедозрЬлый,  зелено- ватый.  У  мене  тяжко  добрий  овес,    а    в 
т.инсь    кукілюватий,    свидуватий. 

Васильь.  у.  2)  Молодой,  моложавый.  Сви- 
іувате  дерево,  свидуватий  чоловік.  Борз.  у. 

Свйжка  кн,  ж.  Стріла  итъ  тростника 
н  смолы.  Лебед.  у. 
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Свияарик,  за,  м.  Ул.  отъ  свинарь. 
Свинарія,  рії,  ж.  Бранное  названій  сс- 

минаріи,  — слово  семинарско-бурсацкое,  со- 
ставленное   по    образцу    слова    семинарія. 

Чому  я  не  родивсь  чим  другим,  а   попо- 
вичем? чому  мене  не  віддали  пуди  инше. 

о  в  сю  прокляту  свинарію'і  Св.  Л.    261. 
Свинарка,  ки,  ж.  Свинопаска. 
Свинарник,  ка,  м,  Свинюшникъ. 
Свинарна,  ні,  лк\=Свинарннв.Мнж.  Ы'. 
Свинарна,  чати,  с.  Мальчикъ  съинопасг. 
Свинарчув,  ка,  м.  Мальчикъ  свинопасі.. 
Свинарь,   ря,     ".    Свинопасі».    Кіевск. 

Подол,  г.г.  Шух.   I.  190.  Ум.  Свинарик. 
Свннарюватн,  рюю.  еш,  гл.  Быть  сви- 

нопасомъ.  Тобі,  дружко,  не  дружкувати, 
тобі,  дружко,  свинарювати,  з  довгою  ло- 

макою, з  чорною  собакою.  Свад.  п. 
Свинець,  нцк>,  .«.  Свинець.  Бас.  163. 

Важка,  мов  свинцем  налита.  Грин.  II. 
184. 

Свинина,  ни,  ж,  1 )  Свинина.  Нема 

над  рибу  линину,  а  над  м'ясо  свинину 
Нол.  .У  7523.  2)  Свинья.  Не  может  (га- 

дино) їдо  пустити  а  ні  в  челядині,  а 
ні  в  худобині,  а  ні  в  свинині.  (Заклина- 
ніе  отъ  укуса  змій».  МУК.  III.  53.  Ум 
Свининка.  Чуб.  Ш.  4  29. 
Свинйнець,  нця,  м.  Хлънт»,  для  сви- 

ней, свинюшннкъ.  В  свининці  родившись, 
між  святими  не-  обідать.  Ном.  .\:  1034. 
Ум.  Свинйнчин. 

Свинка,  ви,  ж.  її  Ум.  оті.  свиня. 

2)  Родъ  игры,  а  также  дерев,  шаръ,  ко- 
торый гоняюгь  палкой  при  игрі  въ  свин- 

ки.. Ив.  13.  3)  Жукъ:  долгоносикъ.  4)  Ры- 
ба СІЮІКІГ08  (ошапавив.  Шух.  I.  24.  5)  мн. 

Раст.  Халсіїіит  зігитагіїші.  Вх.  Пч.  І.  14. 

Свинйй,  а',  е.  Свиной.  Ном.  #№  887. 
В  евннйй  голос  прийти,  зробити.  Слишком!, 
поздно,  пропустивъ  срокъ  (прійти,  сделать). 
Нол.  16  7797. 

Свиногрйя,  яа,  м.  Шуточно:  собака. 
Новомоск.  у. 

Свнноівд,  да,  м.  ІІЗДИВШІЙ  керхомъ  на 
свинь*.  К.  ЧР.  339. 

Свинопас,  се.  .к.=Свинарь.  Ном. 
»  12722. 

Свинорйя,  рйї,  м.  Мътто,  изрытое 
свиньями.  Грин.  Ш.  84.  Г.  Барв.  338. 

Свинота,  ти,  ж.    Собир.    свиньи.    На- 

прудилася    гадова    свинота— бодай    тобі 
репнуло.  Ном.  А»  12407. 

Свиночка,  ви,  ж.  Ум.  огь  свиня. 
Свинуватий,    а,    е.    Поступающій    но 

свински.  Як  би  не  був  свинуватий,  то 
би  не  був  багатий.  Фр.  Пр.  т.. Свинува- 

тий чоловік.  Каменец,  у. 
Свинушник,  ка,  .и.  Раст.  8а1\іа  \,  г- 

іісіїїаіа  Б.  ЗЮЗО.  I.  135. 
Сввнюх,  ха,  м.  Раст.  8а1\їа  уегМсШа- 

іа.  Вх    Пч.  I.   12. 
ввинюха,  хи.  ж.  Раст.  Хапінг,  йгіста 

Вх.  Пч.  Ц.  33. 
Свинюшник,  ка.  м  =Свининець.  Ч\б 

VII.  395. 
Свиня,  ні,  ж.  1)  Свинья.  Вас.  1ОД}. 

Свиня  лйко  волочить  Угроза,  означающая: 
будетъ  біт,,  бита.  Оришко!  свиня  лико 
волочить.  Харьк.  2)— шорська.  Дельфннъ. 
3)  Родъ  игры  въ  карты.  КС.  1887.  VI. 
164.  Ум.  Свинка,  свиночка.  Ув.  Свиняка^ 
Завтра  раненько  свиняці  хлів  загородит. 
Левнц.  Пои.  188. 
Свиняк  ка,  м.  1)  Порода  грибові. . 

1*адом.  у.  2)  Свиной  экскрементъ.  ЕЗ.  V.  61. Свиняка  ви,  ж.=Свння.  Марков.  63. 
У  господа]/ствг  була  в  того  чоловіка,  ви- 

бачайте, свиняка.  Драг.  81.  У.ч.  Свиня'чка. 
6"  вже  й  свинячка,  і  курчатко,  а  далі  іг 
корівчина.  Грин.  II.   152. 
Свинятяик,ка.  "=  Свинйнець.  Ккат.г. 

(Залюб.). 
Свинячий,  я.  є  1)  Свиной,  свинскій. Сви- 

няче лігво.  Тут  їли....  свинячу  голові, 
до  хріну.  Кот.і.  Кн.  І.  16.  Свиняча  їда. 
Чуб.  V.  843.  2  і--дощ.  Дождь  сквозь  солнце. Свинячка,  ки.  ж.  Ум.  отъ  свиняка. 
21  Раст.=Свинюха.   Вх.  Пч.  П.  33. 

Свирілка,  ви,  ж.  Ум  отъ  свиріль. 
Прадід  Адам  і  дядько  Хам  заиграли  в 
свирілки.  КС.  1882.  IV.  170.  Ум.  ГвирГ- 
лочка.  В  правій  руці  свирілочка,  а  а 
лівій  топорець  (у  вівчаря).  Шух.  І.  202 

Свиріпа,  пи,  ж.  Раст.  а)  Випіаа  огі- 
еніаіій  Б.  О.  1862.  X.  46.  б)  Вгаззіса  па- 

рів Б.  ЗЮЗО.  І.  114.  в)  Віпарія  апгепвп 
Б.  ЗН)30.  І.  136. 

Свиріпиця,  ці,  ж.  Раст.  =  Свиріпа 
ЗЮЗО.  І.  136. 

Свиріп'яний,  а,  е.  Приготовленный 
пзъ  свиріпи. 

Свйрка.  ки,  ж.  Раст.  Ріпиз  ріііа  Б. 
ЗЮЗО.  І.  131 

Свирковий,  а.  е.  Изъ  свирки.  Свиркбве 
дёрево=Свирна.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Свйсді,  лів,  мн.  Нижній  консцъ  плав- 
ної сітки.  Вас.  188. 

Свиснути,  сну,  нош,  гл.  1)  Свиснуть.  А 
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ну  я  свисну,  тільки  ти  очи  зав'яжи. 
Рудч.  Ск.  І.  61.  2)  Бризнуть  струей.  Да- 

ні руку,  він  здавив, — тільки  пучки  знать: 
вона  здавила. — кров  з  під  нігтів  свисну- 

ло. V.  Барв.   127. 

Свксвява,  ви,  ж.  і'висганіе.  свнстъ. 
Там  така  крикнява,  свиснява.  .Іевч.  62. 
Свисонути,  ну,  неш.  гл.  Съ  силой 

свиснуть.  І  він  як  свисоне'  Новомоек.  у. (Залюб.). 

Свист,  ту,  ч.  І )  Снікл  ь.  (Умій)  своїм 
свистом  зо  40  верстов  людей  побивав. 

['рив.  II.  270.  Коли  вже  ви  перестанете 
ш»іо  свисту?  МИ.  (О.  1862.  ПІ.  64). 
2 1  Пітм  у  свист.  Обежать,  полги  вь  бЄга. 
Ні  розвернеться  на  весну  лист,  то  пі- 
<'<  \т  всі  в  свист,  [{ом.  .V  І  1085.  3)=Цвист. 
Ні..    166. 

Свистання,  ни,  с —Свистіння. 
Свистати,  щу,  щвш,  гл.—  Свистіти. 
Свястик,  ка.  м.  Гвпстокь.  Купив  за 

и  ятика  свисток  та  Я  свистить.  Ккат.  у. 
<  Заной  і. 

Свистілка,  кн,  ж.  СвирЄіь.  Свистять 
«  свистілко.  Котл.  Кн.  V.  63.  Ум.  Сви 

лїлонька,  свистГлочка.  Грнн  III  59.  В  сви- 
стілоньку  грав.  Чуб.  [II.  127.  Заграй  ме- 

ні в  свистілочку  ети.га-помаленьку.  Чуб. 
ПІ    125 

Свистіння,  ня,   є.    Снистаніе,    евнеть. 
Крик,  свистіння  й  тупотіння  лилося.... 

і'ннц.  Иов.   139. 

Свистіти,  щу,  стиш  в  щеш,  гл.  Свистать, 
<  нистт.ть.  Лях  як  їсти  хоче,  то  свище. 
Ноч.  .V  Ы1 .  В  очах  мигтить,  а  в  голові 
свистить.  Ноч.  .V  6329.  Що  в  первому 
садочку  соловейки  свищуть.  Мет.  242. 
Вітер  вое  звірюкою,  свистить  попід  стрі- 

Лсвнц.   І.  42. 
Свистбвач,  ча.  и.=Свистун  3.  Их. 

Зи.  62. 

Свистун,  на,  м.  1  К'висініціп  челові.кі,. 
2)  Дтлхкан  игрушка:  глиняная  свистулька 

вь  видЄ  птицы  или  звіря.  3)  Пустой  ор'Ьхъ 
съ  отверсті">п>.  Був  колосі.  (>ріх,  а  тепер 
свистун.  Ноч.  .V  1866.  Уч.  Свистунець, 
свистунчин. 

Свистуха,  ХИ,  Ж.  її  Поносі,.  Мн,К.  І  '.12. 
2 1  ЗастарЄльіЯ  ковыль    Мнж.   192 

Свистюля,  лі,  ж.  Раст.  Гопіпш  ніаон- 
Іаїшп  Ь   ЗЮЗО.  І.   119 

Світа,  ти,  ж.   1)  І.' рестьянская  верхняя одежда  изь  доиаінняго  ним  аго  сукна,  по 

і,  ссрмягм    Чуб.  V "І І.   419. 

Гол.  Од.  -1-І.  Кожухи,  свити  погубили. 
Котл.  Кн.  2)— колова.  Мужской  полушу- 
бокь  нагольный  бара  ній,  безь  лацканові., 
гладкій,  сі  поячимі.  смушковычъ  воротни- 
комь.  Вас.  154.  Ум.  Свитка,  свиточка.  КС. 
1893.  V.  279,  283.  Було  в  його  два  жу- 

пани, тепер  нема  й  свитки.  Гріш.  III. 
201.  У  його  свиточка  -латка  на  латці. 
І'удч.  Ск.  II.  82. 
Свитина,  ни,  ле.=Свита.  Гол.  Од.  4-і. 

Шапка  чорна,  шапка  чорна,  а  свитина 
біла.  Мет.  38.  Ум.  Свитинка,  свитиночка 

У  латаній  свитиночці,  на  плечах  тор- 
бина, в  руці  ціпок....   Шевч.  79. 

Свитка*  кн,  ж.  Ум.  огь  свита. 
Свитник,  ка,  к.  1)  Шьюгцій  свити.  Шор- 

ник  свитнику  не  товариш.  Ноч.  .\«  1028. 
2)  Торгующій  свитами. 
Свитянка,  ки,  ж.  Короткая  свитка. 

Ввійшла  дівчина....  в  свитянці  з  черво- 
вим з  холоду  носом.  Г.  Парв.  42. 

Свищ,'  ща,  м.  і)  Ячейка  для  нчімішьігь 
маток  ь.  Рк  Левин.  2)=Свисту«  3.  Свищі 
в  борщі.  Нон.  .V   1930. 

Свищик,  ка.  м.  Свпстокъ. 

Свідор,  ра.    к.-—  Свердел.  Подольск,    г. 
Свідка,  кн,   ж    Свидетельница.    Закр. 
Свідкування,  ня,  с.  Свидетельство,  сви- 

дЄтгмьствованіе.  Св.   Мр.   І.  44. 

Свідкувати,  кую,  еш,  :л.=Свідчити. 
Велике  слово  свідкує  про  величчє  того 
народу,  що  зачав  ного  в  глибині  свого  ду- 

ха. К.  XII.   131. 

Свідок,  дка,  м.  Свидетель.  Св.  Л.  127. 
Вам  оце  на  свідки  треба  йти,  як  що 
бачили,  н>;  там  він  її  бив.  Лебед.  у. 

Свідомий,  а,  є  1)  Известный,  знако- 
мый. Се  корова  свідома—  хиба  ж  ми  не 

знаємо  її.  (Залюб.).  Грек  проходи  скритні 
знав,  шляхи  ж  свідомі  обминав.  Мкр.  Г. 
39.  2)— чогб.  Знакомый  сь  чЄмь,  свідущій 
вь  чемь.  К.  Кр.  35.  Як  і  ви  свідомі.  Какь 
й  вамь  известно.  Гн.  І.  68.  З  (Сознательный. 

Свідомість,  мости,  ж.  1)  Знакомство. 
По  свіоомости  це  я  вас  наділив.  Полт. 
Для  мене  усе  зроблять  по  свідомости. 
Ноч.  >е  183.  2)  Сознаніс. 

Свідомо,  нар.  1)  Известно,  знакомо. 
2)  Сознательно. 

Свідчення,  ня,  с  Свидетельство.  Архи. 
реї  шукали  свідчення.  Р.и.  Мр.  XIV.    55. 

Свідчий,  чого,    и.=:Свідок.  Пират,    у- 

Свідчити,  чу,  чиш,  гл.  Свидетельство- 
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вать,  показывать,  давать  показаніе.  Мос- 
ковка свідчила,  що  він  був  там  тоді,  як 

батька  били.  Канев.  у.  Недоїдки  свідчи- 
ли, що  тут  були  люде.  Ов.  Л.  223.  Йшла 

фальшивим  свідком  свідчити.  Гол.  IV. 
543.  Святее  писаніе  свідчить-висвідчае. 
АД.  І.  185. 

Свідчитнся,  чуся,  чншся,  гл.  Призы- 
вать во  свидетели.  Богом  свідчиться,  а 

чорту  душу  запродав.  Ном.  №  6790. 

Свідчи  ця,  ці,  ж— Свідка.  Закр. 
Свіжій.  &,  є.  Свіжій.  Оттака  ловись, 

хоч  дрібна,  але  свіжа.  Ном.  .V;  7857.  Ум. 
Свіженький,  свіжесенький. 

Свіжина,  нн,  ж.  1)  Свіжіє  припасы, 
свіжее.  2)  Свіжее  свиное  мясо.  Угор. 

Свіжити,  асу,  жнш,  гл.  Освіжать.  Ро- 
са.... свіжить  світ  Божий.  Стор.  1.  243. 

Свіжість,  жости,  ж.  Свежесть.  Левиц. 
І.  471.  , 

Свіжіти,  жію.  еш,  гл.  Свіжіть. 

Свіжо,  нар.  Недавно,  только  что.  (Поля) 
свіжо  заскорожені.  Мир.  Пов.  II.  85. 

Свій,  своя,  своё.  м)ьст.  Свой.  Своєї 

недолі  г  конем  не  об'їдеш.  Ном.  Лі  1732. 
Хтв  кривдить  людей,  той  кривдить  сво- 

їх дітей.  Ном.  Мг  2296.  Я  свою  свиту 
сховав.  Чорте,  чорте!  верни  мої,  візьми 
своє.  Ном.  №  273.  Як  не  свій  ходить.  %Сам  і. 
не  свой.  Нон.  №  2282.  Я  приоіг  не  своїми. 
Я  біжаль  безъ  памяти.  Г.  Барв.  207. 

Свійський,  а,  в.  Домашній.  Кожний 
свійський  птах  сусідивсь  до  людей  в  со- 

лом'яній хатині.  К.  Дз.  137.  Коли  нема 
диких  (качок),  їло  з  досади  і  свійських 
лущить.  Стор.  1.  233. 

Свінути,  ну.  неш,  гл.  1'азсвість.  Світ 
свінув,  а  ти  щей  не  вставав.  Як  світ 
йому  свінув— сразу  ему  все  ясно  стало. 
Ном.  №  4929.  Як  гав,  так  гав,  поки  сві- 

нуло на  дворі.  Гул.-Арт.  (0..186І.  Ш.  82). 
Свінутися,  неться.  гл.  безл.  Разсвість. 

Спиться,  сниться,  свінеться  —  все  ми- 
неться. Ном.  №  1135. 

Свіргун,  на,  и  — Цвіркун   Вх.  Нч.  І.  6. 

Свірка,  ви,  ж.  1)  Шворка  или  реме- 
шекъ,  которымъ  кнутъ  прикріплень  кь 
кнутовищу.  Желе.г.  2)  Вь  загадкі:  мышь. 
Лишалася  швидка  свірка,  чи  є  хапко  да- 

ла? (миша  та  кіт).  Ном.,  стр.  294,  №  129. 
8)  Сверчокъ.  Желех. 

Свірло,  ла,  г  —Свердел 

Свіриі,  нів,  м.  мн.  Кандалы.  А  замкнули 
та  Пилинка  у  желізні  свірні.  Гол.  І.  161. 

Свіотовька,  ки.  ж.  Ум.  огь  свість. 

бвість,  ети,  ж.  Свояченица.  Мил.  157. 
Я  ж  тобі,  зятеньку,  рідная  свість.  Грив. 
Ш.  485.  Ум.  Свістонька,  свещеиька.  Ой 
глянь,  зятеньку,  на  мене,  меншая  свіс- 

тонька од  тебе.  Мет.  198.  Скаче  све- 
щенька,  скаче,  чогось  вона  хоче:  стрібно- 
го  золотого  од  зятя  молодого.  Грин.  НІ. 
545. 

Світ,  ту,  м.  1)  Свігь,  разсвігь.  Ко- 
ли ж  так  перед  світом— аж  Важко  гар- 

чить. Рудч.  Ск.  І.  151.  Ой  без  милого 
соловейка  і  світ  не  світає.  Мст.  5.  Поки 

світ-сонця  дівкою  не  буду.  Мет.  259. 
Світ-зоря.  Разсвігь.  Ой  уставай,  мій  ми- 

ленький, вже  на  дворі  світ-зоря.  Чуб.  V. 
535.  На  світ  займатися.  Снітать.  На  світ 
благословлятися.  Разсвітать.  Ось  нічка 

утекла,  мов  стало  розсвітать,  мов  по- 
чало на  світ  благословляться.  Гроб.  386. 

2)  Свігь,  мірь,  вселенная.  Хто  ж  в  сві- 
ті знає,  що  Бог  гадає.  Ном  Ще  я 

хочу  на  світі  пожити.  Мет.  95.  Лад 
нашого  козаченька  і  в  світі  немає.  Мет. 
20.  Се  не  близький  світ.  Туда  далеко.  Не 
близький  світ  од  Хоменкового  хутора 
сюди  теліпатися.  Мир.  ХРВ.  8.  Світ  за 
очі,  за  очима.  Куда  глаза  глядять.  Пішов  — 
змандрував,  бідолаха,  світ  за  очі, — тіль- 

ки й  бачили.  Полт.  у.  Іду  світ  за  очі. 

Рудч.  Ск.  II.  16. — зав'язати.  Лишить  сво- боды, стіснить.  СвГту  запобігти.  Получить 
помощь.  Ном.  №  4485.  Світом  ся  блукати. 
Вродить  по  міру  А  не  пущу  тя  більше 
світом  ся  блукати.  Федьк.  1.  34.  Світ 
мені  піднявся.  Мні  стало  веселіє,  отрад- 
ніе.  Від  світа  дурень.  ВсесвітньїЙ  дуракг 
Піти  у  світа, — свіїами.  НоПтн  бродить  по  сві- 

ту. Ном.  Л;  1 1042.  Я  гіду  в  світи.  Рудч.  Ск. 
І.  9.  Взяла  його  на  плечі  і  понесла  світа- 

ми. Гн.  II.  66.  У  світах.  Не  дома,  въ  мірі. 
Я  ж  би  тую  Україну  кругом  облітала, 
я  ж  би  свого  миленького  в  світах  пізна- 

вала. Чуб  V.  5.  Яким  світом?  Какимь  об- 
разомь?  Мала-.и  трог  дітей,  всі  трої  сі 
потопили  нараз.  Ксьондз  зачав  тоди  пи- 

тати: яким  світом,  що,  як?  Гн.  II.  127. 

Ум.'Світбн,  світочок,  світонько  Ой  уста- 
вай-жс.  мій  миленький, — ой  вже  на  дво- 

рі свіїпок  біленький.  Чуб.  V.  46.  Пійду 
я  по  гірочці,  гляну  я  по  світочку.  Чуб. 

V".  543.  Ні  в  світочку.  Никогда.  Щоб  там 
посвариться  з  ким,  як    другі,    то    ні    в 
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світочку.  МВ.  І.  150.  За  дрібними  слі- 
зоньками світонька  не  бачу.  Мет.  65.  Ой 

горенько  мені  на  світоньку  V.  Арт.  (0. 
1861.   III.  ПО). 

Світання,  ня.  с.  Разевать.  Сон  веселий 

снився....  на  світанні.  Мкр.  Г.  37.  У  вік- 
но вже  світання  синіє.  МИ.  II.  105. 

Світати,  тне,  гл.  безл.  Світать,  равсві- 
тать.  Світає,  край  неба  налає.  Шевч. 
Ой  без  милого  соловейка  і  світ  не  сві- 

тає. Мет.  5. 

Світач,  ча,  м.  1)  Маленькій   жедізньш 
ІІОДСВІЧНИКЬ   ДЛЯ    ВОСКОВОЙ    СВІЧИ    у  иконы: 
желчный  стержень,  вбиваемый  вь  стіну 
или  божнйн.  съ  трубочкой  для  свічи. 

Волк.  у.  См.  Світич.  2)  Въ  курной  полес- 
ской хаті:  четырехугольная  деревянная 

труба,  спускающаяся  изъ  крыши  въ  избу, 

внизу  подъ  нее  подвішена  желізнан  рї- 
шетка,  на  которой  вечерсмъ  зажнгаютъ 
лучину.  Чуб.   VII.  390. 

Світядень.  льня.  м.  Рыболовный  сна- 

ряді., устроенный  почти  такь  ж<>.  какъ  и 
сакуля.   Их.  Пч.  II.  23 

Світилка,  кя,  ж.  Дівушка.  исполнию- 
шая  обряд ь  держаній  меча  и  свічи  на 
свадьбі.— это  сестра  жениха,  а  если  ея 
ніть,  ближайшая  поел*  нея  родственница; 
если  ихъ  несколько,  то  есть  старша.  КС. 
1883.  II.  360.  ХС.  VII.  425.  МУЕ.  III. 

106.  Ум.  Світйлочка.  Грин.  Ш.  181.  Сві- 
тилочко,  поеная  роже,  дивитися  на  тв- 

ое гоже.   Мет.   2»)2. 

Світило,  ла,  с  1 )  Светило.  К'.  Бая. 
156.  К.  1ов.  66.  2)  Свічи  церковный.  Ве- 

лике диво  світило.  Нон.  Л;  а.537.  Несуть 
тіло  до  гроба  оез  кадила,  без  світила. 
Грин.  111     143. 
Світильник  ка.  м.  1)  Украшенная 

свіча,  которую  світилка  держить  на  свадьбі. 

2і  11о ісв-Бчник і..  Харьк.  у. 
Світити,  чу,  тнш,  гл.  1)  Святить.  Сонцс 

світить.  Ном.  Л«  236.  Ой  місяцю,  міся- 
ченьку і  ти.  .юре  ясна!  Ой  світіть  та,ч 

по  подвір'ю,  де  дівчина  красна.  ЗОЮР.  II. 
241.  Світити  в  бчі.  Льстить.  Св.  Л.  226. 

Пан  тільки  в  очі.  світив,  що  лучне  бу- 
ло б,  як  би  він  гудив.  Св.  Л.  92.  2)  За- 

жигать. Та  світи  вже  свічку,  нічого  не 

видко.  3)  Вт.  карточной  и  грі:  а)  быть  ко 

-іьіремі..  Король  жировий  світить.  Ідоляк 
масти.  чс<>н(і  світить  -  -игра  СЛОЯХ,  н;і- 
огішка  вадь  оіднякомь.  Ном.  .V  1 5 2 Г» . 

ткрывагь  козыря.  Світи  козиря.  КС. 

1887.  VI.  |71.  4)— волосом.  О  замужней 
жентцині:   ходить  ст.  непокрытой    ГОЛОВОЙ. 

Левиц.  1.  279.  5)  —  головою  Быть  девуш- 
кой. Що  жінкою,  то  не  дівкою,  не  сві- 

тити голівкою.  Грин.  Ш.  297.  6)— тілом. 
Показывать  обнаженное  тіло. 

Світитися,  чуся.  тишея,  гл.  1 )  Гні- 
титься, издавать  свігь.  Він  світиться, 

як  сонце.  2)  Просвечиваться.  Сорочка  так 
виносилась,  що  аж  світиться.  Рёбра  сві- 

тяться. Очень  худъ.  КС.  1882.  X.  36. 
3)  безл.  Быть  світу,  быть  освіщенньїмь, 
світиться,  горіть.  Приходить  він  до  теї 
горальні,  аж  та.»  світиться.  Рудч.  Ск. 

І.  87.  І  досі  ще  в  їх  світиться,  -все  не 
лягають. 

Світич,  ча,  м.  1)  Снітильннкь,  фонарь. 

Вх.  Лем.  464.  В  трупарні  світич  сві- 
тить, але  вже  конає.  Феды;.  І.  66.  2)  Под- 

свічникь.  Угор.  3)=Світлач.  4)  Місто 
на  печномъ  шесткі.  гді  кладуть  лучину. 
Нх.  Зн.  62.  5)  Паникадило,  церковная 
люстра.  Шух.  І.   117. 

Світна,  ни,  ж.  Козырь  (нь  карточной 
чгрі).  Левч.  58. 

Світлач,  ча.  м.  Світець  для  вклады- 
вания лучины.  Подольск,  г 

Світленько,  світлесенько,  нар.  Ум  оті. 
II  світло. 

Світлин,  а,  є.  1 )  Світліли,  ясный.  Да 
нема  цвіту  світленького  над  маківкц 
Чуб.  V.  439.  2 1  Світле  оно.  См  Око.  3) 
тиждень.  Неділя  Христова  Воскресенін. 
МУЕ.  III.  45.  Ум.  Світленький,  світлесень- 
кий. 

Світлиця,  ці,  ж.  Вь  ыа.юрусскихъ  ха- 
іахь  чистая  комната  безъ  кухонной  печи, 
вообще  комната.  Чуб.  VII.  382.  КоІЬ.  1. 
61.  Вас.  195.  Поставлю  я  світлицю  на 
високій  горі.  Грин.  Ш.  10.  Дожидайся 
мене,  серденятко  моє,  гей  та  до  себе  в 

гості,  як  виросте  в  тебе  у  світлиці  тра- 
ва на  помості.  Мет.  23.  Ум.  Сіітлйночка, 

світличка,  світлйченька,  свіглонька.  свіглочка. 

Чуб  V.  939.  III. 315,  391.  Грин.  Ш.  261. 
Та  й  сів  сокіл  на  віконечку,  та  погля- 

дає у  сваплиночку.  Грин.  ПІ.  47.  Світ- 
лички невеличкі,  та  гарні,  чистенькі. 

МВ.  (0.   1862.    Ш.  53). 

Світлість,  лостн,  ж.  С  віть.  Чим  По/ 
-вітлость  доточив?  Огнем.  Ном.  №  403. 

Очам  світлость  показав.  Грин.  II.  40. 

Світліти,  лі»,  вш,  гл.  Світліть,  про- 
)іі  няться.  Небо  світліє  ''віт  недалечко. 
.  Іевіїц.   І,    154. 
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I.  Світло,  ла,  с  і)  Свігь,  освіщеніе. 
Без  світла  лічать  бариші.  Шевч.  Над 
вечір,  як  вже  світло  засвітили.  Стор. 
М.  II р.  35.  2)  Матеріал  ь  для  освьщенін 
Світла  не  стала,  треба  купити 

II.  Світло,  мар.  Світло,  ясно.  Ум.  Світ- 
ленько, світлесенько.  Світить  місяць  світ- 

лесенько. Федьк    І.   28. 

Свїтлонька,  світлочка.  кв,  ж\  Ум. 
огь  світлиця. 

Світлуха,  хн,  ж.  1)    Світлуха.    Дре- 
весно-уксусная  кислота,  получаемая  при 
гонкі  смолы  и  дегтя.  Ум.  Світлушна.  Вх. 
Ич.  I.  9.  2)  мн.  світлухи.  Раст.  Сагіпаїїіи* 
Нпсьогііі8  Ь.  ЗЮЗО.  I.  116.  Анв.  87. 

Світовая,  а.  е.  1)  УтреняіЙ.  Да  зій 
шла  зоря  да  вечірняя,  зійде  світова.  Грин 
Ш.  165.  Світова  зоря,  зірниця.  Чуб.  I. 
14.  Поки  світові  півні  заспівають.  Мнж. 

134.  2)  Живущій  вь  світі.  Тут,  світові, 
зважте,  люде,  що  то  в  онім  пеклі  буде. 
Гол.  Ш.  279.  3)  Всесвітньїй,  міровой. 
Світовий  закон.  4)  Известный  всему  сні- 

гу. Світовий  брехун.  Св.  Л.  179.  5)Жи- 
іейскій.  Світові  роекоші.  Грип.  Ш.  144. 
Поговоримо  про  се  да  про  те  світове. 
Г.  Барв.  226.  «)  Житейскій,  обыкновен- 

ный, естественный,  общепринятый.  Се  сві- 
тове. Ном.  .V  3203.  Світове  діло.  Мнж. 

170. 

Світогляд,  ду.  м.  МіровоззрЬніе.  1.*. XII.  123.  Левиц.  Нов.  89,  261.  Я  хочу 
виробити  власний  филозофський  світо- 

гляд. Левиц.   Пов.  Он. 
Світок,  тка,  м   Ум.  огь  світ. 

Світом,  нар.  На  разсвіті.  Левиц.  і.  31. 
Ой  заболіла  голівонька  світом.  Грин.  III. 
628.  , 

Світонько,  ка.  м.  У  в.  отъ  світ. 

Сьітоправній,  я,  в.  Уііравлнющій  мі- 
ромь.  Світоправня  рзуїцька  сила.  К.  І1С.  8. 

Світота,  ти,  ж.  Далекая  сторона.  Пішло 
за  Дніпро, — така  світота.    Рв,    Левиц. 

Світочок,  чка,  •'.  І)  Умен,  огь  світ. 
2)  мн.  Світочки  польові.  Раст.  Оутпааопі.і 
("іогаїіьзіта.  Шух.  I    21. 

Світський,  а.  є  —  С  віто  вий  2  в  8,  Си. 
Несвітський. 

Світуватв,  тую,  вш,  ?л.  Ходить  по 
світу.   Чуб.   Ш.   262. 

Світун,  на,  м.  Насік.  Ьашругіз  по*іі- 
іиса.  світлякь,  ивановь  чорвячекь.  Вх. 
Пч.  І.  6. 

Світців,  иу,  м.  Раст.  Муоаоїіз.  Вх. 
Пч.  І.  11.    ■ 

Свіча,  чі,  ж.  Свіча.  Свіча  горить. 
Рудч.  Ск.  І.  197.  Ум.  Свічка,  свічечка.  Сві- 

чечка горить,  батенько  не  спить, — не 
вийду.  Чуб.  Ш.   136. 

Свічадо,  да,  е.  Зеркало.  ЗОЮР   II.  16. 
Свічарввця,  ці,  ж.  Женщина,  ділив- шая свічи.  Черн.  у. 

Свічарня,  ні,  ж.  1)  ІІодснічникг  ? 
З  голови  буде  лихтарня,  з  очей  буде  сві- 
чарня.  Чуб.  V.  1120.  2;  Свічной  заводь. НВолын.  у. 

Свічарь,  ря.  м.  Спічникь,  свічной мастеръ. 

Свічка,  кв,  ж.  1)  Ум.  огь  свіча.  Свіч- 
ка. Ой  зсучу  я  яру  свічку.  Чуб.  V.  309 

2)  По  нар.  повірью  звіздн — небесныя  свіч- 
ки, для  каждаго  человіка  по  одной;  когда 

человікг  умираетъ,  его  звізда  гаснеть, 
когда  живегь  грішной  жизнью— ту  скніеть, 
отсюда  вьіраженіе:  його  свічка  я;но  горить, — 
огь  живегь  хорошей,  праведной  жизнью. 
Чуб.  I.  14.  2)  Длинная  шерстяная  кисть 
сзади  пелерины  верхней  одежды  лемковъ, 
называемой  чуга.  Гол.  Од.  76.  3)— ббжа. 
Раст.  Оупіпасіопіа  осіогаїівяіта.  Шух.  1. 
2 1 .  Ум.  Свічечка,  свіченька. 

Свічколап.  па,  м.  Человікь,  снимающій 

вь  церкви  со  свічей  нагарь,  также  гася- 
щій  ихъ:  насмішливо:  церковный  староста. 
Гк.  Левиц. 

Свічний,  .-і,  в.  Свічной. 
Свічник,  ка,  м  1)  Подсвічникі..  За- 

світивши свічку,  не  ставлять  під  посу- 
дину, а  на  свічнику.  Св.  Мт.  V.  15.  2)  На- 

сік.=Світун.  Вх.  Пч.  І.  (і. 

Свобідний,  а,  е.  Свободный. 

Свобідно.  нар.  Свободно.  Их.    'би.    62. Своббда,  дв,  ж  Свобода.  Чи  треба 
там  непогоди,  де  четі,  щагггіч  і  свобода. 

Чуб.   V.  236. 
Свобод  йти,  джу,  двш,  іа.  Освободить 

Всьому  світу  сина  породили,  мир  з  не- 
волі свободила.   Чуо.   Ш.  37л. 

Свободней,  а.  е=Свобідний  А  'люде дякують  за  те,  що  вина  стала  свободна. 

Рудч.  Ск.  І.    127. 
Своеумець.  мця.  м.  Все  по  своєму  ді- лающій. 

С  вое  ум  ка,  кв.  ж.  Все  по  своєму  ді- 
лаюшая.  Така  вона  евоеумка,  непокірлива . 
МИ.   [і.  79. 

Своещнна     на,    дг.    Свое    собственное 
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хозяйство  или  имущество.  Діти  роблять 
на  сяоещину.  Водч.  у. 

СвоТти.  свою,  Іш,  гл.  Присваивать.  11ли- 
точок  був  наш,  обох,  а  вона  тепер  Ного 
своїть.  Сумск.  у. 

СвоІтнся,  своюся,  їшся.  гл.  Выражать 

родственный  чувства,  то-же,  что  и  роди- 
чатися. Уже  сі  своят  до  бідного:  коли 

/роші  маг,  то  вже  щос  варт.  Гн.  II.  18. 
Сволок,  ка.  м.  Балка,  поддерживающая 

потолокь,  матица.  Вас.  148,  188.  Ой  ба- 
чу я  два  стовпи,  на  тих  стовпах  сво- 
лок лежить:  на  сволоці  шнурок  висить 

Ни.   2)  мн.  Кровля.  (Угор).  Ум  Сволочбк. 

Сволоківтцина,  ни.  ж.  У гошеніе  рабо' 
тавшимъ  при  встаскиванін  на  хату  мата" цы.  ХС.  Ш.  41. 

Сворінь,  ня,  м.  1)  Шворень.  Ко1Ъ.  І. 
07.  2)  Болтнкъ,  которымъ  прикреплены 
подножки  въ  ткацкомь  ставке.  ШУЕ.  Ш. 
16.  3)  Часть  самотини.  Шух.  I.  150. 
1)  Шнпъ.  на  которомъ  вращается  рулевое 
весло  у  плота.  См.  Керма.  Шух.  1.  181. 

5)  "Іасть  п'їл.  См    Шла.  Шух.  I.  254. 
Свояк,  ка,  м.  Своякъ.  Свій  свояка  вга- 

дас  здалека.  Ном.  .V;  7962. 

Своякиня,  ні,    ж.    Свояченица.    Шуе. 
Шф. 

Свят,  а,  в  ).  1  )=Святий.  Як  дух  свят. 
Ном.  №  6779.  2)  — день.  Праздничный  день. 
Покупляв  їй  да  Яковко  про  свят-день 
сережки.  Чуб.  III.  131.  3^ вечір.  Канунъ 
Рождества. 

Святенниця,  ці,  ж.  Святоша.  То  свя- 
тенниця ота  черниця:  було  раз-у-раз 

Богу  молиться  та  усе  було-  каже:  „ха- 
зяйство—про  життя  наше,  а  письмо 

святе  -  то  про  Нога,  про  душу"  Лубен,  у. 

М  Д.ія  этого  слова  л  его  производным. 
принято  въ  литератур*  правописаніе  беэъ 
апострофа, — такъ  и  выговариваеть  эти  сло- 

на украинская  интеллигенции  но  народное 
проимношеніе  отличается  отъ  этого  выго- 

вора. Народъ  выговаривартъ  и  св'ятий,  и сьватвй,  и  светим,  и  ситий.  Волросъ  этотъ  Ве 
изстьдонанъ  въ  достаточной  мвръ\  собраны 
лишь  некоторые  матеріа.п.і  къ  нему  (см., 
напр.:  /Кіп  ецкій,  Очеркъ  звук.  нет.  млр.  нар.. 
2.Ч>;  Наумонко,  Обзоръ  фонет.  осоО  млр. 
рьчи,  43;— Михальчукь  въ  „Трудахъ-'  Чуб . 
VII,  482:-Віч>хратськин.  Про  говор  галин. 
іомків.  Ої,  63;— Гринченко,  Отзывъ  о  сеч. 
А.  Н.  Малинки,  61—62).  Мы  удерживаемъ 
•дЬсь  правописаніе  беэъ  апострофа,  не  счи- 

тая вь  то-же  время  этотъ  попросъ  оконча- 
тельно ръшеннымъ. 

Святёць,  тця,  м.  1)  Святой.  КС.  1692. 
XII.  625.  2)  Придорожный  памятника,  съ 

статуєю  святого. 
Святешний,  а.  е.  Праздничный.  Шонч. 

П.  216. 

Святйй,  а,  ё  Святой.  Хліб  евяшин. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  52).  Нехій  мене  святий 
хрест  поб'ё!— божба.  Девиц.  І.  413.  Свята 
присяга  перед  тобою,  що-сь  присягався  пе- 

редо мною,  Чуб.  V.  374  —  вечір.  =  Свят- ве- 
чір,— недГля.  Свътлое  воскресенье.  У  святу 

неділю  не  сизі  орли  заклекотали.  Макс. 
—  письмо.  Священное  нисаніе.  2)  Святоіі, 
угодникь  божій.  Як  Бог  не  поможе, 
й  святі  не  оборонять.  Ном.  Лі  16. 

Святиня,  ні,  ж.  1)  Святыня.  Знуща- 
лись над  Божою  святинею.  Стор.  М.  II  р. 

65.  Святе  слово — рідна  мати:  єсть  ще 
святиня  вища,  Богові  милійша — рідш<:г 
Вкраїна.  К.  Досв.  50.  2)  Храмь.  Не  по- 

строит ти  туш  святині,  бо  ми  тебе 
і  задутим.   Рудч.  Ск.  І.  60. 

Святитель,  ля,  .«.  Святитель.  /  евн- 
титель  не  поможе,  як  іекажуть  „Свя- 

тий Боже,'и  Ноя.  Л:  8248. 

Святити,  чу.  тиш,  гл.  Свягнт*.  Л'о.г" не  прийду  до  церкви,  >по  все  паски  свя- 
тять. Ном.  Лі  168.  2)  Рукополагать. 

Святитися,  чуся,  тншся,  гл.  1)  Дт.- 
.іагься.  быть  святымъ.  Отче  наш,  що  ни 

небі!  Нехай  святиться  ім'я  твоє.  Гв. 
Мт.  VI.  9.  Святився  б  гурток,  коли  б  Ш! 

чортова  ззіжа.  Ном.  Зй  10733.  2)  Освя- 
щаться. 3)  Рукополагаться.  Як  святився 

ще  на  діакона  та  був  у  печерах.  КС. 
1883.  Ш.  675.  4)  Свято  почитаться.  Честь 
тоді  святилась  дуже.  Мкр.  Н.  Зо. 

Святйця,  ці,  ж  Святая,  угодница  бо- 
жія.  Свята  ев'ятиця,  небесна  иариця. 

Драг.  38. Святьоха,  хн,  ж.  Назва ніе  русалки. 

Новгородсві.  у.  Грин.  Ш.  117- 
Свячене,  ного,  с.  Освященное  во  вр-'- 

мя  Пасхи.  Чуб.  Ш.  22. 

Свячений,  а.  е.  Освященный.  Свяченп 
вода. 

Свячоннва,  ни.  ж.  —  Свячене.  Вх •  Ієн.  465. 

Свячення,  ня,  є.  Оснященіе. 
Священник,  ка,  к.=  Піп.  ви.  Мр.  1.  44. 

Священників,  кова,  ве=Попів.  Ра-- 
яли  мені  люде,  щоб  я  брав  священника- 
ву  дочку.  Левиц.  1.  201. 

Сг....  =  3г. 

Сд....-3д. 
Се,  міьст.  с.  р.  отъ  сей. 
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Себе,  міьст.  Себя.  Мені  й  себе  й  те- 
бе жалко.  Ганна  була  невеличка  з  себе. 

Левиц.  I.  11.  Пум,  брате,  ми  з  себе  зе- 
лені жу.іани  скидати.  АД.  1.  116. 

Сёбель,  ля,  м.  Рыба:  АІЬиггшз  Іосміпз. 
себель.  Себелів  та  пліточок  (ловить). 
Морд.  Он.  31.  Ум.  Себёлин. 

Себелюб,    бу,    м.    Себялюбіе,    ЭГОИЗМ!.. 
Панує  в  їх  серці  себелюбу   гріх.    К,    Д 
135. 

СебелЮбвЦЬ,   бЦЯ,    М.    СебЯЛК)бЄЦЬ,    Э10- 
исгь.  МВ.  III.  103. 

Себелюбів,  а,  е.  Себялюбивый,  эгоисти- 
ческій.  Шевч.  II.  159. 

Се-б-то,  нар.  То-есть.  Сії.  Сей. 
Сегёльба,  би,  ж.  Місто,  іірнготовлен- 

ное  для  поля,  гдв  выкорчеванъ  и  выжжень 
л*съ.  Вх.  Зн.  62.  Желех.  Коли  сльота 
січе,  а  ти  в  сегельбі,  друже,  в  жменю 
дуєш,  то  я  еідаю  та  віршую.  Федьк.  II.  65. 

Седляк,  ка,  м.  Селянинъ.  Гол.  Ум.  С«д- 
лячок.  Помогай  Біг,  вбогий  седлячку.  Гол. 
II.   9. 

Седин,  числ.  Семью.  „ 
Седмиця,  ці,  ж.  Седмица.  Чуб.  I.    88. 
Седно.  на.  с.  1)  Задница.  Трахвив  .'о 

в  седпо.  Ном.  К  1782.  2)^Садно. 
Сей,  ся  и  сяя,  се  и  сев.  М)ЪС)П.  1  )  Утогь. 

.•та,  это.  Прости,  Боже,  сей  раз.  Ном. 

.V  155.  Се'г  ласки  я  і  в  жида  достану. Ном.  Лї  4768.  Се  ж  наша  батьківщина. 
ЗОЮР.  I.  За  сев  ж  дівку  чорнобриву, 
товстеньку,  гарну,  уродливу  тобі  я  да- 

лебі що  дам.  Котл.  Ен.  Чом  се  хата  не 
метена?  Ном.  .^  1182.  То  се  така  твоя 

добрість?  Левиц.  Нов.  81.  Се€  не  теє.  Се 
да  то.  Сидимо  у  її  рідні:  тепер  вони  сеє 
не  теє....  балакали,  а  далі....  Канев.  у. 
Се  б  то.  То  єсть.  А  його  жінка,  се  б  то 
Олена,  що  була  хорунжівна.  Кв.  Коли  се. 
Кагь  вдругь,  какъ  воіт>.  їдуть  собі,  коли 
се -мишаче  військо.  ЗОЮР.  117  61. 

Сейм,  му.  м.  Сеймъ.  Ум.  Сеймии. 

Сеймик,  ка,  м.  і)  Ум.  оть  сейм.  2)  ІІро- 
НИНЦІаЛЬНМЙ  СЬІЗДЬ  шляхты  въ  польскомь 
государств*.  Сейми,  сеймики  ревіли.  Шевч. 
130. 

Сеймявоввй,  а,  є.  Относящійся  кь  сей 
мику. 

Сеймовий,  а,  є.  Относящійся  къ  сейму. 
Сеймуватв,  мую,  вш,  гл.   Участвовать 

вь  сеймі. 

Северней,  а, е.  Стройный,  ловкій. (У гор.). 
Секрет,  ту  и  та,  м.  1)  Секреть.  Десь  мій 

милий,   чорнобривий    з    иншою    секрети 

має.  Мет.  33.    2)    Рыба    Ьисіорегеа    \оІ- 
^епзІ8.  Враун.  22. 

Секретарь,  ря,  м.  Секретарь.  Пани  миг 
секретарі  учинили  волю.  Грин.  Ш.   352. 

Секстёрень,  вя,  -н.  Тетрадь.  ІІавл.  58. 
Сект,  ту,  я.  Распред*леніе.  Пласту- 

ни.... розіходяться  на  охоту  по  секту  в 
різні  сторони,  щоб  один  на  другого  не 
наткнувся....  Инший  не  здержить  секту 
та  й  поверне  в  ту  сторону,  де  вже  хо- 

дить один  товариш.  О.  1862.  II.  Кух.  63. 

Секта,  тв,  ок.  Секта.  З'єзуїчені  прела- 
ти.... взивають  усе  духовенство  /рецької 

віри  Наливайковою  сектою.    К.    Кр.    19. 
Секунда,  дв,  ж.  При  игр*  на  торбан*: 

второй  из'ь  четырехъ  верхннхъ  тонові.. 
юнъ  1а.  КС.  1892.  Ш.  383. 

Севувдуватя,  дую,  вш.  гл.  Помогать. 
Няй  му  пан  Біг  секундує.  Фр.    Пр.    82. 

Селвдець.  дця,  .н.=Освледець.  Рудч. 
Ск.  II.   172. 

Свлевевь,  звя,  п.  І)  Селезень.  Пливи, 
пливи,  селезню,  против  води  тихо.  Мег. 
49.  Ум.  Сёлезник,  сёлезничок.  Грин.  1.  104. 

Не  наступай,  селезнику,  уточні  на  криль- 
ця. Чуб.  V.  307.  2)  Знакъ  отъ  удара  п>> 

льду,  когда  ледь  вь  ударенномь  м*ст* 
трескается,  но  не  выбивается.  Дід  вибрав 
чистеньке  на  льоду  містечко,  як  учеше 
иовизькою,—  так  селезень  і  вкипів.  Мнж. 
119.  3)  Узоры,  намерзшіе  нл  оконномі 
стекл*.  Бирюч.  у. 

Сёлезник,  ка,  сёлезничок,  чка  <г. 
Ум.  оть  селезень. 

Селеэвйствй.  а,  є.  Пм*юиіій  цв*тной 

отліївь.  хроматическій.  Селезнисте  вугел- 
ля  земляне.  Міусск.  окр. 

Сёлех,  ха,  .«.— Селевень.  Иуд*.  Ск.  І. 
39.  Ум.  Селешбк.  Чуб.  II.  369. 

Селечко.  ка,  с.  Ум.  оть  село. 
Седешбк,  шва,    «.  Ум.  отъ  сёлех. 
Селйтва,  вв,  ж.  Основаніе,  фундаменті- ( Угор.). 

Селити,  лю,  лвш.  гл.  Селить,  поселяти. 
Селитися,  люся,  ляшся,  гл.  Селиться. 

Не  дай,  Боже,  два  рази  женитись,  и 
три  рази  селитись.  Ном.  .V  8865. 

Селитьба,  бв,  ж.  Усадьба.  У  неї  бу.ы 
і  хата  славна,  і  селитьба.  МВ.    II.    19. 

Селище,  ща,  с  1)  Селеніе.  Веселі  се- 
лища в  гаях.  Шевч.  2)  Місто,  гд*  было 

село.  На  селищі  найшов  шага.  Канев.  у. 
Викликали  чамбули  гординські  і  робили 
селищами  села  українські.  К.  Дз.  68. 

Селіток,  тва,  м.  Родившійся  вь  зтомь году. 
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Село,  ла,  с.  Село,  деревня.  •  То  гуляє 
козак  Голота,  погуляє,  ні  города,  ні  села 
не  займає.  ЗОЮР.  Ум.  Селечно,  сельце. 
Чергз  наше  сельце  везено  деревце.  Чуб. 
Ш.  139.  Ой  дано  ж  ему  та  три  селеч- 
ка.  АД.  І.   149. 

Сельбище,  ща,  с  Поселеніе,  місто  по- 
селеній. Поосідали  хуторами  і  сельби- 

щами пі  запорожці.  Стор.  Наш  Хорол — 
як  городьк — ледаченький,  а  як  сельбище, — 
то  прехяроше.  0.   1861.  VII.   187. 

Свльськйй,  а,  в.  Сєльсііій,  деревенскій. 
Разу  гдного  хлопці  сельські  зговорились 
меж  собою.  Рулч.  Ск.  1.  78. 

Сельце,  ця,  с  Ум.  оть  село. 
Селюк,  ка,  м.  Житель  села,  деревен- 

щина. Простий  люд — селюки.  К.  ЧР.  352. 
Селючка,  кн,  ж.  Жительница  села,  де- 

ревенщина. МВ.  І.  25. 
Селява,  вя,  ж.  Шамая.  Пои.  102. 
Селянин,  на,  м.  Поселянинъ.  крестья- 

нин!,. Ой  задумав  селянин  міщаночку 
брати,  вона  йому  одказала:  ..не  вмію  я 

жата".   Чуб.   V.   685. 
Селянйця,  ці,  лг.=Селянка.  А  із  міс- 

ця та  міщаночки,  а  із  села  селяниці, 
хорошії  молодиці.  МУЕ.   Ш.  83. 

Селянка,  кн,  ж .  Поселянка,  крестьянка. 
Ум.  Селяночка.  Да  із  села  да  селяночка, 
а  із  міста  міщаночка.  Мет.   162. 

Селянський,  а,  є.  Сельскій. 

Сенбрёля,  сембрнля,  лі,  ж.  Плата 
ілугамі.,  нанятымъ  рабочнмъ.  Вх.  Зн.  62. 
Возн.ігражденіе  натурой  (молочаыми  про- 

дуктами), даваемое  гуцуломъ.  хозяиномъ 
стада  своимъ  пастухамъ.  Шух.  I.  190. 
Фалшпься  неситий,  що  й  сембрелю  не 
виплатить.  Федьк.  Ш.   113. 

Семёечка,  кв.  семейка,  кн,  ж.  Ум. 
отъ  семя. 

Семенастий,  а,  е.  1)  Обильный  семе- 
нами. 2)  О  цвігв:  вь  мелкихъ  кранинкахъ, 

иестрый.  Семи насншії  півник— як  по  сі- 
рому мов  жовтуваті  перинки.    (Залюб.). 

Сенённк.  ка.  м.  Пі— Попичка.  Вх. 
Нч.  II.   13. 

Семене,  на,  .».  С1;міі.  Черн.  у. 
Семерик,  ка.  м.  I)  Семь  парь  воловъ. 

1'удч.  Чн.  253.  2)  Сито  средней  густоты, 
имеющее  въ  основ*  3,  вь  утк*  4  волоса. 
Вас.  152. 

Семерйця.  ці,  ж.  Семь  воловь  въ  нлу- 
гб.  При  доріжечці  сам  плужок  оре,  сам 
плужок  оре  семерицею.  Чуб.   Ш.  465. 

Семеро,  числ.  СемерЪ.  Як    напало    на 

мене  семеро  перекупок,  то  ледвг  одгриз- 
лась.  ЗОЮР.  1.  14  7. 

Семеряга,  гн,  ж.  Семряга.  Ум.  Семе- 
ряжка. Своя  семеряжка  не  важка.  Ном. 

№  9644. 

Семнгрйвенний,  ного,  -ч.  =  Семнгрн- 
венввк.  Гурки — семигривенний  за  сотню. 
О.  1861.  X.  146. 
Семигривенник,  ка,  м.  Монета  въ 

двадцать  коиеекъ.  Дружко  кладе  на  та- 
рілку семигривенник  грошей.  Чуб.  II-  593. 

6?  семигривенник  у  кишені....  ходімо  про- 
гуляємо. Мир.  Пов.  I.   157. 

Сеиидільник,  ка,  м.  Дьмающій  за  разъ 
несколько  двлъ. 

Семидільниця,  ці,  ж.  Делающая  за 
разъ  несколько  д^лъ.  Грин.  Ш.  109. 

Семилатннй,  а,  0.  Съ  семью  заплата- 
ми,— т.  е.  вообще  покрытый  заплатами. 

Шуточное  слово  въ  выражеши:  „семряга 
семилатная,  составленномъ  какъ  пародія  къ 

выражение:  пищаль  семип'ядная.  Гей  ти, 
татарюго,  сідий  бородатий,  на  що  ти 
вповаєш?  Чи  на  свою  шапку-бирку,  що 
шовком  шита,  вітром  підбита,  а  зверху 
дірка?  Чи  на  свої  постоли  боброві,  що 
волоки  шовкові,  — в  односталь  з  валу?  Чи 
на  свою,  семрягу  семилатную?  Макс. 

(1849),   16. 
Семилітка,  кн,  ж.  Имеющая  семь  лътъ. 

Грин.  Ш.  83.  Стрів  дівку  семилітку. 
Чуб.  V.   1190. 

Семиліток,  тка,  об.  Шгбющій  или  имею- 
щая семь  лътъ.  Грин.  II.  269,  344.  Най- 

менший брат  семиліток.  Чуб.  II.  167. 
Мати  вмерла,  я  семилітком  зосталась. 
Г.  Барв.  462.  Оженивсь  я  у  петрівку  та 
взяв  дівку  семилітку.  Грин.  Ш.  313. 

Семинарський,  а,  є.  Семинарскій.  У 
вашій  семинарській  бібліотеці  певне  єсть. 

Шевч.  (0.   1862.  IV*.  22). 
Семинарист,  та,  м.  Семинаоисть.  0. 

1862.  І.  54. 

Семніїарія,  рії,  ж,  Семпнарія. 

Семнпёрсннй,  а,  є.  ?  Семиперсну  мо- 
гилу висипали,  з  семип'яделної  пищалі подзвонили.  Мет.  441. 

Семипільний,  а,  е.  Въ  семь  полотнищъ. 
Семипуольна  сподниченька.  Грин.  Ш.  77. 

Семяп'ядельннй,  семнп'ядёниий,  а, 
є  — Семипядннй  З  семип'яделної  пища- 

лі подзвонили.  Мет.  441.  і  шаблюка,  .нов 
гадюка,  й   ратище-дрючина,    й    самопал 
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семип  яденний  и.овис  за  плечима.  Шевч. 
250. 

Сема  разка,  ки,  ж.  Сіть,  въ  1;і  <в. 
арш.  которой  во  всі  сторонній  помещается 
семь  ячей.  Вас.  187. 

Семнп'ядний,  а,  е.  Иміющій  мірьі  семь 
пядей.  Семигіядную  пищаль  підняти.  АД. 
X.  111.  В  семигіядні  пищалі  грімали. 
Макс.  (1849).  .27. 

Секирбгий,  а,  е.  Семнрбга  плахта. 
Сортъ  плахти.  Кв.  (Желех.). 

Семиряга,  ги,  ж—  Семеряга.  На  ко- 
закові шати  дорогії:  три  семирязі  лихії. 

АД.  І.  168. 
СемисотнЕй.  а,  є.  Семисотими.  Випрос- 

талась, як  семисотна  верства.  Ном. 
Лї  8625. 

Семйшник.  ка,  м.  Монета  въ  2  коп. 
(Закр.). 

Семірка,  ки,  ж.  Полотно,  тканое  въ 
семь  иасмъ. 

Семряга.  ги,  ж.  =Семеряга.  Хоч  в  сем- 
рязі,  аби  в  добрі  зв'язі.  Ном.  .V  11250. 
Ум.  Семряжка. 

Семя,  мі.  ж.  Семья.  Ум.  Семейка,  сеи'ї- 
ця,  семёечка.  Росла  я  в  світлиці  при  ве- 

селій сем'їці.  Чуб.  V.  119.  У  нашого 
Омелька  невелика  семейка:  Сидгрко  та 
Пестірко  та  діток  шестірко,  та  бать- 

ко та  мати,  та  нас  три  брати.  Нп. 
Волч.  у. 

Сем'янйн,  на,  об.  Семьянинъ,  членъ 
семьи  (о  мужчинахъ  и  женщинахъ).  Нема 
одного  семянина  дома.  Волч.  у.  Дак  що  ж, 

що  ти  не  сем'янйн,  а  все  таки  ти  не 
чужа:  ти  моя  землячку,.  Г.  Барв.  40. 
Розріжеш  яблучко  і  даси  по  скибці  всім 

сем'янам.  жінці  й  дітям.  Г.  Барв.    343. 
Сем'янйстий,  а,  е.  Многосемейный.  То 

народ  сем'янйстий.  О.  1861.  II.  246. 
Сенат,  ту,  м.  Сенать.  Патриції-ари- 

стократгі  і  мудрий  кесарів  сенат.  Шевч. 
607.  Повезуть  у  сенат  до  царя.  ЕЗ.  V.  7. 

Сенатор,  ра,  м.  Сенаторъ.  Пани  мої, 
сенатори,  вволіть  мою  волю!  Грин.  ПІ. 
351.  Самого  короля  сенатори,  пани  да 
бискупи  у  руках  держали.  К.  ЧР.  10. 

Сеньга,  ги,  ж.  Родъ  рыбы.  Оселедців 
по  три  сотні  і  сеньги  донської  (купила). 
Мкр.  Н.  20. 

Серака,  ки,  о£=Сарака.  Ой  серака 
Поляниця  кукурузи  сіє.  Гол.  II.  357. 

Сербии,  на,  м.  1)  Сербъ.  2)  Родъ  тан- 
ца. ЗЮЗО.  II.  503.  Ум.  Сербйнонько. 

Сербинчук,  ка,  м.  Молодой  сербъ. 
Федьк.  (Желех.). 

Сербський,  а,  є.  Сербсній.  Федьк.  1. 130. 

Сербувати,  бую,  вш,  гл.  Основное  зна- 
ченій: быть  сербомъ;  но  встречено  лишь 

въ  значеній:  служить  наемникомъ  въ  войскв. 
Ой  сербине,  сербиночьу,  годі  сербувати, 
бери  серп  та  йди  в  степ  пшениченьки 
жати.  Нп. 

Сёрбщина,  ни,  ж.  Сербія. 
Сервёта,  ти.  ж.  Салфетка.  Борз.  у. 

Левиц.  I.  394.  Котл.  Ея.  IV.  45.  Ум.  Сер- 
ветка. Левиц.  1.  435. 

Сервётяний,  а,  е.  Салфеточный. 
Сёрга,  ги,  ж.  Серьга.  Я  тобі  стьожок, 

серьог,  намиста  доброго  нанесу.  Рудч. 
Ск.  II.  15.  2)  Кольпо,  прикрепляющее  ко- 

су къ  рукоятка.  Ум.   Серёжка,   серёжечка. 

Сергій,  гія,  м.  Іілеть.  Маркев.  48.  Цы- 
ганъ  грозить  ей  плетью.  Ох,  жінко,  жін- 

ко! Як  почну  я  тебе  отсим  Сергієм  ла- 
тати, то  вся  шкура  на  тобі  буде  трі- 
щати. КС.  1882.  X.  19. 

Сердак,  ка,  м.  Верхнее  теплое  сукон- 
ное платье  галицкихъ  крестьянъ,  расшитое 

шнурками.  Гол.  Од.  68.  Ко1Ь.  I.  35.  Шух. 
I.   126.   128. 

Сердачйна.  ни,  лс.=Сердак.  Озьму  я 
сі  вбого  дівча  в  одній  сердачині.  Гол.  II. 
396. 

Сердёга,  ги,  сердёка,  ки,  об.  Бідняга. 
Сердега  в  світі  не  наживсь.  Котл.  Ен. 
VI.  ЗО. 

Сёрдёнько,  ка,  с  1)  Ум.  оть  серце. 
2)  Насік.  Тоже,  что  и  сбнечко,  Соссіпеїіа. 
Вх.  Пч.  II.  26. 

Серденя,  няти,  с  Сердечко.  Употреб- 
ляется преимущественно  какъ  ласкательное 

слово.  Чуб.  Ш.  166.  Вже  не  чути,  не 
видати  мого  серденяти,  десь  у  мого  сер- 

деняти нерідная  мати  Нп.  Ум.  Серде- 
нятко, серденяточко.  Покидаю  тебе,  серде- 
нятко моє,  гей  єдиному  Богу.    Мет.    23. 

Сердёчина,  ни,  об.= Сердега. 
Сердечко,  ка,  с.  Ум.  оть  серце. 
Сердечне,  сердечно,  сердешне,  сер- 

дешно, нар.  Искренно.  Ой  любилося  двоє 
дітей  сердешне.  Чуб.  V.  372. 

Сердечний,  сердешний,  а,  є.  1)  Сер- 
дечный, искренній.  Одцуралась  нас  близь- 

кая й  далекая,  вся  названая,  сердешная 
родина.  ЗОЮР.  І.  28.  2)  Бідняга,  достой- 

ный сожалінія,  злосчастный,  злополучный. 
Несповита  заплакана  сердешна  дитина. 
Шевч.  Ти,  козаче  сердешний,  який  же  ти 
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безпечний.  Чуб.  V.  129.  Поодрубував  ру- 
ки й  ноги, — есе  за  той  сердешний  хліб. 

Грив.  І.  177.  3)  Сердешне  дере80=Сер- 
дешнин.  4) — шна  трави  Раст.  Огооиз  \ег- 
ші9  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130.  Ум.  Сердешненький. 
Шевч.  502.  Ком.  Ен.  П.  41. 

Сердечник,  сердешних,  ка,  м.  Шух. 
І.  176.  1>  Сердцевина  дерева.  2)  Часть 
друлівнина.  Шух.  І.  277. 

Сердзевій,  а,  е=Червонвй.  Вх.  Зн.  62. 
Сердити,  джу.  днш,  гл.  Сердить.  Щоб 

не  сердить  отамана,  покинув  Оксану. 
Шевч. 

Сердитий,  а,  е.  Сердитый,  злой.  ЗОЮР. 
I.  12.    Сердитий    вітер    завива.    Шевч. 

Сердитися,  джуся,    дишся,    гл.    Сер- 
диться. Сердилась  баба  на  діда,  а  дід  то- 

го не  відав.  Ном.  №  3473. 

Сердито,  нар.  Сердито.  А  тобі  навіщо? 
одказав  дід  трохи  сердито.  Левиц.  І.  99. 
Стало  їм  і  соромно,  і  сердито  на  гас- 

пидську   дівку    за    таку    одповідь.    Грин. 
II.  275. 

Сердіввя,  вя,  с.  Гв'бкь.  Я  на  твоє 
сердіння  байдуже.  Нп. 
Сердопйшний,  а,  е.  Кичливый.  Вийшов 

багатий  сам  за  ворота,  за  ним  вибігла 
челядь  сердопишна.  горда.  Гол.    Ш.    267. 

Сердуватв,  дун>,  еш,  гл.  Сердиться. 
Мнж.  192.  На  кого  ж  ти,  мій  милий, 
сердуеш.  що  мою  білу  постіль  руйнуєш. 
Грин.  Ш.  301. 

Сердушавв,  ка,  м.  Раст.  Егуїпгаеа  Сеп- 

іаигіиш  Регз.  ЗЮЗО.  І.   122.* 
Сердюк,  ка,  м,  Телохранитель  при  гет- 

мане. К.  ЧР.  426.  Списи  блищать,  шап- 

ки рябіють;  б'ють  тулумбаси:  сердюки 
по  полю  скачуть.  Греб.  343.  2)  Серди- 

тый,  раздражительный.  Лубен,  у. 

Сердючка,  кн,  ж.  Сердитая,  раздра- 
жительная. Лубен,  у. 

Сердюччина,  ни,  ж.  соб.  оть  сердюк  1. 
Серебро,  ра,  с.=Срібло. 

Серед,  нар.  Среди,  посреди.  Серед  Чор- 
ного моря  утопило.  ЗОЮР.  І.  29.  Серед 

хати  стояв....  чоловік.  Левиц.  Нов.    104. 

Середа,  дв,  ж.  Среда.  Ще  не  біда,  що 
без  риби  середа.  Ном.  №  7229. 

Середземний,  а.  е.  Средиземный.  Се- 
редземне мбре.  Средиземное  море.  Ла  га- 

рячому березі  Середземного  моря.  Левиц. 
Нов.  15. 

Середина,  вв,  ж.  1)  Середина,  среди- 
на. 2)  Внутренность.  Ум.  Серединка. 

Серединка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  середи- 

на. 2)  Родъ  игры  въ  мячъ.  О.  1861.  XI. 
Св.  36. 

Середній,  я,  е.  1)  Средній,  срединный. 
Чуб.  V.  938.  Поперед  війська  не  вихва- 
чайся,  а  позад  -війська  не  зоставайся, 
держися  війська  все  середнього.  АД.  І.  16. 
2)  Среднихъ  лЪтъ.  Ой  маненьких  потоп- 

тала (орда),  старих  порубала,  а  серед- 
ніх чоловіків  у  полон  погнала.  Нп. 

Середвьовіковйй,  а,  в  Средневековый. 
К.  Кр.  17. 

Середняк,  ка,  м.  Сердцевина  рога.  См. 
Осередок  \.  Вас.  163. 

Середовйй,  а,  є.  1)  Внутренній.  Як 
його  побито,  приходив  хвершал  дивитись; 
так  він  не  признавсь  побоїв  середових, 
значить  у  животі,  або  в  грудіх:  тілько 
й  бачив  хвершал  синяк  під  плечем  та 
на  голові.  Екат.  у.  (Залюб.)  Сало  середо- 
ве.  Либонь  до  сієї  комори  треба  середо- 

вйй ключ,  бо  вона  запірається  з  середи- 
ни. (Залюб.).  2)  Средній.  3)  Среднихъ 

лътъ. 
Середопістя,  тя,  с.  Крестопоклонная 

неділя. 
Середохресний,  а,  е.  Крестопоклонный. 

Ном.  Лг  423.  ХС.  1.  75.  Середохресний  по- 
неділок, тиждень. 

Середохрестя,  тя,  с.  1 )  Крестопоклон- 
ная неділя.  Грин.  II.  93.  Аж  ось  зараннє 

стало  сонечко  припікати,  неначе  о  пра- 
вій середі,  а  ще  тілько  середохрестє.  Кв. 

2)  Місто,  гді  расходятся  дороги.  О.  1862. 
IX.  69. 

Середу,  предл.  Посреди.  Розложили 
середу  двора  огонь.  Кв. 

Середущий,  а.  е=Свредулыпий.  Най- 
молодший сідельце  несе,  середущий  собі- 

рається.  Чуб.   V*.   985. 
Середульший,  а,  є.  Средній.  АД.  І. 

108.  Озоветься  менший  до  середульшого, 
середульший  до  старшого.  Чуб.    V.    847. 

Серёжечка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  серга. 
Сережка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  серга.  Ой 

надіну  я  сережки  і  добре  намисто.  Шевч. 

2)  Цв-Ьты  н-БКОторыхъ  деревьевъ  (ивы,  оси- 
ны, березы,  орешника).  Ум.  Сережечка. 

У  нашої  Олени  сережечки  зелені.  Ном. 
.V  5351. 

Серен,  на,  м.  Замерзшій  твердый  снътъ. 
Угор. 

Сереннтв.  ню,  наш,  гл.  Напирать. Угор. 

Сержйна,  нн,  акг.=Жоржина.  Мил. 168.     , 

Серів,  нар.  Сего  года.  Борз.  у. 
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Серішній,  я.  в=Сьогорішній. 
Сермяга    ги,  а«с.=Семеряга.  Ум.  Сер- 

м'яяіка. 

Сермяжина,  ни,  ж.  1)=Серм'яга  Сер- ліяжина  по  коліна  — дівчата  сміюпься. 

Нп.  2)  Домашняго  изділія  сукно,  изъ  ко- 
тораіо  шьются  сермяги.  Гол.  Од.  55. 
Сермяжник,  ка,  м.  Носящій  сермяіу, 

бідняи>.  Усі  козаки,  багачі-молодцг  в 

улани  пійшли,  а  мужики-серм'яжьиш 
та  й  не  схотіли.  Чуб.  У.  955. 

Сермяннна.  нн,  ж.= Сермяжина  Ой 
лежить  козак  на  глибокій  долині,  посте- 

лив собі  в  голову  серм'янину.  Гол.  І.  105. 
Серна,  ни,  ж.  Серна,  козуля,  косуля, 

Сег\и8  саргеоіиз.  Вх.  Пч.  II.  6.  Левиц. 
І.  494. 

Сернйця,  ці.  лс.=Серна.  Вх.  Пч.  Н. 
6.  Скакала  би  \м  у  три  боки,  як  серница 

при  потоки;  копкала  би  'м  подковка- 
ми, як  серница  копитками.  Гол.  Ш.  435. 

Сернюк,  ка,  м.  Самець  серны,  косули, 
Сегуив  саргеоіия.  Вх.  Пч.  II.  6. 

Серп,  па,  м.  Сирт»,  Багатого  і  серп 
голить,  а  убогого  і  бритва  не  хоче.  Ном. 
№  1600.  Ум.  Серпик,  серпок. 

Серпанковий,  а,  є    Кисейный. 

Серпанок,  нку,  м.  1)  Кисея.  Кв.  Сон- 
це вже  піднялось  геть-то,  так  дим — унизу 

поміж  деревом  синій,  а  вгорі  наче  золо- 
тий серпанок.  К.  ЧР.  235.  Піднялась 

роса  і  як  серпанком  вкрила  степ.  М.  Пр. 
16.  Серпанків  вісім  на  намітки.  Котл. 
Ен.  VI.  43.  2)  Покрывало  на  голову  у 
замужней  женщины.  Ум.  Серпаночок.  Серпа- 
ночок  од  дрібних  слізочок  та  ніколи  не 
висихає.  Чуб.  V.  220. 

Сёрпен,  ну,  м.  Годъ  танца  пли  хоро- 
воднаго  шествія  на  нраздникь  Христова 
Воскресенія.  КоІЬ.  І.  149. 

Серпень,  пня,  м.  Августъ. 
Серпик,  ка,  м.  Ум.  отъ  серп. 
Серпівнйк,  ка,  м.  Раст.  СісЬогіїш  Іпіу- 

Ьиз.  Шух.  І.  21. 

Серпій,  пія.    серпнйк,    ка,    м.    Раст. 
СдгузапІЬетиш  Іесапіпешит.  Вх.  Пч.  1.9. 

Серпок,  пка,  м.  Ум.  огь  серп. 

Серверів,  ву,  м.  Раст.  а)  Гаїсагіа  Кі- 
уіпі.  Анн.  143.  ЗЮЗО.  І.  123.  6)  АсЬШеа 
МіІІеГоІіит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  109. 

Серпуха,  хи.  ж.  Раст.  Зеггаїиіа  Ііпсіо- 
гіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Сереті  в  ник,  ка,  м  =  Підклад  2.  Вх. 
Зн.  49. 

Сортувати,  тую,  вш,  гл.  Таскать  сюда 
и  туда.  Розбійники  вдвох  напали  мене  та  й 
таскають:  довго  сертували  мене  сюди 
та  туди  по  двору.  Екат.  у.  (Залюб.). 

Сертув,  ка,  м.  Сюртукъ.  Раз  іде  у  вис- 
тупцях і  сертуку.  ЗОЮР,  І.  69. 

Сертучйна,  ни,  ж.  Сюртукъ,  плохой 
сюртукъ.  Прийшов....  у  якийся  сертучині. 
О.   1802.  II.   75. 

Серце,  ця,  с  1)  Сердце.  Вийшов  козак 
із  сінеіі,  за  серце  береться.  Мет.  90.  Від 
серця  до  Бога  навпростець  дорога.  Ном. 
Від  серця  до  неба  шляху  не  треба. 

Ном.  Щирим  серцем  рббить.  Усердно  де- 
лает ь.  работаетъ»  МВ.  II.  11.  Употр.  какь 

ласкательное  слово:  Скажи  мені,  серце, 
що  маєш  на  мислі?  Мет.  63.  Серцем  ну- 

дити. Тосковать.  Ой  я  хлопець  негцасли- 
вий.  а  як  тяжко  серцем  нуджу:  кого 
люблю  та  й  не  виджу.  Чуб.  На  тще  серце 

Натощакъ.  2)  Гн'Ьвъ.  Сим.  229.  Не  то 
сильний,  що  камінь  верне,  тільки  силь- 

ний, що  серце  в  собі  вдержить.  Ном. 
.N5  3556.  Трохи  з  серця  не  сказива .  Стор . 

М.  Пр.  44.  З  серця.  Гнівно,  сердито.  Крик- 
нув чоловік  із  серця.  Рудч.  Ск.  II.  127. 

См.  3-сгрця.  Сёрця  додати.  Егце  боліє  раз 
сердить.  3)  Штифть  въ  замкі.  4)  Языкъ 
въ  колокол*.  Сим.  178.  5)  Сердцевина  де- 

рева Шух.  І.  176.  6)  Полип  ъ,  медуза. 
7)— земне.  Родъ  трюфелей.  Фр.  Пр.  17  7. 
Винюхав  би  земне  сёрце.  Выс.твдилъ  бы 
даже  въ  землі  спрятанное.  Фр.  Пр.  177. 
Ум.  Серденьно.  сердечко,  серденя,  серде- 

нятко, серденяточко.  Злая  година  мене 
зсушила,  коло  мого  сердечка  гніздечко 
звила.  Чуб.  V.  108.  Ходи,  серденько,  сюди! 
Не  зви  мене  козаком,  зови  мене  сердечком. 

Мил.  103.  Горобець  маленький,  а  сердеч- 
ко мае, — сердится,  можетъ  сердиться.  Ном. .V;  3322. 

Серцевий,  а,  ё.  Сердечный,  къ  сердцу 
относящійся. — нбжик.  Почти  овальней  фор- 

мы деревянная  дощечка  съ  отверспекъ 
для  держащаго  ее  пальца  посредине;  нею 
горшечникъ  выравниваетъ  снаружи  стінки 
віилінленной  посуды.  Шух.    I.    261,    262. 

Сесе.  міьсіп.  Это.  Ні  за  сесе,  ні  за  тото 

Фр.  Пр.  6. 
Сестра,  рй.  ж.  Сестра.  То  не  сива  зо- 

зуленька закувала,  то  не  дрібна  пташка 
щебетала,  як  сестра  до  брата  на  чужу 

чужину  добрим  здоров'ям  покланялася. 
ЗОЮР.  І.  21.  Ум.  Сестриця,  сестричка,  се- 

стронька, сестриченька.  Чуб.  Ш.  468;  V. 
76.  Та  нема  ні    братіка,    ні    сестриці- 
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жалібниці.  Часто  употребляется  какъ  лас- 
кат.  между  женщинами.  Де  твій,  брат, 
сестрице? 

Светрики,  вів,  мн.  Раст.  Меіашрупіт 
петогоаига  Ь.  ЗЮЗО.  І.  128. 

Сестрин,  на,  не.  Сестринъ,  принадле- 
жащей сестрі.  Іван  поняв  віри  сестриній 

мові.  Рудч.  Ск.  І.  132. 
Сестрина,  ни,  лс.=Сестра=Сеструня. 

Була  у  мене  старша  сестрина,  квіточ- 
ка рожева  на  порі.  О.   1862.   УШ.    14. 
Сестрнтися,  рюся,  рншся.  гл.  Дълать- 

ся  названной  сестрой,  сестриться.  Колись 
божились  та  клялись,  братались,  сестри- 
лись  зо  мною.  Шевч.  546 

Сестрйцин.  на,  не.  Принадлежащей  сес- 
триці. От  тобі,  сестрице,  сестрйцин 

убор.  Мет.   205. 
Сестриця,  ці,  ж.  Ум.  огь  сестра. 
Сестрич,  ча,  .«.=Сестрінвць. 
Сестричка,  ки,  ас.  1)  Ум.  оть  сестра. 

2)  Членъ  женскаго  братскаго  цеха.  КС. 
1890.  УН.  91.  3)  Раст.  Уіоіа  Ігісоїог.  Вх. 
Ич.  II.  37. 

Сестрйчна.  ної,  ж  =Сестріннця.  /Ке- 
лех. 

Сестрйчннй,  ного,  .и.=Сестрінець.  Же- 
лех. 

Сестрівнйця.  ці,  ж.  —  Сестріннця. 
Ррин.  Ш.  109. 

Сестрінець,  нця.  м.  Племянникъ,  СЫЕЪ 
сестры.  Желех. 

Сестріннця,  ці,  ж.  Племянница,  дочь 
сестры.  Желех. 

Сестріннч,  ча,  л«.=Сестрінець.  Же- 
лех. 

Сестрінва,  ки,  ас.— Сестріннця.  Же- 
лех. 

Сестрінок.  нка,  .м.=Сестрінець.  Же- 
лех. 

Сестрінча,  чати,  с.  Маленькая  сестра. 
Ум.  Сестрінчатко.  Желех. 

Сестронька,  ки.  ж.  Ум.  огь  сестра. 
Сеструня,  ні.  сеструся,  сі.  ж.  Ласк. 

огь  сесгра.  О.  1862.  УШ.  14.  Св.  Л.  248. 
Ой  не  с  ж  то  зозуля,  но  твоя  сестру- 

ня. Гол.  І.  196.  Ні  батька,  ні  матусі, 
ні  рідненької  сеструсі.  Чуб.  У.  983. 

Сеч,  чі,  лс  Моча,  урина.  Бора,  у.  Ду- 
же добре  діло  виносити  од  хворого  сеч, 

шоо  не  застоювалась.  Волч.  у.  Кінська 
сеч.   Мнж.   140. 

Се!  меж.  Крикъ  на  корову,  когда  ее 
гонять.  Вх.  Лем.  472. 

Снв,  ва.  ве= Сивий.  На  тій  сосні  сив 
сокіл  сидить.  Чуб.  ПІ.  299. 

Сивак.  ка,  м.  1)  0  человікі:  сідой. 

К.  ЦН.  283.  2)  Волъ  гемно-с-ьрый.  КС. 
1898.  УП.  41,  42.  Гейкнув  на  сиваки  і 
рушив  в  дорогу.  Гн.  II.  168.  3)  Порода 
голубей.   Ум.  Сивачбк.  КС.  1898.  УП.    42. 

Сивастнй,  а,  е.  Свдоватый,  евровятый. 
Вх.  Зн.  62. 

Сиваш,  ша,  м.  Сивка,  сивий.  Ой  коні 
наші  сиваші,  чи  були  ви  на  паші?  Мет. 
218. 

Сивець,  вця,  -и— Сиваш.  Не  першина 
сивг{ю  війна.  Ном.  .V  5782.  Да  як  жаль 
же  мені  сивця-воронця,  сиві/я-воронця, 
білого  копитця.  Чуб.  Ш.  295. 

Сивизна,  нн,  ж.  Съдина.  Сивизна  на 
висках.  Ном.  Лі  8709. 

Сивий,  а,  в.  1)  Сбдой.  Сивий  дід.  2)  Съ- 
рый.  Раз  приїде  сивим  конем,  у  другий — 
вороним.  ЗОЮР.  І.  97.  Не  в  тім  сила, 
гцо  кобила  сива,  а  в  тім  як  везе.  Посл. 
Сива  шапка.  Чуб.  УП.  414.  Гол.  Од.  18. 
Брови  чорні,  очі  сиві.  Грин.  Ш.  241. 
3)  Сизый.  Ходить  голуб  сивий-волоха- 
тий.  Мет.  10.  Вилинула  б  з-під  калини, 
як  сива  зозуля.  Чуб.  У.  51.  Туманець  си- 

вий. Грин.  Ш.  398.  Ум.  Сивенький,  сиве- 
сенький. Дідусь  сивесенький  рида.  Шевч. 

Ой  ти,  мій  милесенький,  голубе  сиве- 
сенький. Чуб.  У.   257. 

Сивина,  ні,  ас.=Сивн8на.  Грин.  Ш. 
651.  Не  сивина  на  світі  правду  творить. 
К.  Іов.  70. 

Снвйця,  ці,  ж.  Раст.  Хагйиз  зігісіа. 
Вх.  Лем.  464. 

Сивісінький,  а,  е.  Совершенно  сбдой. 
Мій  батечку  старенький,  сивісінький. 
Мил.   188. 

Сивіти,  вію,  еш,  гл.  Сідать.  У  школі 

мучилось,  росло,  у  школі  й  сивіть  поча- ло. Шевч. 

Снвкбвнй,  а,  е.  Сърый,  изъ  сърой 
шерсти.  Бо  я  вівчар  нетяга,  сивковая 
сермяга.  Чуб.  У.    124. 

Сивобородий,  а,  е.  Седобородый.  Ге- 
тери гостя  привели  сивобородого.  Шевч. 

604. 
Сивоборбдько.  ка.  м.  ЧеловЪкъ  съ  сб- 

дой бородой. 

Сивовнский,  а,  є.  Сь  сбдмми  волосами 
на  внекахъ.  А  у  тій  же  Оленовці  дівки 
сивовискі.  Чуб.  Ш.   182. 

Сивоволосий,  а,  е.  Седоволосый.  їси- 



628 савоголовий — сизопериё. 

воволосий  підняв  руки  калічені  до  свято- 
го Бога.  Шевч. 

Сивоголовий,  а,  е.  Съ  сідой  головой. 
Левиц.  1.  367, 

Снвограк,  ка,  м.  Пт.  Сивоворонка,  Со- 
гасіаз  ̂ аггиіа. 

Снвогрунт,  ту,  м.  Сірьій  смушекъ  съ 
темнымъ  подшерсткомъ.  Вас.  198. 

С'нвозалізний,  а,  е.  О  цвіті:  стально  і. 
О  масти:  темносірьій.  Сим.  59.  Вх.  Зн.  6.!. 

Снвокрйлий,  а,  є— Сизокрилий.  Ле- 
тить орел  сивокрилий.  Чуб.  У.  807. 

Сиворакша,  ші,  ж.=Сивограв.  Пере- 
літають з  гори  на  гору  то  ряба  горли- 

ця, то  сивий  припутень,  то  синя  сиво- 
ракша.  Левиц.  I.  204. 

Сявострокатий,  а,  е.  О  масти:  сврый 
съ  пятнами  иного  цвіта?  Кінь  сивостро- 
катий. 

Сивоусий,  а,  е.  Седоусый.  Заворожи 
мені,  волхве,  друже  сивоусий.  Щевч.  Спі- 

вак сивоусий.  Млак.  34. 
Сивуватий,  а,  е.  Сідоватий.  Сивуваті 

вуси.  Левин.  Пов.  198. 
Сивуля,  лі,  ж.  1)  Порода  грибовъ. 

Подольск,  г.  2)  Названіе  коровы.  Ко1Ь. 
I.  65. 

Сивуляк.  ка,  м.  Сірьій,  безъ  глазури 
горшокъ.  Вх.  Зн.  62,  88. 

Сивуха,  хи,  ж.  Сивуха.  Маркев.  140. 
Пили  на  радощах  сивуху.  Котл. 

Сйгла,  ли,  ж.  1)=Смерека  (европей- 
ская пихта),  иміющая  вітви  лишь  вверху. 

Шух.  I.  176.  2)  Горный  лісь  изъ  такихъ 
сигл.  Шух.  I.   177. 

Сидень,  дня,  м.  Сидящій  на  одномъ 
■місті,  малоподвижный  человікь,  домосідь. 
Оце  ще  сидень, — і  між  люде  ніколи  не 
вийде! 

Сйдження,  сидіння,  ни,  с  Сидініе. 
Через  сйдження,  не  міг  запопасти  в  ле- 

жання. Ном.  Лі  10846.  Через  сидіння  не 
впало  в  лежіння.  Ном.  №  10846. 

Сидіти,  джу,  дйш,  гл.  1)  Сидіть.  Си- 
дить, як  квіточка.  ЗОЮР.  І.  145.  Си- 

дить голуб  на  дубочку,  голубка  на  виш- 
ні. Мет.  62.  Сидів  у  темниці.  Ном. 

№  7068.  У  парі  сидГти.  Прямой  смыслъ: 
сидіть  рядомъ  на  свадьбі,  т.  е.  быть  но- 

вобрачным^ сочетаться  бракомъ.  Дай, 
Боже,  пошли.  Боже,  у  парі  сидіти. 
Грин.  III.  650.  2)  Жить,  занимать  місто 
для  жительства.  ЗОЮР.  I.  150.  Лівий  бік 
Дніпра  низький,  то  тутеньки  люде  не 
сидять.  Кіеп.  г. 

Сидітися.  даться,  гл.  безл.  Сидіться. 
Не  сиділось  і  Ониськові  з  молодою  жін- 

кою. Стор.  М.  Пр.  І.   171. 

Сидня,  ні,  ж.  Сидініе.  Руцч.  Ск  II. 
208.  Це  йому  так  від  сидні  сталось. 
2)  Праздное  житье.  У  тестя  не  буде  йому 
сидні:  тесть  дурно  не  годуватиме,  ска- 

же: роби. 

Сидун,  на,   м.=Сндень.  Рк.  Левиц. 
Сидушка,  ки,  ж.  Маленькій  стулъ  съ 

засовоыъ  спереди,  въ  который,  садятъ  ді- 
тей, начинающихъ  сидіть.  .Рк.  Левиц. 

Сндьма,  нар.  Сидя.  Він  був  сидьма 
тоді,  як  нас  покликали,— сидів,  а  не  м 
жав.  Екат.   у. 

Сидячий,  а,  е.  Сидящій,  сидячій.  По- 
бачили молодця  сидячого.  Єв.  Мр.  XVI.  5. 

Сйж,  жа,  м.  Роді,  игры  въ  карты,  по- 
добный великорусскимъ  „носкамъ".  КС. 1887.  VI.  467. 

Сйження,  ня,  с— Сйдження.  За  си- 
ження  нема  гження.  Ном.  Л5  8115. 

Сйв,  сйаий,  а,  е  Сизый.  На  тім  яво- 
рі сиз  сокіл  сидить.  Чуб.  Ш.  441.  Голуб 

сизий,  голуб  сизий,  голубка  сизійша.  Чуб. 
V.  251.  Сизі  орли  заклекотали.  ЗОЮР. 
I.  42.  Ум.  Сизенький,  сизесенький.  Постій, 
постій,  козаченьку,  мій  сизенький  орле. 
Чуб.  V.  86.  Голубочко  моя  сизесенька, 
дівчинонько  моя  вірнесенька.  Чуб.  V.  248. 

Сивий.  См.  Сиз. 
Сивенький,  сивесенький,  а,  є.  Ум. 

оть  сизий. 

Снвик,  ка,  м.  Особый  родъ  шмелей  съ 
зеленовато-сизымъ  нушкомь  на  верхнемъ 
щиткі.  Лубен,  у.  (Леонт.). 

Сивіти,  вію,  вві,  гл.  Быть  сизаго  цві- 
та.  Оксамити  сизіли.  Мир.  ХРВ.  68. 

Сивокрйл,  сизокрилий,  а,  е.  Сизокры- 
лый. Ой  де  взявся  сизокрилий  орел.  Чуб. 

V.  246.  Да  не  кидай  же  мене,  сизокри- 
лий орле.  Мет.  78.  Ум.  Сизокрйленький. 

Ви,  голубці  сизокриленькіг .  Грин.  Ш.  389. 
Сивоокий,  а.  в.  Съ  сірьіми  глазами. 

Рають  йому  дві  дівиці:  їдна  косоока,  дру- 
га сизоока.  Чуб.   V.  35. 
Снвоорленькнй,  а,  є  Сизый  какъ  орелъ? 

Ви,  голубці  сизокриленькіг,  сизокрилі,  си- 
зоорленькії.   Грин.  НІ.  389. 

Сивопврець,  рця,  м.  Оь  сизыми  перь- 
ями. Орли  сизоперці  налітали.  Неї. 

Сизоперий,  сизопірий,  а,  є.  Сизопе- 
рый.  АД.  І.  113.  Ой  брате  мій,  брате, 
сизопірий  орле,  доглядай  оке  ти,  брате, 
моїх  малих  діток.  Чуб.    V.  853. 
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Сиэопёрка.  кн,  ж.  Съ  сизыми  перьями. 
Ум  Сизопёрочна.  Ой  галочки  сизоперочки, 
підіймайтесь  вгору.  Чуб.  V.  959. 

Сизота,  ти,  ж.  Сизость. 
Сикавка,  ки,  ж.  1  і  =  Сікавка.  2)  Раст. 

Сопіига  шасиїаіит  Ь,  ЗЮЗО.  I.  119.31= 
Сіковиця.  Вх.  Пч.  II.  .19. 

Сйкати,  каю,  вш,    гл.=Сцяти.    Угор. 
Сикатися,  каюся,  вшся  и  чуся,  чиш- 

ся.  гл.  1)=Сікатнся.  Синеться  в  вічі 
мов  оса.  Ном.  №  2758.  Так  і  сичуться 
оо  нас,  як  чмара  та.  Г.  Барв.  49. 

Сикель.  Названіе  косточки  сливы  въ 

загадкъ\  Сикель  викинь,  тіло  з'їж:.  Чуб. 1.  315. 

Снкір,  кору,  .«.  Пт.  Рагив  та^ог,  си- 
ница-кузнсчикъ.  Вх.  Пч.  II.  13. 
Снкля=Сікавнця.  Вх.  Пч.  19. 
Сиклннн.  лин,  ж.  мн  =Сциклини 

Шух.  1.   153. 
Сикнан,  на,  м.  Артель  древорубовъ  на 

все  время  работы.  Шух.  I.   173. 
Сикорка.  ки,лс.=Сикір.  Вх.  Пч.  II.  13. 
Сила,  ли,  ж.  1)  Сила,  мочь,  могуще- 

ство, преобладавіе,  власть,  значеніе.  Ні- 
якою силою  не  одоліє.  ЗОЮР.  Божа  воля, 

Божа  й  сила.  Ном.  Л*  21.  Голубчики, 
каже,  не  наша  сила.  ЗОЮР.  1.  71.  Як 

ще  були  козаки  у  старосцини  Солтико- 

во'г.  то  вже  було  без  його  не  пійдуть  гря- 
ничиться,  бо  не  їх  буде  сила.  ЗОЮР.  I. 
109.  Силою.  Насильно.  Людей  гонили  си- 

лою на  присягу,  то  й  батько  присягав 
на  унію.  ЗОЮР.  I.  137.  Силу  взяти.  Прі- 
обрість  власть.  У  силу  вбиватися.  Входить 
въ  силу,  укріпляться.  В-сйлу.  Едва,  съ 
трудомъ,  еле.  Кінь  у-силу  йде.  Грин.  II. 
55.  Іі-силу  бідолахи  втекли  од  його.  МВ. 
I.  151.  Сйлу-в-смлу.  Едва,  съ  большимъ  тру- 

домъ. Як  я  молодою  бувала,  по  40  варе- 
ників їдала,  а  тепер  хамелю,  хамелю — 

силуу-силу  50  іззіси.  Ном.  Л*  8146. 
Насилу,  на  превелику  силу.  Съ  трудомъ, 
съ  величайшимъ  трудомъ.  Над  силу.  Сверхъ 
силъ.  Через  силу.  Противъ  желанія,  при- 

нуждая себя:  сверхъ  силъ.  Через  силу  п'є 
горілку.  Роблю  через  силу.  МВ.  II.  14. 
Од  ійли.  Самое  большее.  Дим  чоботям  од 
сили  три  карбованці  ціна.  Кролев  т. 
В  чім  сила?  Въ  чемъ  суть?  въ  чемъ  діло? 
Не  в  тім  сила,  що  кобила  сива,  а  в  тім, 
що  не  везе.  Ном.  .^  7221.  Знати  в  чому 
силу.  Знать  въ  чемъ  толкъ.  Розумний  чо- 

ловік і  в  конях  силу  зна.  Греб.  382. 
2)  Небесна  сила.  Ангелы.  Нечиста  сила. 
Дьяволъ,  чортъ.  3)  Много,  множество.  Там 

була  людей  велика  сила.  Худоби  в  його 
сила.  Грин.  Ш.  226.  Ще  більша  сила 
відьом  налетіла  у  хату.  Грин..  I.  67. 
4)  Під  силу,  попід  силу.  Подъ  мышки.  Ой 
узяли  Парасуню  попід  обі  сили,  повели 
ю  за  Станислав  та  й  там  повісили. 
Гол.  I.  58.  Ум.  Сил  на,  силонька,  сйлечка, 
силочка.  Чуб  V.  875.  МВ.  (О.  1862.  Ш. 
44).  Бери,  синочку,  скільки  силочка  змо- 

же. КС.  1883.  II.  381. 

Си  лак,  ка,  м.  Силачъ.  Мнж.  192. 
Силённий.  а,  е.  Очень  сильный;  могу- 

щественный. Мнж.  181.  Силенний  дощ. 
Харьк.  у.  А  морю  широченному,  глибо- 

кому, силенному,  води  не    надаси.    Гліб. 
Силёча,  чі,  ж.  Ув.  отъ  сила  въ  3-мъ 

знач.,  множество.  Раків  силеча. 

Сйлечка.  ки,  ж.  Ум.  отъ  сила. 
Силйти,  лю,  лйш,  гл.  Завязывать  узелъ. Угор. 

Сйлка,  ки,  ж.  1 )  Ум.  отъ  сила.  Силка 
маленька.  Ном.  Л»  8232.  2)  Горшокъ.  Угор. 

Снлковйй,  а,  ё.  Сильный.  Хиба  ж  то- 
бі не  видно,  що  він  такий  силковий,  що 

його  все  боїпіься.  Рудч.  Ск.  І.   133. 

Силкування,  ня,  с  Усиліе,  стараніе. 
Силкувалась  перемогти  себе,  та  з  вели- 

кого силкування  тільки  сльози  ковтає. 
Г.  Барв.  166. 

Силкуватися,  куюся,  вшся.  гл.  Си- 
литься, усиливаться.  К.  Іов.  55.  Маруся 

силкувалась,  та  не  здужала  за  ним  і 
слова  сказати.  Кв.  І.  99.  (Віл)  в  плузі 
силкувавсь,  копиці  волочив.  Греб.  378. 

Сидок,  лка.  .«  =Снлка  2.  Угор. 
Силон,  нар  Насильно.  Не  треба  дівки 

оодавати  заміж:  силом.  Зміев.  у. 

Снломіття,  тя,  с  Насиліе.  Було  б  ко- 
му заступити  дочку  від  силоміття.  Г. 

Барв.  509. 

Сидоміть.  нар.  —  Силоміць  =  Силом. 
Силоміть  люде  втопили.  Г.    Барв.    517. 

Силоміцннй,  а.  е.  Насильственный.  К. 
ХП.   131. 

Солоніць,  силоміццю,  нар.  =  Силон. 
Белів  її  силоміць  узяти  до  покоїв.  У  ха- 

ту так  силоміццю  і  пхається,  хоч  би 
то  як  гарно  на  дворі.  Харьк.  г. 

Силонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  сила. 

Силопйхом.  нар  =Силом.  Силопихсм 
у  хату  втиривсь.  Староб.  у.  Силопйхом 
заміж  витурили.  Староб.  у. 

Сйлочка,  ки,  ж.  Ун.  отъ  сила. 
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Силування,  ня,  е.  Принуждение.  До 
милування  нема  силування.  Ном.  №  4979. 

Силуванні,  а,  е.  Принужденный.  Си- 
луваним волим  не  наробишся.  Ном.  Л;  1087. 

Вона  мене  не  жалувала,  силувану  заміж 
оддала.  Нп. 

Силувати,  лую,  вш,  гл.  1)  Принуждать. 
Не  силуйте  мене  за  нелюба.  Мет.  243. 
У  нас  по  циганській:  не  хоче  робити — 
не  силуй,  їсти  не  хоче  —  бий.  Ном. 
№  11024.  2)  Припрашивать,  угощая. 

Сильне,  нар.  Сильно,  весьма,  очень. 
Туди  ішла  стара  мати— сильне  плаче 
і  ридає.  Макс.  Той  чоловік  був  сильне  ба- 

гатий. Рудч.  Ск.  Під  ним  кониченько, 
під  ним  вороненький,  сильне  дужий.  Чуб. 
Церква  давня  сильне.  МВ.  І.  Ум.  Силь- 

ненько, сильнёсенько.  Тяжко  зітхнула, 
сильненько  заплакала.  Чуб.  Ш-  119.  Став 
сильнёсенько  кричати.  Чуб.  V.  436. 

Сильний,  а.  є.  1)  Сильный,  кр-впкій. 
могучій.  ЗОЮР.  І.  141.  Хоч  не  сильна, 
аби  двір  закрасило.  Ном.  Д:  8899.  Тут 
є  сильний  лицарь.  ЗОЮР.  І.  3.  2)  Дающій 
силу,  мощь.  Чуб.  II.  209 — 210.  У  змія  єсть 
дві  бочки:  у  одній  вода  силна.  а  в  дру- 

гій безсилна.  Як  він  з  ким  небудь  б'єть- 
ся, то  сам  п'є  силну  воду,  а  другому 

дає  безсилну.  Чуб.  II.  208.  3)  Большой, 
сильный.  Були  на  селі  сильні  багачі. 
Грин.  II.  187.  Вона  ще  зроду  не  бачила 
такої  сильної  води.  Чуб.  II.  ЗО.  Прийиїли 
у  такий  сильний  ліс,  шо  йому  і  кінця- 
краю  нема.  Мнж.  37.  На  Різдво  сніги 
сильні  залягають.  Мил.  202.  Що  там 
за  сильний  ярмарок  стає.  Левиц.  І.  104. 
Ум.  Сильненький,  сильнёсенький. 

Сйльвив,  на,  м.  Могущественный  че- 
ловЪкъ.  Хлібороб  був  собі  тихий,  робо- 

тящий чоловік,  дбайливий,  обережний — 
знав  уже  він,  як  у  світі  жити  має  прос- 

тий чоловік  межи  князі  та  сильники. 
МВ.  ПІ.   104. 

Сильно,  нар.  і)=Сильне.  Той  чоловік 
був  силно  багатий.  Рудч.  Ск.  І.  153. 
2)  Насильно.  Не  сильно — вільно.  Ном. 
№  4953. 

Сильцё.  ця,  ж.  Петля,  ловушка  въ  ви- 
ді петли,  силокъ.  Шух.  І.- 236,  237.  См. Сіло. 

Сялющвй,  а,  е.  Огромный.  Силюща 
могила.  Хере.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
Склянка,  ки,  ж.  1)  Веревочка,  сну- 

рожъ.  У  гор.  2)  Мелкая  бисеринка.  КС. 
І 884.  IX.  60.  3)  Низка  бусъ,  грибовъ. 
Сйлянка  ягід.  Ягоди,  нанизанный   на   сте- 

белекъ  травы.  Их.  Зн.  63.  4)  Ленточка  нзъ 

бисера,  нисколько  соединенныхъ  низок-ь 
бусъ.  Гол.  Од.  60,  72,  73.  Шух.  I.  124, 
125.  Ум.  Скляночка. 
Силятн,  ляю,  вш,  гл.  Низать.  КС. 

1884.  IX.  66. 

Снн,  на,  м.  мн.  сияй  •  иногда  синове. 
Сынъ.  Син  своїй  матері  до  ніг  уклонив- 

ся. Нп.  Какъ  ласковое  обращеніе  сии  въ 
зват.  падеж*  прилагается  къ  дочери.  Во- 

на й  каже,  йому:  „Дідусю,  продайте  ме- 
ні цю  коняку! — Як  я  маю  тобі,  сину, 

каже  той  дід,  продавати,  то  лучне  я 
тобі  так  дам.  Чуб.  II.  68.  Божий  Син. 
Сынъ  Божій  І.  Христосъ.  За  кого  ж  ти 
роспинався,  Христе,  Сине  Божий?  Шевч. 
Б(сів.  вражий,  вразький,  чортів  сии.  Чортовъ 
сынъ  (брань).  Брешеш,  вражий  сичу! 
ЗОЮР.  І.  76.  Гей  ви,  ляхове,  вразькі  си- 

нове! ік  порогу  посувайтесь,  мені,  каза- 
ну нетязі,  на  покуті  місце  попускайте! 

ЗОЮР.  І.  205.  Песький,  сучий  син.  Сукинъ 
сынъ.  Я  сучий  син,  коли  отце  не  він. 
Греб.  390  Такий-сякйй  син.  Бранное  вы- 

ражение, которымъ,  для  приличія,  заме- 
няются болъе  ругательные  эпитеты.  А  ти 

вже  закозакувався,  сякий-такий  сину. 
ЗОЮР.  I.  154.  Який  сии!  Кой  чортъ.  Се  ж 
Ничипір  кажучи,  брелав:  який  сйн  у 
його  і  крапля  була  в  господі.  Кв.  Злий 
з  сйна....  Злий  з  сина  був  стари%  дун-, 
дук.  Котл.  Ен.  ПІ.  33.  Ум.  Синок,  синно, 
синонько,  синбчок,  сйнчичон.  Грнн.  Ш.  692. 
П'ятий  синко  ще  й  Пилинко.  Рудч.  Ск. 
І.  28.  Один"  синчичок,  як  одинчичок  Чуб. 
ПІ.  273. 

Синаш,  ша,  м.  Сынокъ.  Добре,  сина- 
шу! Рудч.  Ск.  II.  127.  Здоров,  синашу, 

ма  дитино! — Анхиз  Єнеєві  сказав.  Котл. 
Ен.  ПІ.  69.  Ум.  Синашко.  Люляй,  люляй 
козацький  синашку!  Чуб.  V.  347. 

Снневод,  да,  .к.  Пт.  Зимородокъ. 
Синеголов,  ва,  м.  Раст.  Егуп^іига  ріа- 

пига  Ь.  ЗЮЗО.  І.  122. 
Синеня,  няти,  с  Маленькій  сынокъ. 

Мнж.  45. 
Синета,  ти,  ж.  Темный  л^съ.  Желех. 

Ой  на  горі  синета.  Гол.  Ш.  244. 

Сннетарь,  ря,  .н  '?.  Ей  вівчарю,  сине- тарю,  покинь  вівці  пасти.  Гол.  ПІ.  240. 

Синець,  нця.  и.  і  )= Синяк  1.  Поди- 
вись на  твоє  личко,  маєги  синців   сорок. 

2)  Рыба.    АЬгатій    Ьаііегиз.    Браув.    26. 
3)  Раст.  а)  сьняк  3.  ЗЮЗО.  І.  121.  б)  Сеп- 
іаигеа  суапиу.  Вх.  Лем.  464. 

Синів,  нова,  ве.   Синовній,    принадле- 
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жащій  сын',  относящійся  кг  нему.  Харь- 
ков, г. 

Синий,  ка.  .к  =Снвяця.  Вх.  Леи  46  4. 
Синило,  ла,  с.  Спяило,  синяя  краска. 

Усякі  в  його  пляшечка:  де  глина  наколо- 
чена, де  цегла,  де  синило.  Г.  Барв.  325. 

Реиёство  синило.  Синильное  ремесло.  Роб- 
лю ж  я  таки  те  ремество  синило,  так 

воно  мені  добре  в  знакЛ  далося:  як  я  його 
мішала,  так  воно  мені  за  очі  взялося. 
:ЮЮІ\  І.  219. 

Синити,  нк>,  виш,  ?л.  Окрашивать  ні. 
синюю  краску,  синить. 

Синиха,  хи,  де.=Саноаа.  Сип,  як  син. 

та  синиха  лиха.  Н  м.  ,>6  '9298. 
Оивйця,  ЦІ.  ж.  1)  Сннида.  В  саду  ще- 

бечуть синиці.  Чуб.  V.  454.  2)  Названії- 
вола  масти  несколько  темніє  дииана  (см.). 
КС.  1898.  VII.  43.  Ум.  Синичка. 
Синичка,  ки.  ж.  1)  Ум.  отъ  синиця. 

Чуб.  V.  105.  2і  Раст  В-еІрпіпіипі  еіаіипі 

Ь."  ЗЮЗО.  І.   121. 
Санів,  нова,  ве  СьшовніЙ.  принадлежа- 

ліій  сыну,  относящійся  къ  нему.  Як  за- 
плаче мій  отець,  що  синова  голова  в  чу- 

жім краю  полягла.  Чуб.  V.   1034. 

Синівство,  аа.  г.  Сыновство,  сыновнее 
сотояніе. 

Синівський,  а.  в.   Сьіноьніп 
Сни  і*,  я,  в.  1)  Синій.  Синій  жупан. 

Синя  квітка.  А  моя  могила  край  синього 

моря.  Мет.  93  У  п'яниці  коли  не  очі 
сині,  то  спина  в  глині.  Ном.  2  >-- камінь. 
Медный  купоросъ.  Ум.  Синенькій,  сине- 
сенький. 

Синіти,  нію.  вш.  /.і.  Синіть.  Кругом 
його  степ,  як  .чаре  широке,  синіє.  ІІЬвч. 

Сннітва,  ки.  *  =Сннятка.  Си.  Снньо- 
та. 

Сивко,  ка,  м.  Ум.  оп.  син. 
Синова,  вбї,  ж.  Жена  сына. 
Свновёць.  вця.  .и.  1)  Сынъ.  І  бтп+ко 

й  матінка  його.  ..  пили,  гуляли,  весели- 
лись за  щастя  синовця  свого.  Мкр.  Г.  61. 

Маруся  синовця  родила.  Мкр. !".  68.  2>  ГТле- манникъ.  сынь  брага.  Желех. 
Сановная,  ці.  аг.  Племянница,  іочі. 

брата. 
Синок,  нка,  синонько,  ка,  синочок. 

чка.  сничичок,  нка,  ж.  Ум.  отг  син 
Синь,  иі,  ж.  Синева.  Ла  нтюпкою  у 

сині  вітати.   Ном.  .V   13205. 
Синька,  КИ,  аг  Синька.  Синьки  киші- 

ла. Чуб.   V.   і; 

Синьо,  на}).  Сиве.  Цвіте  воно  синьо. 
Ум.  Синенько,  синесенько.  Ой  на  горі, 
ненько,  да  зацвіло  синенько.  Чуб.  V.  111. 

Снньовбда.  дн,  ж.  Раст.=Остріжка. Вх.  Пч.  І.  Ю. 

Сжньоворбнка.  хи.  *  =Оивограк.  Вх. 
Ні.  II.  9 

Синьогрудка,  * .  Пт.  Ьихгіпіа  впеска. Вх.  Пч.  12. 

Снньогуб,  ба.  іг.  Рыба  АЬгапт  Уітіїа. 
Вх.   Пч.  II.   18. 

Синьокаптанннв,  ка,  м.  Носящій  си- 
ній кафтанъ.  Та  пострибайте,  панн-кар- 

мпзини!  гукнув  один  з  синьокаптанників. 
К.  ЧР.  71. 

Снньота,  ти,  ж.  Синій  цвъть.  На  плах- 
ті синьоти  багато,  то  й  звуть:  п.гах- 

та-гинітка.  Волч.  у. 

СиньоцнІт,  ту,  .«.  Раст.  аі  Оеіріїіпішп 
\)асі*  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121.  б)ХереІа  пи.іа  Ь. 
ЗЮЗО.  1    129 

Сннюк,  ка,  м.  1 1  Грибъ  нть  породы 
Воіеіи*.  Рядом.  V.  2>=Синиця  1.  Вх.  Пч. 
II.   13. 

Синюха,  хи.  ж.  Расі.  Аагасісп;.  Уіоіа- 
гева  Ь.  ЗЮЗО.  І.   ПО 

Синява,  ви,  ж.  Синова.  Г.  Варв.  217. 
Україна  зникчла  б  синяві.    К.    Дз.    155. 

Сннявка,  кн,  *-.  1)  Стоячая  вода,  бо- 
лото, лужа.  Вх.  Зн.  88,  63.  2)  им.  Раст. 

Кпаиііа  аггепвія  сооК.  ЗЮЗО.  І.  126. 

Сннявча.  чатв,  с.=Синяк  6.  Вх.  Зн.  Зо. 
Синяк,  ка.  ,и.  1 1  Синякъ.  Еге,  наро- 

ком, коли  гиняк  під  оком.  Ном.  Де  14234. 

2)  Вт.  тьтной  голуб!.,  дикій  сизый  голубь. 
СоІшпЬа  оепа*.  Вх.  II ч.  9.  3)  Раст.  а»  ЕсЬі- 
ііш  уиі^аг.  Ь.  ЗЮЛО.  І.  121.  б)  Апспиза 
..Шсіпаїи  Ь.  ЗЮЗО.  ].  175.  і)  Грибъ  А(*а- 
гі(1І8  песаіог.  Ой  казали  синяки,  що  ми 
зроду  солодкі.  Чуб.  V.  1183.  5)  Медный 
купоросъ.  Гол.  к)=Сивуля  З 

Слвятива,  нн,  ас.  Сннякъ.  Б'є  жінку — 
вона  спнятини  тижнями  носить.  Кре- мен ч.   у. 

Синятка,  км.  «  .  Сорті,  плахти,  запаски. 
Чуб.  VII.  438.  Вас  170.  Г.  Барв.  52.  Що 
ч  ляннт  сорочці,  и  в  плахті  спнятці. 
Чуб.  У.  4  17  Ум.  Синаючка.  Маркев.  1 1 . 
Запасочка  синяточка.  Чуб    ПІ.  486. 

Синятко,  ка,  с  Сьшіїчекі..  Пригорну- 
ла Олеся  сннтнмо  4а  серця.    МВ.  І. 
Синичник,  на,  .к.  Гаг  і.  Ьагіч  іпкч,,- 

гі.ч  Ь.  ЗЮЗО.  1.   і». 

Сйнанвць.  нця.  м.  Аи9ваа.  (дія  еенпси 
іррна)    Вх.  Зн.  63.  Желех. 
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Сйпавнй,  а,  е.  Литой  (изъ  металла). 
Шух.  I.  277. 

Сйпавка,  кн.  ж.  Деревинна»  посуда 
для  ссыпки  терна.  Левиц.  Ї.  217.  Чуб. 
VI.  250.  Вх.  Зн.  63. 

Сипання,  ня,  с.  1)  Сьшаніе.  2)  Нали- 
наніе.  3)  Отливка  изъ  металла.  Шух.  I.  283. 

Сипати,  пдю.  плеш.  гл.  1)  Сыпать. 
<  ип  сюди  борошно.  Чи  засміється,  чи 
ластидиться, — так  искри  і  сипле  з  очей. 
Г.  Барв.  293.  Так  аж  снігом  сипле  за 
шкуру,  Ном.  №  4397.  2)  Лить,  наливать. 

Ой  п'є  козак  да  горілочку,  а  шинкарочка 
сипле.  Грин.  Ш.  316.  Ой  сип  сирівець 

та  криши  опеньки.  Шевч.  Сип  воду.' 
КоІЬ.  І.  34.  3)  Лить,  отливать  изъ  метал- 

ла. Шух.  І.  273,  275,  281—284.  4)  О 
сети:  выбрасывать  вь  воду.  Сипати  не- 

від. (Стрижев.).  5)  Шоссировать,  мостить 
камнемь  (дорогу).  Дорога  широка,  сипана 
камньом.  Гй.   І.  И 

Сипатися  плюся,  плешся,  гл.  1)  Сы- 
паться. Сіль   сиплеться.    2)   Наливаться. 

Сипець,  пця.  м.  Сыпучее  тіло.  Канев.  у. 
Земля — сипець,  суха.  (.Чалюб.).  Там  ку- 

чугури, самий  пісок  сипець,  Новомоск.  у. 

Сипцю  дати.  При  иостровкъ-  плотины  за- 
сыпать хворості,  'св.мъ-нибудь  сыпучимъ. 

Каторжний  жиг)  ситію  не  дав  греблі,  а 
загатив  тільки  хворостом. 

Сипкий,  а,  в.  1)  Сипучій.  Сипкий  пі- 
сок. 2)  Разсыпчапып.  Картопля  сипка. 

Гяіс.  у. 
Сиплати,  ляю,  еш,  лі.=Спати.  А  в 

чім  воно  сипляг?  Іі  пухових  поді/тках. 
Чуб.   III.  41. 

Сипнути,  пну,  непі,  гл.  1)  Однокр.  отъ 
сипати.  Посыпать  сразу.  Сипне  їм  маку, — 
от  вони  поки  вплбірають,  вона  і  втече 
од  їх.  Грин.  II.  2о.  2)  Высыпать,  выйти 

но  множеств'};.  0м  і  братія  сипнула. 
Шевч.  Дітвори  так  і  сипнула  в  сад. 
МИ.  (О.    1»02.    III.  69). 
Сипонути,  ну.  нёш,  гл.  Сильно  посы- 

пать сразу.  Комарів  :ік  сипоне,  то  аж 
світа  не  видко    Чміев.  у. 

Сипучка,  кн,  ж.  Погода  зимняя,  когда 
«•Бтерь  мечеть  снъгь.  Судж.  у. 

Сир,  ру,  м,  1)  Сырт..  2)  Творогь.  Ма- 
сляниця  баламутка:  обіщала  масла  й 
сиру,  та  не  хутко.  ІІом.  .V  256.  Ум. 
Сирець. 

Снрвасер,  ру.  м.  Крънкая  водка,  азот- ная кислота.  Св.  .1.  223. 

Сйрватка.  ки,  ж.  1)=Сироватка.  Да- 
ла сирватки  напиши  сі    (бо   вона    іногди 

видушувала  сир).   Гн.   І.  92.  2)  Пт.=Плис- 
иа  біла.  Вх.  Пч.  II.   13. 

Сирено,  млр.=Сиряно.  Сирвїіо,  маслн 
но  — корова  ожеребилась.  Ном.  .V;  6481. 

Сирець,  рцвЬ,  м.  1)  Ум.  оть  сир.  Шух. 
І.  203.  Сирцем  присипають,  в  масличко 
вмочають.  Мет.  163.  21  Невыжженный 
кириичъ.  Екатерин,  і. 

Сирий,  а,  ё  1)  Сырой,  не  сваренный. 

Сире  м'ясо,  сира  картопля.  2)  Сырой, 
влажный.  Щоб  тебе  сира  земля  пожерла. 
Ном  Ле  3792.  3)  У  Сира  душа  тни  хо- 

че. Ном.  №  1584.  Ум.  Сиренький,  сирё- 
сенький. 

Сириця,  ці.  ж.  Сыромятная  кожа,  сы- 
ром, ремень.  Став  навколішки,  стенув- 

ся, — сириця  так  І  тріснула.  ЧОЮР.  I.  С. 
Вязали  руку  да  сирицею.  АД.  I.  79. 
Повяжу  я  той  льон  сирою  сирицею. 

Чуб.   V".  227.  Ум.  Сиркчна,  сириченька 
Сирйчииа,  ни,  «г.— Сириця.  Волп.  у. (Л  обод.) 

С и рй чу витий,  а,  е.  Недостаточно  вы- 
сланный, изъ  недостаточно  выделанной 

кожи.  Підошва  сиричувата.  Сирину  ват  і 
постоли.  КС.    1883.  I.  33 

Сирівець,  вцю  и  вця,  м.  1)  Хлібний 
КВаСЪ.  Чуб.  VII.  146.  I  кубками  пили 

слив'янку,  мед,  пиво,  бражку,  сирівець. 
Ііотл.  2)  =  Сириця.  3)  мн.  Сирівці.  То-ж.1, 
что  и  постоли,  но  нзь  сыромятной  кожи 
і  ь  .шерстью.  Шух.   Т.   120. 

Сирівочва.кв.лг.  Свиріль.  Гол.  II.  620. 

Сирісінький,  а,  е.  Совершенно  сырой. 

Сирість,  рости,  ж.  1)  Сырость,  влаж- 
ность. 2)  Особый  запахъ  рыбный.  Ном. 

Л»  1270.  Запахло  на  березі  баговінням, 

мулом  та  риб'ячою  сирістю,  .ірвиц.  і. 125. 

Сирітка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оті,  сирота. 
2)  1'аст.   ВеІІік  регент*.   Вх    Пч.    II.    29. 

Сирітство,  ва,  е.  Сиротство.  Умерти 
і/місті  я  бажаю,  аніж;  жити  сама  маю 
у  сирітстві  такім.  Чуб.  Ш.   10. 

Сирітський, а, є.  Сиротскій.  Ном.  .V  5037. МВ.  И.  26. 

Сиріти,  рію,  еш,  гл.  Сыреть. 
Сирник,  ка.  м.  Сырник  к,    гворожвикъ. 

Сйрно,  на,  с  Маленькій,  низенькій  сто- 
пись, вокругь  котораго  сидять  на  землі. 

0.  1861.  XI.  Кух.  26.  Прийшли  брати 
до  судді,  вклонились,  положили  по  звичаю 
на  сирно  буханці.  Стор.  1.  33. 

Сирняк,  ка,  м.  Сырые  дрова.  Вх.  Чв.  36. 
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Сирняччя.  чя,  ■-.  —  Сирвяк  Вх.  Зн.  86. 
Снроватень,  тня,  м.  11т.  Лунь  Мнж. 

192. 

Сирдватв*.  ки.  ж.  Сыворотка  .молоч- 
ная. /  вже  такі  дари:  сметанку  ізбери. 

а  сироватку  дай.  Ном    .V  4772. 

Снроватчанвй,  а,  е.  Изъ  молочной  сы- 
воротки сдвынный.  Сировптчаний  куліш. 

Чуб.  VII.  439. 
Сировець,  вцю  и  вця,     «=Снрівець. 
Сировий,  а,  в.  1)  Сырой,  влажный.  Хоч 

сирової  землі  хватайсь.  Ном.  .\;  2081. 
Сирова  гіллячка.  Черк  у.  2)  Не  сварен- 

ный (о  нищ*).  Сирові  харч  Сухомятка, 
сухая,  не  в.іреная  пиіщ  Зміев.  у.  Я)  О 
кожв:  не  выдвланный.  Ой  я  казала,  ще 
нагаєчка  з  паперу,  а  нагаєчка  з  сирового 

ременю.  Чуб.  V.  599.  -1)  О  иолотнв:  ні- 
ныбвленный,  небвленный.  суровый.  К  Ве- 

ликодню сорочка  хоч  лихенька,  аби  бі- 
ленька, а  к  1'іздви  хоч  сирова,  аби  нова. 

Ном.  №  426.  5)  Сирові  жінка.  Женщина 
иослв  родовъ. 

Снровйця.  ці,  ж.  1)=Сириця.  Ой  бив 
ти  ж  мене  сировицею.  Грнн.  Ш.  335. 
2)  Красильное  еврое  вещество  въ  холств. 
Сум  V.  Вода  витягає  сировицю  з  полот- 

на. 3)  Соленая  вода  (въ  зенлв),  изъ  ко- 
торой вываривают  і.  соль.  Шух.  І.  16. 

Снровоїдка,  кн,  ж.  Раст.  Аяигісив  пі 
Ъег.   Их.  і  ІІч-ІІ.  28. 

Сяродій,  дою,  м.  Сырое  молоко. 

Сирзїд,  да,  м.  Людовдъ.  Чуб.    1.    212. 

Сироїдка,  кі.  ж.  1)  Людовдка.  2)=Си- 
ровоїдка.  Вх.  Пч.  11.  28. 

Сироїжечка,  кн.  ж.  Ум.  оті.  сироїжка. 

Сіроїжка.  ки,  ж.  Грибъ:  сыровжка, 
А^агісия  Кивзиіа.  ЗЮЗО  І.  ПО.  Свіжий, 
хороший,  як  сироїжка.  Ном.  Лі  13145 

Ум.  Сироїжечна.  Чуб.  V".   1 1НЗ 
Сирота,  ті.  об.  і)  Сирота.  Сирота  Яре- 

ма, сирота  убогий:  пі  сестри,  ні  брата, 
нікого  нема.  Шевч.  2)  мн.  Сироти.  Пры- 

щики, вьістуиающіе  на  твлв  оті.  холода. 
Ум.  Сирітка,  сиріюкькз.  сиріточка. 

Сйротень,  тня,  м.  Раст.  Сгоспя  геїі- 
гнШаа  Ь.  ЗЮЗО.  1.  120. 

Сиротина,  нн,  об.  Сирота.  Нема  впину 
вдовичому  сину,  що  звів  з  ума  дівку  си- 

ротину. Мет.   14.  Ум.  Сиротинка. 
Сиротинський,  а,  є.  Сиротскіи.  По- 

б'ють тебе,  козаченьку,  сиротинські  сльо- 
зи. Чуб.   У.  401 

Сиротити,  чу,  тйш,  гл.  Сиротить.    Не 

бийте  мене,    не    сиротіть    моїх    дітей. Мнж.  ЗО. 

Сиротіти,  тію,  еш,  гл.  Двлаться  или 
быть  сиротою.  Тут  я  родилась,  тут  н 
хрестилась,  тут  сиротіла.  ..  тут  і  вмру 
МВ.  (0.   1862.   Ш.  76). 

Сиротовйна.  ни,  о /'—Сиротина  Одно 
другого  на  хліб,  на  сіль  закликає;  а  я 
стою,  пребідная  сиротовйна, — ніхто  ме- 

не не  привітає.  Чуб.   V.  469. 
Сиротувати,  тую,  еш,  гл.  Нить  сиро- 

той. Згадала,  що  я  сиротую,  що  вбога  я, 
та  не  при  батькові -матері  зросла,  жи- 

ву у  чужій  се.ч'ї  з  ласки.    МВ.    II.     105 
Сиротюк,  ка,  -к.  Сирота.  Же.іех. 
Сиротя,  тяти,  с.  Ребенокъ  сирота.  Ді- 

ти мої  не  сиротята.  Чуб.  V.  834.  Ум. 
Сиротятко.  Сиротятко,  що  не  має  роду. 
Федьк.  І.  58. 

Снрохман,  на,  м.  Сирота  (мужчина). 
Утор.;  бвдняга.   Вх.  Зн.  63. 
Снрохманя,  ні.  ж.  Сирота  (дввочкч). У  гор. 

Сируватий,  а,  е.  Сыроватый. 
Сирів,  ва,  .к.=Сирияв.  Вх.    би.    36. 
Сірян,  ейряний,  а,  е.  Сырный,  изъ 

творога,  съ  творогомъ.  Мнж.  29.  Та  й 
привезли  діжку  сиру  на  коровай:  та 
хвалимо  Бога — сирян  буде  наш  коровай. 
Ірин.   III.  532. 
Сйриник,  ка,  .и.  Сырник  і,  творожникъ. 

Вх.  Уг.  267. 

Сйряно,  нар.  Обильно  творогомъ.  Си- 
ряно-масляно.  дай.  Боже,  на  користь. 
Ном.  .V   6485. 

Сиріччя,  чя,  с .  =  Сирняччя.  Вх  Зн.  36. 

Снсавка,  ви,  ж.  Раст.  Тл'ГоІіит  пі- 
ІІЄП8.   Вх.  Лем.   465 

Сисак,  ва.  .и.  1)  Мундштукь.  Угор. 
2)=Си.ун.  Угор.  3)  Зоол.  8а1атапо!га  та- 
сиіова.  Вх.  Нч.  11.   17. 

Снсатн,  сію,  вш,  гл.— Ссатн.  Па  и  я 
сисат.  Вх.  Лем    465. 

Сисун,  на,  .и.    Сосунь.    Ум.    Сисунець 
Сжсунча,    чати,    с.=Сясун.    (Залюб.). 
Снсюрва,  ви,  ас.=Мнсюрва.  К.  41'. 

127.  Сталеві  сорочки,  шапки  сисюрхи, 
що  вкриє  тебе  залізною  сіткою.  К.  ЧР.  38 

Сита,  ти,  ж.  Растворъ  меду,  сита.  Ііу 
деш  його  годувати  цукром  головою,  будеш 
його  напувати  від  меду  ситою.  Чуб.  V.  68 

Снтарь,  рі,  м.  Ситочникъ,  двлающій 
сита.  Ум.  Ситарчик.  Гол.  НІ.  462. 

Ситий,  а,  в.  Сытый.  Увесь  вік  ходив 
ситий  і  вкритий.  ЗОЮР.   І.  9.   2)   Жир- 
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*ый  Омята  борщ.  3)  О  землі:  жв
рныя. 

тучный.  ІІІух.  I.  20.  Цс  5  сит
ої  зем.п 

хліб.  Мир.  ХРВ.  210.  4)  О  хвойн
ыхъ  дс- 

ревьяхъ:  смолистый.  Сита  соснина.  Че
рк  > . 

5)  0  людяхъ,  животныхъ:  жи
рный,  тол- 

стый, тучный,  упитанный  откормле
нный 

Ситий  баран  пасеться.  І  удч.  іл. 
 і.  &. 

Ум.  Ситеньии»,  ситесенький.  
Та  й  .шкисюш, 

ситеньким.  Рудч.  Ск.  I.  1. 

Сгіп,  чу,  тнш,  гл.  1)-я
ед.  Ділаті. 

изъ  меду  сыту.  Чи  ситив  м
едок  на  свя- 

тий вечір.  Чуб.  Ш-  347.  2)  Насыщ
ать. 

Отець  да  і  мати  старшого  си
на  кляне, 

проклинає,  із  очей  зганяє,  се
редульшого 

ына  ситить,  жалує,  поважає
,  загости 

принімае.  АД.  І.  113.  Ірупи
  б  тліли 

та  ситили  й  без  того  ситу  землю
.  Мир 

ХРВ    357 

Свтяця,  Ці.  ~.=Свта.  Чим
  дитину 

годувать?!..  Чи  кутинею  із
  ситицею' Мил.  87. 

СвтІВВВ,  КИ,  ж.  ?  Дивись 
 яка  ситін- 

ка  в  очах.  Ном.  №  13926. 

Свтвжв,  а,  в.  1)=Свтвв  І.  Т
і  дтн, 

були  такі  голодні  і  на  тую  хвилю
.  яь 

/  Христос  прирік,  стали  дуж
е  ситни- 

ми Гн  І  92.  2)  Питательный,  сытный
. 

Ситна  паша.  Ой  пийте,  ляхи, 
 водика- 

люжі,  води-калюжі  болотянії,  а  що 
 пи- 

вали на  упій  Вкраїні  меди  ти  вина  сит-
 

нії. АД.  И.  40.  3)=Ситий  3.  Земля  си
т- 

на 4>=Снтий  5.  Пита  ситний  худого:
 

а  куди  ти  йдеш.  Рудч.  Ск.  II.  16.  5»  Бо
- 

гатый, хлібородний.  Туда  (в  Сербів)  сит- 
ні краї,  не  так  як  у  нас.  Федьк. 

Свтнив,  ва,  м.  Ділающій  сита,  с
итов- 

щнкъ.  Вас.  152.  Не  сват  ситник 
 коро- 

бейникові. Чуб.  І.  292    Ум.  Свтиичок. 

Ситність,  воств,  ас.  Сытность,  пит
а- 

тельность. З  сього  сіна  ситности  не  ба- гато.  ВОЛЧ.   V. 

Ситняг,  гу,  -к.  Родь  воднаго  растенія. 

Стор.  11.  151.  Дике  утн....  забилось  
собг 

між  ситняг.  Греб.  402. 

Овтечко,  свтво,  ка,  є.  Ум     огь    сито. 

I.  Сято,  та,  с.  Сито.  Вас.  152.  Кор
о- 

бом сонце-ситом  дощ.  Нон.  №  571.  Оце 

була  на  базарі  та  й  купила  собі  аж  дв
оє 

ситів.  Харьк.  г  Ум.  Ситно,  сйтечно,  сйтцв. 

Одному  :итце,   другому    решітне.    Ном.
 

Лв  1690. 

II.  Ойто,  нар.  Жирно.  Вари  лише
нь 

гречані  галушки  та  сито  їх  »  га
лом 

затовчи,  Рудч.  Ск.  1.  11. 

Сітощі,  щві  а  щіа.  ж.  Жиръ.  *мр*о
е. 

СІтня,  Д«,  «•    У»    огь  ситв 

Свтчатя,  чало,  вш,  гл  Ііолвіть  голс- 
гЬть,  жиріть. 

Сить,  ти,  ж.  Жиръ.  А  як  виросте  ка- 
бан, то  вже  аж  тоді  кладе  на  собі  сить. 

Рк.  Левиц. 

Ситячий,  а,  в.  Ув.  оті.  ситий.  Очень 
жирный,  тучный,  толстый.  Ситяча  вівця. 
Конст.  у. 

Сич,  ча,  «.  Птица:  сычь.  Сичі  куку- 
ваг.ають  на  хаті.  Грин.  І.  255.  Тю. 
з  дупла  того  дуба  сич  вилетів.  Ном. 
М  13067.  Дивиться,  як  сич  на  сову. 
Носі.  Ум.  Снчин. 
Сичаввця,  ці,  *  —Сочевиця.  Грин. 

Ш.  486.  Л 

Сячавітя.  вію.  «ш,  гл.  О  тканяхъ:  сбе- 
гаться. 

Сичання,  ня,  с  Шипініе  змій,  гусей 
Гадюче  сичання.  0.  1861    Ш.  ЗІ. 

Сичати,  чу,  чвш,  гл^  О  зміяхь,  гусяхъ: 
шипіть.  Вилазить  гадюка,  та  й  сичить. 

рудч.  Ск.  1.  146.  Гуси  сичали.  Гліб.  О 
людяхь:  издавать  долго  тянущійся  авукъ  с. 

Снчнв,  вя,  .«•  1)  Ум.  огь  сич.  2 1  Ко- 
мочекъ  размельченнаго  и  поджареннаго  для 
выжимания  масла  коноплянаго  семени,— 
лакомство  сельскихг  дітей.  Зміев.  у. 

Снчівннв,  ві,  м.  Мочевой  пузырь.  Вх. 
Зн.  63. 

Свята,  сияю,  вш..  гл.=Сятв. 
Сі,  мгьст.  1)=Собі    2)  Им.  над.  мн.ч. 

отъ  сей. 

СібІр,  ру,  м.  1)  Сибирь.  Повернувся 

я  з  Сібіру,  нема  ж  мені  долі:  хоч,  зда- 
ється, не  в  кайданах,  все  таки  в  неволі. 

Грин.  Ш.  618.  2)  Каторга.  3)  Тяжкая 
жизнь. 

СМІрка,  вв,  ж.  1 )  Коротенькая  шубка, 
обшитая  міхом!..  Почкай,  доню,  до  вів- 
тірка,  буде  шуба,  і  сібірка.  Чуб.  Ш.  51. 

2)  Кутузка.  3)  Сибирская  язва.  Славяао- серб.  у. 

СібІрнй,  а,  в.  1)  Каторжный,  тяжелый. 
Ой  послали  ж  його  у  сібірну  роботу,  ще  й 

канали  копати.  Грин.  Ш.  596.  2)  Вран- 
ное: злодійскій.  От  сібірні.  Ном.  *  3568. 

Сібірннв.  ва,  м.  1 1  Сосланный  въ  Си- 
бирь. 2)  Злодій,  разбойникъ. 

СІв,  ву,  м.  Сів-ь,  посівь.  Сіє,  сіє,  еіва 
не  доходить,  дівчинонька  з  обідом  прихо- дить. Мет.  28. 

Сіва,  ви,  ж.  1)  Часть  нивы,  засіянняя 

однимъ  взнахомъ  руки.  Буде  помалу  йти, 

сіву  менху  займать.  Шярше  роятт  с*- 
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вою.  2)  Мішокь,  употребляемый  при  оія- 
ніи. 

Сівав,  ка,    іг.=Сівач. 
Сівалка,  ви,  ж.  Сіялка.  Хоіин.  у. 
Сіватв,  ваю,  вш,  гл.  Засівать.  Будем 

лани  сівати.  Чуб.  V.  981. 
Сівач,  ча,  м.  Сеятель.  Чуб.  VI.  33 1. 

Васильков  и  Канев.  у. у.  Останнім  сівачем, 
як  і  останнім  орачем,  був  Опанас  Г. 
Барв.  315. 

Сівачва,  ви.  ж.  Сіянка. 
Сівба,  би,  ж.  Сіяніе.  Гн.  І.   Те. 

Сівбнаа,  нн,  ж.  Посіянное  зерно,  но- 
сінь. Шух.  І.  1  іі5,  При  роботі  в  городі, 

або  в  полі  не  можна  нічого  їсти,  бо  пта- 

ха з'їла  би  сівїину.  Шух.  І.   166. 
Сівбйця,  ці,  ж.  Зерно  для  посіви.  Бу- 

дем сіяти  жито,  пшеницю,  жито,  пше- 
ницю, всяку  сівбицю.  Гол.  IV.  16 

Сівер,  ру,  .«-  Холодь. 

Сіверко,  сі  верно,  нар.  Холодно.  Сівер- 
ко на  дворі. 

СІвервнй,  а,  е.  Холодніли. 
Сівквй,  а,  ё.  1)  Сыну  мій.  2)  Много 

пространства  засівающій  (о  зерні  .  Оце 
зерно  -якмак,сівкіше,  ніж  пирій.  Волч.  у. 

Сівов,  вва,  м.  Количество  взятаго  для 
посіва  въ  руку  зерна. 

Сідавва,  ви,  ж.  Сидінье  для  ткача  в  і, 
ткацкомь  станкі.  Шух.  І.  255.  См.  Сідець. 

Сідав,  ва.  .«.^Сідавьа.  МУЕ.  Ш.  17. 

Сідалва.  ви,  аг.=Сідавка.  Я  сидів  на 
сідалці  у  коюку.  Екат.  у. 

Сідало,  ла,  с.  1)  Насість.  Усі  кури 
на  сідалі,  півень  на  трозг.  Мет.  Кі. 
2г  Сідалищнан  часть  человіческаго  тіла, 
задница.  ЕЗ.  V.  57. 

Сідання,  вя.  с  Дійствіе  оть  глагола 
сідати. 

Сідати,  даю,  вш,  сов  в.  сісти,  сяду, 
деш,  гл.  1)  Садиться,  сість.  Сідайте,  щоб 
старости  сідали.  Ном.  Лі  11860.  Стали 
вони  на  коні  сідати.  ЗОЮР.  І.  41.  Сіла 
курочка,  іОіаІ  Говорять  куриці,  когда  ее 
ловить.  Лохв.  у.  Ні  сіло,  ні  впало.  Белі, 
всякихь  основаній,  безь  всякой  причины. 
Ні  сіло,  ні  впало,— давай  йому    грошей.' 
2)  О  солнці:  заходить,  зайти,  садиться. 
За  горою  сонечко  сідає.  Шевч.  Червоне 
сонечко  вже  спочивать  сідає.  К.  Дз.  160. 
3)  Осідать,  осість. 

Сідітися,  даюся,  вшея,  гл.  Ділать  уси-. 

лія,  надрываться.  Він  було  аж  сідається 
та  регоче. 

Сідач,  ча.  м.  Раст.  Іпніа  Ііііча  І.  !Ю30. 
І.  125. 

Сіделечко,  ва.  с.  Ун.  он.  сідло. 
Сіделка,  ви,  ас.  Сіделка.  Вас.  160. 
Сіделко,  ва,  с.  Ум.  огь  сідло.  АД.  І. 

.10.  2)=Сіделка.  Лохв.  у. 
Сідельце,  ця,  с  Ум.  оті.  сідло. 
Сідець,  дця,  м.  Сидінье  для  работника 

при  разл.  работахъ:  у  нряхъ  то-же,  что 
днище  2.  у  ткачей — сидінье  въ  ткацкомь 
станкі  или  въ  ремісничку,  у  токаря — си- 

дінье при  ток.  станкі,  у  гуц.  пастуховъ — 
толстый  и  низкій  столбикъ,  на  кот.  сидить 
доящій  корову  или  овцу,  и  пр.  Шух.  I. 

148,  257,  255,  305,  306,    102,   104." Сідйй,  а,  ё  =  Сивий.  Зажурилась  Хмель- 
ницького сідая  голова.  Макс. 

Сідй-воса,  ж.  Возрастъ,  когда  сідіюгь 
волосы.  Сидітимеш  до  сіди-коси.  Ном. 
Л-  8855. 

Сідлати,  лаю,  вш,  гл.  Сідла  і ь.  Сідлай, 
хлопче,  коня  вороного.  Мет.  75. 

Сідлаткй.  а,  е.  О  коні:  сідлистьій.  Бо- іод.д. 

Сідло,  ла,  г.  Місто,  гді  садятся  рыба- 
ки удить  рыбу.  Васильк.  у. 

Сідло,  ла,  с.  Сідло.  Кінь  знає,  як  му 
сідло  долігае.  Ном.  А>  235Є.  Ум.  Сіделко, 
сідельце,  сіделечко.  АД.  І.  10.  Грин.  Ш. 
175. 

Сідляр,  ра, .«.  Сідільщикь.  Гол.  IV".  185. Сідуха,  хн,  ж.  Торговка,  сидящая  на 
базарі.  Сластьони  шквариливь,  сідухи 
цокотіли.  Греб.  (Хата.  43).  Побіг  циган 
меж  сідухи,  купив  собі  хрону.  Рудан.  І.  66. 
Сідь,  ди,  ж.  Сідина.  Уже,  бач.  сідь 

проростає .  Морд. 
Сійба,  би,  ж.  =  Сівба.  Жито  на  сійбу 

ХС.  І.  77.  Він  дуже  мудро  зробив,  роз- 
давши людям  зерно  на  сійбу.  Кв.  II.  43. 

На  Семена — середня  сійба.  Канев.  у.  Да- 
лі оранка  на  зімині/.  шг  далі  сійба 

Мир.   ХГВ    125. 
СІйва,  ви,  ж.  Птица:  соя.  Желех. 

Сійннв,  ва.  «.= Сівач.  Треба  йти  де 
еійниьів  на  степ, — як  вони  та.*  сіють 
Екат.  у.  (Залюб.) 

Сів,  сову,  м.  Сокь.  Сіх  березовий.  Чуб. 
VII.  4  46.  Не  пиво  диво-  дивнійший  сік, 
що  раз  у  рік.  Ном.  Дё  7246. 
Сіваввця,  ці,  ж.  Рыба:  СоЬіІь  Іаепія 

Вх.  ,ІІч.  II.  19. 
Сівавва,  кн.  ж.  1 і   Дітская    игрушка- 
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роді,  брызгалки,  шприца  нзъ  бузини  ши 
трубчатаго  ствола  какого  нибудь  растенія, 
напр.  георгины.  КС.  1887.  VI.  479  2)  По* 
жарный  насосъ.-.  Зі  Рьіба.=Сікавиця.  Вх. 
Пч.  ,11.  19. 

Сіканка,  кк,  ж.  1)  Порка,  наказаніе 
розгами.  Лохв.  у.    2)    Сеченная    капуста. 

Сікарь.  ря.  м.  Производящей  порку, 
оікущій.  Підпроси  сікаря...,  щоб  не  дуже 
бив.  О.  1862.  V.  Ш.   18. 

Сіварня,  ні,  ж.  Доска,  на  которой  ру- 
лять котлеты.  Черниг. 

СІватнся,  каюся,  вшся,  одн  в.  сікну- 
тися, кнусм,  нешся,  гл.  Бросаться,  рвить- 

ся  на  кого,  соваться  куда,  привязываться, 
приставать.  Не  сікайся  ніхто  в  війну, 
ніхто  ніяк  не  помагайте.  Котл.  Ен.  VI, 
14.  Сікався,  сікався,  щоб  просунутись. 
Кв.  І.  247.  Вона  як  буде  сікаться  до  те- 

бе, то  ти  возьми  груші  розсип  Рудч. 
Ск,  II.  29. 

Сікач,  ча,  м.  Січка  (для  рубки  капус- 
ты)   Харьк.  г..  Угор. 

Сівачка,  вя,  ж.  Січка  (для  рубки  ка- 
пусты). Полт. 

Сікнути.  См.  Сікти 

Сікнутися.  См.  Сікатися. 

Сіконути,  ну,  наш,  гл.  Сильно  с-вкнуп,. 
|(убнуть.  Щоб  тебе  кат  сіконув  перед  ве- 

ликими вікнами.  Ном.  №  3689. 

СІвтн,  січу,  чеш,  одн.  в.  сікнути,  ну, 
нёш,  гл  Січь,  рубить,  рубнуть.  Сердеш- 

ного козака  Голоту  січе  да  рубав.  Макс. 
Бідному  Савці  нема  долі  ні  на  печі,  ні 
на. лавні:  на  печі  печуть,  а  на  лавці 
січуть.  Ном.  Січе  й  руба  Разсердившись. 
скоро  и  крикливо  говорить.  Ном.  >е  3347. 

Сіктися,  січуся,  чешоя,  гл.  Січься. 
Свій  з  своїм  січися,  рубайся,  а  чужий 
не  мішайся.  Ном.  Ле  9452 

Сікунва,  ви,  ж.=Сіваввця.  Вх.  Пч. 
II.  1-9. 

Сілкий,  сільвнй,  а,  ё.  О  соля:  обла- 
дающая достаточной  силой.  Сіль-кримка  — 

сілька,  а  сіль  маничка  не  сілька.  Міус, 
окр. 

Сіно,  ла,  с  Нетля,  сялокъ.  Попав  в 
сіло.  Ном.  №  3924.  Лучче  ж  пенному 
сіло  на  шию  зложити,  ніж  бідних  лю- 

дей правдивих  зводити.  Ном.  36  2793. 
Ум.  Сільце. 

Сіль,  сблн,  ж.  1)  Соль.  Оце  чвертку 
соли  купив.  ЗОЮР.  І.  9.  Хлібаїсоли  вжи- 

вати. 2)  Не  до  сели,  а)  Не  до  того.    Те- 

пер мені  не  до  соли,  коли  грають  на  ба- 
солі. Ном.  в)  Названіе  ігвсни  Епей,  мат- 

ню в  кулак  прибравши,  і  „не  до  солии 
примовлявши,  садив  крутенько  гайдука. 
Котл.  Ен.  І.  20. 

Сількісь,  сідькось,  нар.  Ладно,  все 
равно,  согласенъ.  Котл.  Ен.  VI.  86.  Та 

вже  сількось,  нехай  б'ють.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  Ш.  100).  Та  сількось.  каже,  мені 
однаково  тягать  той  год.  Рудч.  Ск   І.  183. 

Сільнйй,  а,  е.  Соляной.     Шух.    І.    1 6. 
Сідьнйци,  ці,  ж.  Солонка.  Желех  Вх. 

Лем.  465.  Ум.  Сільничка. 

Сільський.  &,  є.  СольскіЙ.  Сільська  со- 
бака най  ся  між  двірськії,  не  мішає. 

Ном.  №   1313. 

Сільце,  ці,  с.  Снлокъ.  Як  би  хто  иншчй 
на  тій  пиві  сільце  поставив.  Шевч.  См. 

Сіло. Сін.  сени  и  сімох,  сьомої,  чиса.  Семь. 
Щ>-дня  ззідав  по  семи  хлїіа.  Грин.  II. 
269.  Баба  сім  миль  зза  пекла,  -очень 
злая  баба.  Ном.  №  2  12.  Коли  б  сім  со  іак, 

то  б  о-*  усіх  сіміх  оділась    Ііом.  ХЗЗІ5. 
Оіяав,  ка,  м  =Сьомнк.  Сшак  лошак. 

Рудч.  Ск.  II.  26. 
Сімдесят,  тн,  числ.  Семьдесят»  Чорт 

сімдесят  пар  постолів  стоптав,  поки  їх 
докупи  зібрав.  Ном.  №  9023. 

Сімдесяте  к,  тву,  м.  Сеыьдесятъ.  бік 
таки  вже  й  старенький  був,  було  йому 
годів  сін'іесяток.  СХО    VIII    314. 

Сіненітнй,  а.  є  =  Сіненяствй.  Вх. 

Зн    63. 
Сіменець,  нця,  м.  Конопляное  сіма. 

Вх.  Лем.  465. 

Сіменитися,  нюся,  нйшся,  гл.  О  жен- 
щині:  рижать  дітей.  Тільки  *ітч  часто 
докучають.  Сима  й  не  вправлюсь.  З  пер- 

шого году  так  і  почала  сіменитись.  Г 
Парв.  259. 
Сінеиийв,  ві.  м.  Дерево,  оставленное 

при  вьірубьіваніи  ліса  несрубленнымь 
Рк.  Левиц. 

Сінеио,  на,  с  Множ.  ч.  не  иміегь.  Сі- 
ма на  пос-пвъ  і  зераоваго  хліба).  Рк.  Леннц. 

СІнеаухя,  хя.  ж.  Купіанье:  съ  коно- пляным!, молокомъ  каша.  Вх.  Зн.  63. 

Сіиевястий,  а,  є  ̂ Сеивністмй.  Ти  ж 
зозуляста,  чи  не  сіменяста.  Ном.  №  1332. 

СІява,  вя,  ж.  Семерка  (вь  картагь). 
КС.  1887.  VI.  463.  Щхь  дивиться  ко- 

зирною сімкою. 
Сіянадцятер»,    числ.    соб.    Семнадцать 
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(штукъ).  Сімнадцятеро  дверей  у  тім  я>пе- 
ог.  І'удч.  Ск.  І.  46. 
Сімвадцятнй,  в,  е.  Семнадцатый.  Ми- 

нув мій  рік  шіснодцятий,  сімнадцятий 
починаю    МВ.  І    84. 

Сімнадцять,  ті.  числ.  Семнадцать.  Ном. 
Л-   10169. 

Сімня,  ня.  с.=  Сім'я.  Поле  не  оране, 
сімня  не  міряне;  хто  сіє,  той  розуміє. 
Ном.  №    172. 

Сімряга.  ги,  Ж.=  Семеряга  Вийду  я 
іа  ворота,  надіну  сімрягу.  Чуб.  V.  450. 
Ум.  Сіиряжка.- 

Сімсот.  числ.  Семьсогь.  У  вдовиної  доч- 
ки сімсот  сорочок;  як  повіне  вітер,  так 

і  тіло  зноть.  Ним.,  стр.  292,  Лё  75. 
Сімсбтвя,  а,  е.  Семисотый. 

Сім'я,  ї,  лс.=  Сем'я.  В  болоті  не  без 
чорта,—  в  сім'ї  не  без  п'яниці  Пом.  .V  2448. 

Сім'я,  я,  с.  Сімя.  Чоловік  сім'я  сіє,  а 
чорт  плевели.  Нем.  Л:  3119.  Боліє  упо- 
гребнтельво  въ  знач.:  конопляное  сімя. 

Сім'яний,  а,  ё  Сділанпьій  изъ  кон<>- 
плянаго  сімени.  Сім'яна  олія.  Сім'яний 
макух.  Шух.   І.   164. 

Сім'янин,  на,  и.-Семяншн  Приві- 
тала мене  зиїзджого,  як  син'янинп.  МВ. 

І.  20. 

I.  Сім'янистій,  а,  е  =  Сем'янистий. 
Як  сім'янистому  чоловікові,  то  й  нічого, 
як  наняіі\іі  дегятин  з  десяток,  бо  є  \о- 
му  робити,  а  вже  одному  душею -ні  кодо. 
Лебед.  у. 

II.  Сім'янистий,  а,  е.  Обильный  сіме- 
нами. 

Сінечки,  чок,  мн.   Ум.  оть  сіни. 
Сінешній,  а.  є.  Отяосяшійся  іл,  сі- 

ня.чъ.  Мет.  150.  Сінешні  двері,  поріг.  Сі- 
чешна  стіна.  Вас.   193. 

Сіні,  ней,  ж.  СІ.ни.  Коло  сіней,  коло 
хати  ходить  голуб  сивий-волохатий. 
Лет.    10.  Ум.  Сінці,  сінечки. 
Сінний,  а.  є.  1 )  Кормяшіпся  сіномь. 

(.'інним  конем,  а  солом'яним  волом  не 
далеко  заїдеш.  Ном.  >е  10216.  2)=Сінеш- 
нмй.  МУК  Ш.  14  3.  Не  замикай  сінних 
дверей.  Грин.  III.  385. 

Сінній,  я,  в=Сінешнмй.  Іди,  мила, 
іди,  не  барися,  а  з  сіннього  порожены.а 
назад  ...  вернися.  Чуб.  V.   130. 

Сіао.  на,  с  Сіно.  Коли  сіно  в    стозі, 
то  забув  о  Бозі.  Ном.  №  85.    Ум.    Сінце. 

Сівовбз,  8«,  м.  Возящій  сіно.  Сіновози, 

сіновози,  ловіть  мене   по   дорозі.    Клиса- вет.  у. 

Сіножатна,  кі,  ̂ ж\=Сіножать  Мар 
кев.  45.  Куплю  тобі  хатку,  іще  й  сіно- 
жатку.  Котл.  Ни.  351. 

Сївожаття.  тя,  є. = Сіножать.  Мав  же 
я  поле,  мав  же  я  сіножаттп  Грин.  ІП. 
287. 

Сіножать,  ті,  ж.  и  тя.  м.  Сінокось. 
Ой  чия  ж  то  сіножать  да  некошеная* 
Маркев.  15.  Ой  буду  я  ночувати  на  зе- 

ленім синожаті.  Нп. 

Сінокіс,  косу,  -.=Сіножать.  .  Іекиц. І.  127. 

Сінце,  ЦЯ,  г.  Ум.  оть  сіно. 

Сінці,  ців,  ж.  Ум.  оті.  СІНИ. 
Сінянкн,  нок,  ж.  мн.  І'ішетмі.  уно- 

іргбляемьія  при  иеревозкі  сіна.  Вх.  Зн. 
07.  Желех. 

Сіп!  меж.  Дерп.!  Хвать!  За  руку  сіп 
мене.  Алк.  17.  Мене  за  чуприну  сіп!  Го- 

лов. 1.    143. 

Сіпака,  кн,  м.  Уіой  н  придирчивый 
начальників  нолицейскій,  взяточникъ;  во- 

обще бранної-  прозвище  всякаго  админи- 
стратора. Сіпаки  попід  віконню  загадують 

на  панщину.  Дамон  до  лихого  иаря  буь 
вліз  з  оешреним  пробоєм  зп  сталі:  ни 
тім  го  сіпаки  спіймали.  Федьк.   І.  89. 

Сіпанина,  ни,  ж.  1)  Дррганіе.  2)  При- 
дирки административный  и  судебный,  ти- 

таніє но  судамъ.  Як  половили  злодіїв,  що 
ліс  крали,  то  така  сіпанина  була,  ии, 
крий  Боже,  за  тих  10  грабків.  Канев.  у. 

Сіпатн,  паю.  еш,  оди.  в.  сіпнути,  пну. 
нёш,  .м.  Дерган,,  дернуть.  Рудч.  Ск.  І.  13. 

Сіпатися,  паюся.  ешся,  одн.  в.  сіпну- 
тися, пнуся,  нёшея,  гл.  1)  Дергатьса, 

дернуться.  Зачепив  вірьовку  ногою,  вони 
сіпнулася  та  й  ооязались.  і)  Подерги- 
ватьоя,  подервуться.  Сіпається  в  його  миш- 
>.а  на  виду.  Иолт.  3)  Рваться,  рвануться. 
Ла*  грушу  вивертає  з  коріння  (чорті, 
и<ак  сіпається.  І'удч.  II.  24. 

Сіпачий.  а,  є.  Относящійси  кт>  сіпай  І.. 
Сіпнуті,  ся    Ск.  Сіпатн.  ся. 

Сіпон,  нар.  Дергая  Коні  везуть  ііпо.іи 
Ромен,  у.  (.Іеонт.). 

Сіпонути,  ну,  нёш,  гл.  Сі.  силой  дер- 

нуть. Сіпуга,  гн,  м.—- Сіпака  Грин.  II.  165. 

Тут  сіпуга,  війт  п'янюго  вже  не  доку- 
чає. ,КС.    1882.  IX.  568. 

Сіра.  рм.  ж.  Сіра.  Він  мене  сірою  не 
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подкурить.  Рудч.  Ск.  I.  63.  Боліє  упо- 
требитеььно  ум.  сірка. 

Сірай,  рая,  м.  Одивъ  изъ  играющих), 
въ  игру  тикало,  обязанность  его  чекать 
спрятанную  нодъ  кіль  то  изъ  сидящихъ 
игроковъ  палочку.  КС.   1887.  VI.    175. 

Сіратн,  раю,  вш,  гл.  При  игр*  въ  ти- 
кало: искать  спрятанную  нодъ  кімь  то  изъ 

сидящихъ  игроковъ  пилочку.  КС.  1887. 
VI.  475. 

(Ирак,  ка,  м.  и  пр.— Сіряк  и  пр. 

Сірий,  а,  е.  1)  Сірьів.  Дівчинонько. 
сіра  утко!  Мет.  7.  Сіра  свита.  Ном. 
№  2808.  2)  СГре  зілля.  Раст.  ТгіГоІіига  ге- 
реп8  Ь.  ЗЮЗО.  I.  139.  Ум.  Сіренький,  сі- 
ресенький, 

Сірнкв,  вів,  м.  мн.  Раст.  Сарвеїіа  Впг- 
за  разіогін  Мбпсії.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Сірвця.  ці.  ж.  Раст.  ̂ галі*  зігісгя. 
Вх.  Пч.  II.  33. 

Сірїтн,  рІю,  вш,  гл.  І)  Сірії  ь.  2)  Сі- 
ріть,  світать.  Вже  в  вікнах  сіріе,  і  не- 

бо світліє,  світ  недалечко.  Левин.  І.  154. 

СІрка,  кк,  ж.  1)  Ум.  оть  сіра.  Ном. 
№  14298.  2)  Сірка  въ  ушахъ. 

Сіркач,  ча,    і/  =  Сірник.  Вх.    Зн.  63. 

Сірко,  ка,  м.  Собака  сірой  масти.  По- 
жививсь, як  сірко  паски.  Ном.  А'-  1798. 

У  сірка  очей  позичати.  Прямой  смыслы 

брать  у  собаки  взаймы  глаза,  т.  е.:  свои- 
ми будетъ  стыдно  смотріть  (что  либо  еді- 

лалъ,  чего  должно  стыдиться).  Говорится 
преимущественно  о    безстыдныхъ   людяхг. 

Сіркувати,  кую,  еш,  гл.  Мазать  сті- 
ны  полубілой  глиной  нередъ  окончатель- 

ным), біленіемь.  Давайте  глини,  будемо 
сіркувати,  а    послі    побілусмо.    (За.іюбл 

Сірман,  на.  м.  Сірий  волкъ. 
Сірник,  ва,  м.  Спичка  зажигательная. 

Ум.  Сірничок.  Засвітив  самопальный  Нр- 
ничок.  Рудч.  Ск.  Н.   180 

Сірничка,  кн,  ж.  І)  Спичка.  Ги.  Г. 
100.  2)  Обгорілая  уже  сиичка.  Лубен,    у. 
Сірнйшннця,  ці,  ж.  Спичечница. .  Іохв.  у. 
Сірогрйвнй,  а,  е.  Сь  сірой  гривой.  Ум. 

Сірогрйвеиький.  Грнн.  НІ.  ЗЗЯ. 
Сірояен,  му,  м,  Сірая  земля. 
Сірома,  мн,  м.  1 і  Відня къ,  горемыка. 

Чи  ж  на  горе,  на  біду  сірома  вродився. 
Чуб.  V.  954.  2)  Соб.  Бідняки,   горемыки. 

Сіроман,  на,  и.= Сіроманець  Вовки- 
сіромани  нахождали.  АД.  І.  123. 

Сіроманець,  нця,    м.    Эпитета    волка: 

сірый.  Вовки-сіроманці  набігали,  тіло 
козацьке  реали.   Макс. 

Сіроманок,  ика.  м.  Сірий  волкъ.  Ой 
волики- сіроманки,  чом  ви  не  орете? 

Шу.х.   І.   190 
Сіроианський,  а,  е.  Относя щійся  кь 

сіроману,  горемычный.  Де  бережки  ши- 
рокії, ой  там  переправи  сіроманські?. 

Грин.  НІ.   591. 
Сіромаха,  хн,  к.=Сірома  1.  .іукаш. 

Г)6.  Грин.  III.  183.  Попід  тинню  сірома- 
ха і  днює  й  ночує.  Шевч.  7. 

Сіромашний,  а,  е.  Горемычный.  О* 
сіромашний  дід  придибав  до  нас  на  по- 

міч. Стор    М.  Пр.   165. 

Сіромашня,  н<,  ж.  соб  оть  сіромаха. 
Усі  пани,  усі  дуки  у  наметі  сіли,  на- 

ше браття -сіромашня  так  і  не  посмі- ли. Нп. 

Сіромашшя,  шя,  с = Сіромашня.  Рудч. 
Чи.   109. 

Сіроокий,  а,  в.  Сіроглазьій.  Скифи  сі- 
роокі. Шевч.  616. 

Сірохманець,  нця,  и.=  Сіроманець. 
Вовки- сірохманці нахождали.ЗОЮРЛ.  38. 

Сірочуватий,  а,  є.  Сділанньїй  изъ  сви- 
ной кожи.  Сірочуваті  постоли.  Добруджа. 

Сіруватий,  а,  е=Сірявнй. 
Сірчаний,  а,  є.  Сірими.  К.    ИС.    109. 
Сірчастий,  а,  є.  Сірнистьій.  Жадної  ж 

там  не  матимеш  помочі,  де  сірчас- 
тий вогонь  заливає  вочі.  Чуб.  Ш.   17. 

Сіряк,  ка,  м.  і)  Верхняя  теплая  одеж- 
да изь  толстаго  сіраго  сукна.  ЧутЗ.  VII. 

421.  Пі  холодно,  ні  душно:  як  на  свят- 
ках у  сіряках.  Ном.  Л*  620.  Прощайте 

тепер,  пани,  поскидайте  жупани,  повдя- 
гайте сіряки,  бо  не  ваші  мужики.  Грив. 

III.  640.  2)  Мужикъ.  Сам  крепак,  неоду- 
кований  сіряк.  Шевч.  513.    Ум.    Сірячбк 

Сірячина,  нн,  а»с.=Сіряк.  Сусідоньки 
в  кармазині,  а  ти,  мати,  в  сірячині 
Макс.  (1849).  100.  Я  постелю  сірячину, 
а  в  головах  кулачину.  Чуб.  V.  938.  Ум. 
Сірячйнка.  Ходив  ж  я  в  чумарочці,  тепер 
в  сірячинці.  Грин.  Ш.  200. 

Сісти.  См.  Сідати. 

Сітка,  хн,  ж.  Сітка  вообще.  Сіть  по- 
меньше невода  для  ловли  рыбы;  также 

сіть  для  ловли  иерепеловъ.  Сим.  28.  За- 
плутався, мов  рибка  в  сітці.  Котл.  Ен. 

V.  :>.  — плавна.  Особый  родъ  сіти  для  лов- 
ли рыбы  по  фарватеру  ріки.  Вас.  188. 

Ум.  Сґгочиа. 
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Сітнитв,  тни,  ваш,  гл.  О  дожді:    на- 
крапывать, моросить.  Вх.  Уг.  267. 

Сітняг,  гу,  .м.=Осітнаг. 
Сіточка,  хя,  ж.  Уи.  оть  сіть. 
Сіть,  ті,  ж.  Сіть.  Щастя  му  з  рук 

вилетіло,  як  птиця  із  сіті.  Ном.  Л;  1420. 
Ум.  СГтка,  сіточка. 

Сітавва,  кв,  ж.  Плохая,  рідкая  ткань. 
Пресвята  Покровойко,  покрий  мою  гсло- 
войку  яков  таков  сітянков,  няй  зістону 
христянков.  Старомиск.  у.  въ  Галпц.  МУЕ. 
Ш.   50. 

Січ,  чі,  ж.  Січь  (запорожская).  Січ— 
мати,  а  Великий  луг— батько. 

Січень,  чва,  м.  Январь. 

Січка,  кв,  ж.  1)  Різка  изъ  соломы  на 
кормь  скоту.  Коли  коні  їдять  і  набік 
глядять?— Як  січку  їдять.  Нон.  №5090; 
2)  Монисто   изъ    коралловыхъ    обрізковь. 

Січкарня,  ні.  ж.  Соломорізка.  НВо- 
лын.  у. 

Січний,  а,  е.  Сочный.  Січний  кавун. 
Рк.  Левиц. 

Січовий,  а,  в.  Нривадлежащій  Січи, 
изъ  Січи.  Первую  часть  на  Покрову  Сі- 

човую да  на  Спаса  Межигорського  одда- 
ли. ЗОЮР.  І.  63.  Січові  гості.  Кул. 

Січовик,  ка,  м.  Житель  Січи,  запоро- 
жець. 

Сішка,  кн,  ж.  Ум.  оть  соха. 

Сішневко  (=січненко),  ка,  м.  Февраль. 
Это  назнані?  обозначает,,  что  фенраль — 
сыпь  января  (січня).  Сішненко  казав:  як 
би  мені  батьковії  літа,  то  я  б  бикові 
третякові  ріг  ссиоив,  а  дівці  семилітці 
коромисел  до  плечей  приморозив.  Мнж. 
156. 

Сіяльник,  ка,  .к.=Сівач.  Лохв.  у. 

Сіянець,  нця,  м.  Иосіяннсе  растеніе. 
Сіянець  повитикався  з  грядки  густо,  як 
щіть.  Левиц.  І.  28. 

Сіянка,  кв,  ж.  1)  Время  іюсіва.  2)= 
Сіянець.  Вас.  203.  Се  тютюн  сіянка,  а 
то  сажанка    Лохв.  у. 

Сіатв,  сію,  вш,  гл.  Сіять.  Козаченько 
пшениченьку  сіє.  Мет.  27.  Тяжко  сіяти, 

коли  ніщо  орати.  Ном.  Лі  1576. — вбду. 
Кропить  водой.  Шух.  І.  179. 

Сіатв,  аю,  вш,  гл.=Сяти.  На  горі  цер- 
ковцр  сіяла,  там  дівчина  з  козаком  шлюб 
брала.  Чуб.  V.  78. 

Сіятися,  сіюся,  ешся,  г.г.  Сіяться.  Ку- 

куруза сіється,  кукуруза  родиться.   Чуб. 
V.  481. 

Сіач,  ча,  м.  Сіятель.  Ось  вийшов  сіяч 
сіяти.  ІЇн.  Мр.  IV.  3. 

Скаба,  би,  ж.  Полоса  желіза.  Славя 
носерб.  у. 

Скабка,  кв,  ж.  Заноза.  Скабку  загнав 
у  пучку.  Черниг.  у. 

Скавло,  ла,  Визгунъ.  Годі  тобі  скаву- 
чати! Ич,  який  скавло!  Не  ходи  босий, 

то  й  не  будуть  тобі  наступати  на  но- 
ги. Александр,  у.  Слов.  Д    Эварн. 

Скаву!  меж.,  выражающее  визжа  ніе 
нікотор.  животныхъ,  напр.  собаки,  зайца. 
Лапки  попік  ( зайчик).  Скаву!  Скаву! 
Мил.  57. 

Скавуліти.  лю.  лиш,  гл— Скавучати. 
Желех. 

Скавучання,  на,  с  Визжаніе,  визгь 
(собаки). 

Скавучати,  чу,  чйш,  гл.  Визжать  (о собакі). 

Скавчати,  чу,   чвш,   гл.= Скаву  чати. 
Скажений,  а,  є.  1)  Бішеними.  Ска- 

жена собака.  2)  О  человікі:  бішенаго, 
вспыльчиваго  характера.  Мати  скажена, 
а  син  ще  скаженіший.  Лебед.  у.  Ум.  Ска- 
женёнький.  Та  той  дід  таки  трохи  ека- 
жененький,  я   це  знаю. 

Скаженина,  ни.  ж.  Бішенство.  О.  1862. 
X.   112. 

Скаженівка,  кв,  ж.  Бішенство,  водо- 
боязнь. Треба  дать  чогось  од  скаженівки 

отому  собаці  рудому.  Лубен,  у.  Чоловік 
у  горільці.  як  собака  у  скаженівці.  Лу- 

бен, у. 

Скаженість,  ноств,  ж  Бішенство.  Же- лех. І 

Скаженіти,  вію,  вш.  гл.  Нісноваться. 
Гамалію,  серце  мліє,  Скутарь  скаженіє. 

Шевч.  Чого  ти  заріз  скаженієш,  як  п'я- 
ний? 
Скаженкуватий,  а.  е.  Подверженный 

ирипадкамъ  бішенства,  злости.  Він  ска- 
женкуватий  трохи.  Зміев.  у. 

Скаженюка,  кв,  ж.  Бішено'1  живот- 
ное. Мов  та  скаженюка. 

Сказ,  ву,  м.  1)  Бішенство-.  Ірин.  II 
20.  Чоловік  мій,  мов  який  сказ  на  його 

напав,  що  день  тобі  у  Бога  бурла  б'є  та 
калсиїуте.  Екатер.  г.  2)— Огріх.  Анань- 

ева;, у.  3)  Місто  въ  полотні,  гді  остался 
слідь  сиутанныхъ  при  тканій  нитокъ. 
МУЕ.  Ш.  20. 

Сказати,  жу,  жеш.  гл.  І)  Сказать.  Ска- 
заного    і    сокирою     не    вирубаєш.     Нозі. 
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Лі  12370.  2)  Веліть.  Він  все  це  наробив, 
як  йому  сказано  було.  Рудч.  Ск.  I.  105. 
Сказав  нагріти  два  казаки.  Грин.  II.  09. 
1)  Снизано.  Известно.  Сказано— дитина! 
Г.  Барв.  363. 

Сказйти,  жу,  зиш,  гл.  1)  Сділать  бі- 
пгеншгъ.  Не  поможе  бабі  кадило,  -як  ба- 

бу сказало.  Чуб.  1.  292.  Л  нехай  його 
скалить — хто  цс  на  мене  каже.  Лебед.  \. 
1)  Испортить.  Сказив  горнень  шибу.  Вх. 

Зн.  23.  Ь'і  чарівниня  сказало  маржхну. КЗ.   V.   61. 

Сказитися,  жуся,  зишся.  гл.  1)  Взбі- 
іЯіться.  Собака  сказилася.  Трохи  з  серця 
гіг  сказився.  Стор.  ДІ.  Нр.  4  1  2)  Иснор- 
іптьен.    Жслех.  Гн.  І.  53. 

Сказівка,  ки,  ж.  Часті,  ткадкаго  стан- 
си. С'м.  Влят.  МУК.  III.   18. 

Скакавйця,  ці,  скакавка,  ки.  гл.  Ля- 
гушка. Их.  Зн.  63. 

Скакання,  ня,  с  1)  Скаканіе,  прита- 
їш:. 2)  Танцы.  3)— в  гречку.  Любовная 

СВЯЗЬ  (вн/Ь  брака).  К.  41'.  274. 
Скакати,  чу,  чеш,  оди.  в.  скакнути, 

ну,  неш,  іл.  1)  Скакать,  прыгать,  прыгнуть. 
Скачи,  враже,  як  пан  каже,  на  те  він 
багатий.  ІІІевч.  Искра  з  печі  скакнула. 
Ном.  .V  11797.  2)  Только  несов.  в.  Тан- 

цевать. Черниг.  г.  Ой  загадали  хорошень- 
ко іграти.  а  парубку  з  дівчиною  скака- 

єш. ^Лучче  я  буду  крутії  гори  копати, 
як  я  маю  з  поганим  скакатии.  Мет.  161. 
3)  Скакати  в  гречку.  Иміть  любовныя  свя- 

зи (вяі  брака).  /  до  півночі  там  гуляли 
і  в  гречку  деколи  скакали.  Котл.  Ен.  Ш.  42. 
і)— д(да.  Скакать  на  одной  ног*.  Ном. 
ЛЕ  12296. 

Скакелюха,  хн,  ж.  Насік.  НаНіса, 
земляная  блоха.  Вх.  11ч.  І.  6.  Скоте,  на- 

че скакелюха.  Ном.  Лі  924-1. 

Скакіць!  меж.,  выражающее  нрыжокъ. 
Новк  скакіць  зі  скрині.  Гн.  І.  166. 
Скакля.  лі,  ж.  Въ  загадкі:  сорока. 

Скакля  скаче,  риндя  рис.  Чуб.  І.  315. 

Скакнути.  См.  Скакати. 
Скаконути,  ну,  неш,  гл.  Сильно  прыг- 

нуть, скакнуть.  А  кінь  як  скаконе.  Грин. 
І.  186. 

Скакулець,  льця,  .«—Скакелюха.  Вх. 
Пч.  І.  6. 

Скакун,  на  м.  1)  Прыгунъ.  2)  Тан- 
иоръ.  Маєш  же  дружбоньку  скакуна? 
Гол.  Н.  665.  3)  Насік.  Теїгіх.  Вх.  Пч. 
І.  5.  4)  Ленъ-текучка,  головки  потораго 
лопаються  на  корню,  роняя  еімя.  Полт.  г. 

5)  Колесо  въ  колешні  плуга,  противопо- 
ложное тому,  которое  идетъ  въ  бороздь. 

оно  бываетъ  часто  безъ  обода,  съ  одніми 
спицами.  Ум.  Скакунець,  скакунчик. 

Скакуночок,  чка,  м.  Насік  —  Кобил- 
ка 9.  Вх.  11ч.  I.  5. 

Скакунчик,  ка,  м.  Ум.  огъ  скакун 
Скакуця.  ці,  ж.  =  Скакавиця  Пх. Зн.  63. 

Скакучнй,  а,  е.  ПміюіціВ  свойство 
прыгать.  СегЧ  горох  скакуний,  як  моло- 
тиш. 

Скала,  ли,  *е.=Скеля.  Сидить  ворон 
над  скалою,  похитує  головою.  Чуб.  V. 
941.  2)  Вт.  летящемъ  рою:  передовой  рядь 
пчелъ.  Ска.га  веде  рій  у  ліс.  Волч.  у. 

(Л обод.).  См.  Сналь.  3)=Скалка  1,  2.  Ви- 
нити скалу  з  ноги.  Вх.  Лсм.  465. 

.  Скаламутити,  чу,  тиш,  гл.   Помутить. 
Скаламутитися,  чуся,  тишея.  гл.  По- 

явиться, возмутиться. 
Скализуб,  ба,  м.  Зубоскалъ. 
Скалйти,  лю,  лиш,  гл.  1 )  Занозить.  Ноги 

собі  скалить,  а  чоботи  на  кию  носшпь. 
Ном.  Л*  10230.  2)  Скалить,  оскаливать, 
обнажать.  Скалить  зуби,  як  собака.  Ном. 
Лі  12639.  3)  Сильно  бнть.  разбивать  вь 
щепки.  Угор.  4)  Браниться,  ручаться.  Угор. 

Скалитися,  люся.  лишея.  гл.  (.'ка- литься. Скалиться,  як  собака  на  висівки. 
Ном.  .V   12638. 

Скалічити,  чу,  чиш,  гл.  Пскалічпть, 
нзувічить.  І  нянчину  всю  рать  розби- 

ли, скалічили,  роспотроишли.  Котл.  Кн. 
IV.  46. 

Скалка,  ки,  ж.  1)  Лучина,  щепка. 
Скалками  на  Поділлю  світять.  Л  скал- 

ками засвітила.  Грин.  Ш.  333.  2)  Зано- 
за. 3)  Кусокъ,  осколокъ  кремня,  пекла 

н  пр.  4)  Искра,  отраженный  лучъ  сонца. 
3  груби  скалки  скачуть.  Мороз,  аж  скал- 

ки скачуть.  Ном.  К  632.  5)  Ледяной 
крнсталлъ  въ  формі  стріли,  иглы  (при 
замерзании  воды).  6)  Узоръ  на  окнахъ  отъ 
мороза.  Скалки  мороз  малює  на   вікнах. 
7)  Жирная  капля  на  воді.  Ном.  >ё  13423. 
8)  Більмо  на  глазу.  9)  Раковина  створча- 

тая. Вх.  Пч.  I.  15.  Ум.  Скалочка.  Розіб'ю в  скалочки  отой  каламарчик.  Г.  Барв. 
539. 

Скалкуватий,  а,  е.  Иміющіп  острые 
края.  Скалкуваті  камінці 

I.  Скал(л)я,  ля,  с.  соб.  1)  Клепки  боч- 
ки, кадки.  Лхелех.  2)  Лучина,  щепка.  Вх. Зн.  63. 
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II.  Ск*л(д)я,  ля,  с.  соб.  Скалы,  облом- 
ки скаль,  камни.  Вх.  За.  63.  Вх.  Лем  464. 

Скалннх,  ка.  л.  Полово,  предназва- 
яенное  для  лучины,  но  еще  не  расколотое. 
Подол,  г. 

Скалоокий,  а.  е.  Иміющій  більмо  на 
глазу. 

Скалочка.,  кя.  ж.  Ум.  отъ  скалка. 
Сгалубнна,  ям,  ж.  Скважина,  трещи- 

на. Чуб.  V".  683.  Як  пан  Біг  дає,  то  й 
ска  луби  нами  пхає,  а  як  відбирає,  то  й 
двері  не  замикає.  Фр.  11р.  91.  Дивиться 
господарь  скалубиною.  що  робит  жовнірь 
з  господинею.  Гол.   I    147. 

Скялубннник.  ка.  м.  Послідній  мі- 
сяць зины.  Угор. 

Скаль,  ля.  м.  Часть  роя-пчелъ,  выле- 
тающая предварительно,  чтобы  отыскать 

місто  для  роя.  Желех.  Як  мав  виходити 
рій,  то  дня  за  два  виходить  скаль  да  й 
літа,  поки  знайде  способне  місце — тоді 
і  рій  летить.  Радом,  у.  См.  Скала  2. 

Скальвйя,  а,  в.  1)  Скалистый,  утесис- 
тый. 2)~олШ.  Горное  масло,  нефть. 

Скалятя,  ляю.  вш,  гл.  I)  Испачкать, 
замарать.  2)  Запятнать.  Хто  не  хоче  ска- 

ляши  золотої  слави  своєї',  той  гайда  з 
нами  за  пороги.  К.  ЧГ.  378. 

Скаменіти,  ню,  янш.  г.і  =Скаи  яни- 
ти.  1  очима-гадюками  доню  ска.ненила. 
К.   МБ.  НІ.  252. 

Скаменілий,  а,  е  =  Скаиянілнй 

Скамевіти,  вію,  вш.  гл.—  С  кам'яні  тя. 
Сканна,  нн,  ж.  Скамья?  Столъ?  Гово- 

рила сестра  із  сестрою,  сидячи  за  ска.н- 
ною.  Мет.  221.  См.  Скам'я. 
Скаиннця,  ці,  лс.=Скамна  КС.  1884. 

І.  32.  Обозветься  та  Маренка  у  світ- 
лиці, прихиливши  головоньку  ік  скамни- 

ці.  Мет.  178.  Лежить  мила  на  усю  скам- 

ниню.  Чуб.  V*.  365. 
Окання,  ні,  лс.=Скаина.  Він  у  царя 

в  Бога-  сидить  за  скамнею.  Грин.  Ш.  3. 
Ум.  Скамнйчка.  Чуб.  V.  773. 

Скам'я.  ні,  а?.  — Сканна.  А  в  сього  па- 
на скам'я  заслана,  а  на  тій  скам'ї  три 

кубки  стоять.  Чуб.   НІ.   416. 

Скаи'яннти,  вю,  нйш.  гл.  Превратить 
въ  камень.  Там  така  баба-яга.  то  хто 
не  прибуде,  зараз  о<іуре  та  й  скалі я- 
нити.  Мнж.  33.  Переносно:  привести  въ 
опіпенініе.  См.  Скаиенити. 

Скяи'янІлнй,  а,  є.  Окаменілий. 
В 

Скам  яніти,  вію.  вш,  гл.  Окаменіть. 

Мнж.  29.  Чого  це  тут  усе  скам'яніло? Мнж.  32. 
Скандвгобитн.  блю,  бнш,  гл.  Скорчить, 

свести.  Хто  охочий  був  битись,  тому 
зараз  кулаки  повідпадають  і  руки  скан- 
дзюбить  у  три  погибелі.   Кв. 

Скандзюбитися,  блюся.  бишся  гл. 
1)  Скорчиться.  2)  Переносно:  околіть.  А 
шобтой  собака  тобі  скандзюбився!  Мирг.  у. 
Слов    Д.  Эварв. 

Скннтуватися,  тугося,  ешся,  гл.  По- 
коробиться, искривиться.  Церква  сканту- 

валась. 

Скапаратн,  раю,  вш  гл.  Испортить; 
изгадить. — житті.  Бідственно,  жалкимъ  об- 
разомъ  провести  свою  жизнь.  Желех. 

Скапаратися,  раюся,  ешся,  гл.  Про- 
падать, исчезать.  Уродися-вдайся,  а  ні. 

то  скапарайся    Ном.  >6  1657. 

Скапаритн,  рю,  рнш,  гл.=Скапарати 
Желех. 

Скапати.  См.  Скапувати 

Скаплунитн.  ню,  ннш,  гл.  1)  0  пти- 
ці: выхолостить.  2)  Также:  лишить  не- 

винности? Молодий  молоду  скаплунив. 
Рк.  Макс. 

Свапнути,  пну.  неш,  гл.  Медленно  за- 
чахнуть, умереть.   Вх.  Лем.  465. 

Скапостити,  щу.  стяш,  гл.  Иігадить. 
испакостить. 

Скаправіти,  вію,  вш,  гл.  Загноиться 
(о  глазахь)    Желех. 

Скапувати,  пую,  вш,  сов.  в.  скапати, 
паю.  вш,  гл.  Скатываться,  скатиться  по 
каплі,  вытекать,  вытечь  по  каплі.  Усе 
додолу  (сльози)  скапують  та  й  скапують. 
Рудч.  Ск.  І.  138.  Бодай  ти  очі  скапали. 
КоІЬ.  І.  21.  Як  я  що  винен,  най  перед 
вашими  очима  як  віск  скапаю.  Фр.  Цр. 
176. 

Скапутятнся,  чуся,  тншся.  гл  Уме- 
реть, издохнуть,  околіть. 

Скапцаніти,  нію,  вш,  гл.  Обідніть 
(о  еврсяхъ).  Тепер  він,  бач,  трохи  скапца- 
нів.  Левиц.  І.  103. 

Скаралуща,  щі.  ж.  Скорлупа. 
Скарання,  ня,  с  Наказавіе.  Левч.  55. 

Скараскатися,  каюся,  ешся,  гл.  Из- 
бавиться, отділаться  оть....  Набіжить 

який  чорт,  то  біди  не  скараскаєшся. 
Св.  Л.  235. 

Скарати,  раю,  вш,  гл.  Покарать,  на- 
казать. Скарай  мене,  міцний  Более,  ко 

ли  тя  забуду.  Чуб.   V".   57.    Чия    кривде, 

21 
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нехай  того  Бог  скарає.  Ном.  А»  2293. 
Ой  мати  моя  старая,  пащо  ти  мене 
скарала?  Мет.  263 

Скарб,  6у,  м.  1)  Сокровище,  кладь. 
Колись  наші  діди  над  сією  річкою  коза- 

кували, да  в  сій  річці  скарби  поховали; 
як  будете  скарби  находити,  будем  з  ва- 

ми пополам  ділити.  ЗОЮР.  І.  55.  2)  Бо- 
гатства, финансы,  средства.  На  церкви 

накладали...,  которі  давнім  козацьким 
скарбом  будували.  Макс.  1 1849),  47.  Бу- 

ду я  з  тебе  великії  скарби  мати.  Мет. 
393.  3)  Казна.  Левч.  55.  Казенное  учреж- 
деніе.  А  то  робили  ми  в  Раківці,  мур 
становили  у  скарбу.  Грнн.  II.  94. 

Скарбець,  бця,  м.  Зарытая  въ  землю 
посуда  (горшокъ,  кувшинъ,  котелокъ  съ 
деньгами).  Вміраючи  казав  у  пущі  вико- 

пати під  дубом  два  скарбці  з  грошима. 
МВ.   І.  65. 

Скарбівниця,  ці,  ж.  Казнохранилище, 
сокровищница.  К.  МБ.  Ш.  256. 

Скарбівничий,  чого,  м.  Казначей,  кас- 
сиръ. 

Скарбівня,  ні,  ж.  1)  Казначейство. 
Повітова  скарбівня.  О.  1861.  X.  146. 

2)  Сокровищница.  К.  Дз.  213.  Святе  на- 
сліддя — слово!  Воно  бо  скарбівня  нашого 
духа.  К.  ХП.   134. 

Скарбний,  а,  ё=Скарбовнй 
Скарбник,  ка,  м.  1  і=Скарбівнвчзй. 

Мир.  ХРВ.  123.  2)  Чортъ,  живущій  у  бо- 
гача, иродавшаго  свою  душу  аду,  сторо- 

жащШ  и  увеличивающій  его  богатство. 
Чуб.  I.  193. 

Скарбниця,  ці,  ж.  Денежный  сундукъ, 
касса,  казнохранилище.  К.  ЦН.  237. 
К.  ЧР.  427.  До  мене  пишуть  про  цар- 

ську корону,  що  ніби  в  князя  Василя  в 
скарбниці  лежить-блищить  на  золотій 
полиці  і  сяевом  підземний  склеп  сповняє. 
К.  ЦН.   249. 

Скарбничий,  чого,  и.=Скарбівннчнй. 
Скарбовий,  а.  е.  Казенный.  Ном.  .V  1285. 

Скарбові  гроші.  Левиц.  Нов.  3.  Скарбові 
люде.  К.  ЦН.  227.  А  де  ж  твої,  Нечаєн- 
ку,  скарбовії  вози?  Лукаш. 

Скарбона,  ни,  ж.  —Скарбівня  2.  Ки- 
дали дари  свої  в  скарбону  заможні.  Р.в. 

Л.  XXI.  1. 

Скарбуватн,  бую,  еш,  гл.  Собирать 
сокровища.  Скарбує  для  себе,  а  не  в  Бо- 

га багатіє.  Р.ъ.  Л.  XII.  21. 

Скарбулнтися,  люся,  лишся,  гл.  Свер- 
нуться въ  кольцо,  въ  трубку.  Вх.  Уг.  267. 

Скарга,  ги,  ж.  Жалоба.  Тільки  й  чуєш, 
що  скарги  на  тебе.  Св.  Л.  115.  Підеш  до 
пана  Бога  на  скаргу.  Фр.  Нр.  85. 

Скаргуватися,  гуюся,  вшся,  гл.= 
Скаржитися.  Перед  Богом  вовк  скаргу- вався.  Гн.  II.  225. 

Скаржити,  жу,  жиш,  гл. — кого.  По- 
давать жалобу  на  кого.  Вишукавсь  якийсь 

родич  шинкарю  небіжчику,  що  скаржи- 
ти прийшов.  МВ.  II.  192.  Вже  по  пе- 
ред паном  Богом  скаржит.  Тн.  II.    227. 

Скаржитися,  жуся,  жишся,  гл.  Жа- 
ловаться, сЬтовать.  МВ.  (О.  1862.  I.  78). 

Невістка  скаржиться,  а  на  лиці  не 
змарніла.  Ном.  Л»  6899. 

Скарлючитися,  чуся,  чишся,  гл.  Со- 
гнуться, скорчиться.  Зігнута  постать 

удвоє  перегнулась,  скарлючилась.  Мир. 
Нов.  П.   111. 

Скасування,  ня,  с.  Отмена,  уничтоже- 

ние. 
Скасувати,  сую,  еш,  гл.  Отменить, 

уничтожить.  Окомонів,  ватаманів  уже 
скасували.  Гол.  П.  207. 

Скасуватися,  суюся,  вшся,  гл.  Быть 
отм^аеннымъ,  уничтожиться.  Відтоді  за- 

раз і  панщина  скасувалась.  Гол.  II.  145. 

Скат,  ту,  м  Скатерть.  На  столах  ска- ти все  ляннії.  Гол.  IV.  552. 

Скателйчити,  чу,  чиш,  гл.  Окатоли- чить. К.  ПС.  139. 

Скатерка,  ки,  ж.  Скатертка.  НВолын.  у. 

Накрила  сина  скатеркою.  Чуб.  V".  715. Ум.  Скатертонька.  Чуб.  V.  1067. 
Скатертина,  ни,  ж.  Скатерть.  Ном. 

.>£  12126.  Стіл  дубовий  покривала  біла 
скатертина.  Мкр.  Н.  16.  Ум.  Скатертинка. 

Скатертонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  скатерка. 
Скатерть,  тя,  м.  Скатерть.  Мил.  139. 

З  старого  скатертя  зробив  скатертин- 
ку. Черк.  у.  Вили  Марусі  віночок  та  й 

покотили  по  столі,  по  квітчастому  ска- 
тертю. Мет.  143. 

Скатертьовий,  а,  є.  Отвосящійся  къ 
скатерти.  Волч.  у. 
Скятерчина,  ни,  ж.  =  Скатертина. НВолын.  у. 

Скатувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Измучить, 
нстязаніями,  иыткоЙ.  У  видів  Христа  та- 

кого скатованого.  Гн.  І.  115.  2)  Казнить. 

Чуб.  V.  841.  Бабину  дочку  прив'язав  ко- 
ню до  хвоста  й  пустив  у  поле.  Так  її 

скатували.  Рудч.  Ск.  II.  53. 
Скаучати,  чу,  чйш,  гл.— Скавучати. 
Скахва.  ви,  ж.  У  Овчинниковы  инстру- 

мент для  очистки  кожъ:    широкій    ножь, 
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вставленный    вдоль    въ    край    деревянной 
дощечки.  Вас.  153,  157.  См.  Шкафа. 

Скаціруватн,  рую,  вш,  гл.  Избить. 
Зміев.  у. 

Скаятиея.  скаюся,  вшся,  гл.  Раскаять- 
ся. Чорна  гречка,  білі  крупи,  не  впадай- 

ел.  дівча,  в  руки,  бо  як  мені  попадешся. 
то  и  на  послі  не  скаешся.   Чуб.   V.   123. 

Сквапливий,  а,  е.  Торопливый,  по- 
спешный. Суд  сквапливий  рідко  буває 

справедмічпїі.  Ном.  .V  7379. 
Сквапливо,  нар.  Торопливо,  поспішно 
Сквапний,  а,  є.  1)  =  Сквапливий. 

2)  Вадкій.  Котл.  Ен.  IV.  11.  О,  вік  сквап- 
ним на  те,  щоб  крадене  купувати.  Волч.  у. 

Сквар,  ру,  м.  /Каръ,  зной.  Си.  Шквара. 
Скварчати.  рчу.чиш. г.  =  Шкварчати. 
Скверёсть.  меж.,  выражающее  крикъ 

птицы-  См.  Скверещати.  Коли  есть,  то 
шелесть,  а  як  нема,  то  скверёсть.  Ном. 
.V   10830. 

Скверещати,  щу,  щйш,  гл.  Різко  чи- 
рикать (о  еойкі  и  др.). 

Сввёряий,  а.  е.  Скверный.  Скверный' 
гаде    Шевч. 

Сквернити,  нж>,  ниш,  гл.  Осквернять. 
Умийтеся;  образ  Божий  багном  не  сквер- 

ніте. Шевч. 

Скверність,  ности.  ж.  Скверность,  га- 
дость. 

Сквера,  ри,  де.=Шквмря.  У  середині 
граблі,  вила  і  сокира,  якими  було  роблю, 
хоть  якая  скеира.  КС.   1882.  І.  224. 

Сквнрк.  ку,  м.  Плачь,  хныканье. 
Сквйритися,  рюся.  ришся,  гл.  Хны- 

кать, плакать.  Тйіьки  її  мовчить,  як  ла- 
зить, а  як  на  руки,- — і  почне  сквиритись. 

Скелистий,  а,  е.  Скалистый.  (Будинки) 
стояли  на  високому  скелистому  шпилі. 
Левиц.  І.  217. 

Скельний,  а,  є.  Скалі  принадлежащей. 
къ  скалі  относящейся,  скальный.  Так  орел, 
осягши  скельної  вершини,  дивиться  зне- 
важно  на  малі  тварини.    Щог.    Сл.    41. 

Скеля,  лі,  ж.  Скала.  Мнж.  32.  Море, 
грай,  реви,  скелі  ламай.  Шевч.  57. 

Скеиітн,  или),  киш,  г.і.  і)  Колоть, 
ныть,  боліть.  Скимит  в  зубі,  в  ушах. 
Вх.  Зн.  63.  2)  Жужжать.  Муха  екснит. 
Вх.  Зн.  63. 

Скепання.  ня,  с.=Скіпання. 
Скепка,  кн,   *=  Скіпка 
Скопати,  паю.  вш,  гл  =  Скіпатн 
Скепкуватн,  кую,  вш,  гл.  Сділать  па- 

кость вь  насмішку    Москаль    прокляти 

так  зробив  їм  да  такую  капость  скеп- 
кував.  Рудч.  Ск.  II.   173. 

Скервавнтн,  влю,  виш,  гл  =Скріва- 
внтй  Збили,  скервавили,  обдерли  до  наг- 
ва.  Гн.  І.    II. 

Скергеля,  лі,  об.  Болізненнмй  человіїп. 
Скерувати,  рую,  вш,  гл.  Направить. 

Одчини  браму  та  скеруй  половими  доб- 
ре, щоб  часом  не  зачепиться.  Рк   Левиц. 

Скиба,  би,  ж.  1)  Ломоть.  Одрізана 
скиба  од  хліба,  вже  її  не  притулиш. 

Ном.  Лё  8990.  2)  Пласть  земли  при  па- 
ханіи.  Чуб.  ПІ.  398.  Ірин.  И.  152.  Ум. 
скибка,  скйбонька.  скибочка.  Чуб.  V.  492. 
Порізав  кавуна  на  скибки.  Левиц.  Нов. 
229.  Ой  ори,  ори,  скнку,  дрг&неньку  скиб- 

ку. Чуб.  Ш.  389.  Розріжеш  яблучко  і 
даси  по  скибочці  всім.   Г.  Барв.  343. 

Скнбчастнй.  а,  е.  Съ  продольннми  углуб- 
леніями  снаружи  (о  плодахъ).  Скибчаста 
диня. 

Скивнути,  ну.  нёш,  гл.  Кивнуть.  Та  й 
головою  скивнула.   Г.  Барв.   116. 

Скиг,  гу,  .«.=Скнглівня.   11В.  Ш.  95. 
Скигління,  ня.  с.  Визгь,  жалобный 

визгь.  Скигління  собаче.  К.  МБ.    X.    11. 

Скиглити,  глю,  лиш,  гл,  Визжать,  сто- 
нать, плакать,  издавать  жалобные  звуки. 

Скиглить,  мов  кривий  цуцик.  Ном.,  стр.  47. 
Чайка  скиглить,  літаючи,  мов  за  діть- 

ми плаче.  Шевч.  Сови  та  пугачі  скиг- 
лили, пугикали  Стор.  М.  II р  16.  Не 

скигли,  бо  ти  всіх  побудиш.   Шевч. 
Скидати,  даю,  вш.  сов.  в.  скинути, 

ну.  неш,  гл.  1)  Сбрасывать,  сбросить 
внинъ,  сваливать,  свалить.  Шо  то  впало? — 
То  я  з  столу  ложку  скинула.  Черннг.  у. 
Лобич  із  коней  скидайте.  ЗОЮР.  І.   32. 

2)  Вскидывать,  вскинуть  на  верхъ.  Уб'ю 
та  й  на  вишку  скину.  Нон.  Лї  3649.  Ски- 

нув рушницю  на  плече.  Мир     ХРВ.    81. 
3)  Снимать,  снять.  Нум,  брате,  ми  з  себе 
зелені  жупани  скидати.  ЗОЮР.  І.  36.  По- 

чав скидати  шапку.    Рудч.    Ск.    І.    129. 
4)  Только  с.  в.  Выпить  (водки).  Скинув 
чарку-оругу.  Мир.  Поб.  11.  63.  /  по  тре- 
упій  скинули  на    шлунок.    Мкр.    Н.    37. 
5)  Смінять,  сміннть,  отставлять,  отставить 
огь  должности.  Скиньмо  голову,  люде  доб- 

рі. Левнц.  Пов.  185.  6) — городі.  Ставить, 
поставить  родъ  сухой  банки  ва  животь. 

7)  Скидати  на  кбго.  Быть  похожимъ.  Об- 
личчям він  дуже  скида  на  вас.  О.  1862. 

IX.  61.  й) — рукбю  на  кбго,  що.  Показы- 
вать, показать.  ЗОЮР.  I  310.  9)—  бком, 

очима.  Бросать,  бросить  взглядъ.  взглянуть. 

Я- 
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1.  Барв.  215.  Скину  на  неї  оком,  то  во- 
на як  жар  почервоніє.  Стор.  М.  Пр.   33. 

Скидати,  даю,  вш,  гл.  Сбросить,  сло- 
жить съ  чего  либо  или  куда  нибудь  (мно- 

гіе  предметы).  Скидай  лати  отам  під 
хлівом.  Не  скидали  ми  стога,  а  сонце 
іжє  заходить.  Чуб.  II.   10. 

Скидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  ски- 
нутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Склады- 

ваться, сложиться  (деньгами),  сделать  склад- 
чину. /  скинулись  по  копійці,  купили 

ще  й  горілки.  Чуб.  V.  1048.  2) — чим.  Об- 
ращаться, обратиться  во  что.  Скидайсь 

ти,  Домно,  гадюкою,  а  я  білим  каменем 
стану.  Пар.  ск.  Підем,  сестро,  в  дуброву, 

і- кинемося  травою.  Чуб.  V".  918.  А  дочкане 
втерпіла,  в  рік  прилетіла,  скинулися  си- 

вою зизулькою,  у  вишневім  саду  сіла. 
Мет.  256.  3) — очйма.  Взглядывать  другь 
на  друга.  Він  нахилився  підіймати,  а 
я  й  собі....  скинулись  близько  очима. 

Г.  Барв.  66.  4)— на  нбго.  Быть  похожим  і., 
походить  на.  Він  так  скидається  на  ко- 

гось, та  ніяк  не  згадаю  на  кого  це.  Кіев., 
Под.  г.г.  Вона  на  тебе  трохи  скинулась. 

Скидатися,  даюся,  вшся,  гл.  Спохва- 
титься, броситься.  Скидались  шукати,  ко- 

ли ж  нема.  Черном.  Скидався  хортів 
годувати  тоді,  як  на  влови  їхать.  Черном. 

Скйдеиь,  дня,  м.  І'одь  красной  рыбы 
въ  Азовспомъ  морі. 

Скидча,  чати,  с.  Ягненокъ  недоносокь. 
Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Скида,  нар.  Бросая,  броскомь.  Ударив 
мене  скидя  довбешкою,  не  зруч.  Кобел,  у. 
(Залюб.). 

Скиксувати,  сую.  вш,  гл.  Ошибиться, 
осічься.  Скиксуєш  раз,  тоді  прощай. 
Котл.  Ен.  V.  40. 
Скймаик,  ка,  м.  Схимник ь.  К.  Бав.  43. 
Скинбеї,  їв,  лін.  Внутренности,  кишки. 

Вовк....  (кобилу)  розірвав,  випустив  скгін- 
беї  і  їдять  її.   Гріш.  II.  241. 

Скиндяк,  ка,  м.  Лента.  Ум.  Сниндячбк. 

Скиидячка.  ки,  ас.=Скиндяк.  Пов'я- 
жу на  голову  червону  скиндячку.  Кв. 

Скинути,  ся.  См.  Скидати,  ся. 
Скипати,  паю,  вш,  ія  =Скіпати.  КЗ. 

V:  57. 
I.  Скапатися  паюся,  вшся,  сов.  в. 

скнпітися,  плюся,  пйшся,  гл.  Сверты- 
ваться, свернуться  (0  молокі). 

II.  Скапатися,  паюся,  вшся,  гл— Скі- 
патися. Тут  Катря  моя  гине,  а  тут 

чоловік  опишеться  проти  мене.  МВ.  II. 
132. 

Скинень,  пня,  м.  Сильный  ХОЛОДІ,  зи- 
мою и  ри  тихой  погоді.  У  мав.  у. 

Скйпетро,  ра,  с.  Скипетрь.  Тепер  ми 
всі  царі,  що  землю  осягнули  під  вічне 
скйпетро  науки  да  культури.  К.  Дз.  13. 
Скяпець,  пця,  м.  Привитое  дерево. У  гор.     # 

Скипіти,  плю,  ніш,  гл.  1)  С  кипінь, 
свариться.  Опаривсь  і  скипів  у  молоці. 
Гудч.  Ск.  І.  95.  2)  Всіьіхнуть,  нскиіііть 
(о  человікі).  Невістка  так  і  скипіла  і 
зачервонілась.  Г.  Барв.  369. 

Скнпітися.  См.  Скянатнся. 

Скипіти,  плю,  пнш,  гл.  Прививать. Угор. 

Скиргйкатн,  чу,  чеш,  гл.  Плохо  нігь. 
Хлопці,  дівки....  скиргичуть  колядки.  КС. 
1882.  XII.,  624. 

Скирготіти,  гочу,  тйш,  гл.=Скрвго- 
татн.  Зубами  скирготить.  Чуб.  II.   417. 

Скирта,  ти,  ж.  Скирда.  Котл.  Ен.  1.  6. 
А  там  снопи,  а  та.н  скирти.  Шевч. 
Скирта  сіна.  Грин.  II.  201.  Ум.  Скир- 
точна. 

Скисати,  оаю,  вш,  сов.  в.  скиснути, 
ну,  неш,  гл.  Скисать,  скиснуть.  Нехай 
він  скисне  на  путрю.  Ном.  №  5119. 

Скислітн,    лію,    вш,    гл.=  Скиснути. 
Капустиця  під  лавкою  іще  не  скисліла. 
Грин.   III.  327. 
Скиснути.  См.  Окисати. 
Скит,  ту,  м.  Скить.  К.  Бай.  112. 
Скитальннк.  ка,  м.  Скиталецъ.  Ум. 

Скитальничок  Мій  таточку,  мій  скиталь- 
ничку!  Ви  наскитались,  ви  нагорюва- 

лись. Мил.   '86. 
Скнтальниця,  ці,  ж.  Скиталица.  Моя 

й  скитальниця,  моя  й  горювальниця! 
Мил.   195.  Ум.  Скитальничка. 

Скитания,  ня,  с  Скитаніе.  Мил.   201. 
Скнтатнся,  таюся,  вшся,  гл.  Скитать- 
ся. ^Іване,  синочку  мій,  де  .ті  скитавсп? 

Грив.  І.  46.  Нещасні  ж  сирітки  та  пі- 
дуь.ь  скитатись.  Грин.  Ш.  411. 

Скйткн,  ків,  мн.  Скитанія.  Піти  у—. 
Отправиться  скитаться.  Він  у  скитчи  пі- 

шов.  Г.   Барв.  295. 

Скитник,  ка,  .«.  Скитникь.  Колись, 
кажуть,  скитники  були  такі,  що  спаса- лись.  Пнрят.  у. 

Скитувати,  тую,  вш,  гл.  Жить  скнт- 
нНКОМ/ь.  Хтотж  у  цім  скиту  скитува- тиме? К.  Бай.   1 12. 

Скіглити,  глю,  лиш,   гл .— Скиглити. 
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Скікавкя,  ви,  *\=Скакавнця.  Вх. 
Зн.  63. 

Скікн,  мтст.=Схільхш.  Наносив  скі- 
к'і  йому  треба  було.  Грив.  II.  72. 

I.  Скік!  межд.  Скокг!  Аж  лукавий 
<кік  до  його  на  плечі.    Рудч.    Ск.    І.    65. 

II.  Скік,  скбку,  м.  1)  Скачокъ.  нры- 
жокъ.  Да  високі  скоки  в  сороки.  Р.  Маьс. 
То  скоком,  то  боком  Ном.  ,\?  11849. 
На  новий  рік  прибавилось  дня  на  заячий 
скік.  Ном.,  стр.  12.  Л«  513.  2)  Танець.  Ой 
гвалт,  не  до  скоку!  Грин.  Ш.  1 59.  Чаще  во 
мн.  ч.  Всюди  скоки  та  музики.  ЗОЮР.  1. 
121.  3)  мн.  Ноги  у  зайца.  Вх.  Пч.  II.  6. 
І)  .нк.  Торчащіе  нзъ  воды  камни.  Шух. 
І.  181.  Пороги  въ  рік*.  Шух.  І.  81.  Дос- 

відчений керманич...  .та....  всі  скоки  у 
воді,  о  які  розбитися  може  дараба.  Шух. 
І.   183. 

Скікнути,  кну,  непі,  іа.  Скакнуть. 
Комарь  з  дуба  впаде,  то  скікне.  Ном. 
*  5770. 

Скіко,  л!/ос»!.=Скіки.  Грнн.  І.  94. 

Скілька.    скільки,     скілько,     міьст. 
1)  Сколько.  Рудч.  Ск.  І.  65.  Не  питав  і 
не  знав  де  вони  і  скільки.    ЗОЮР.    І.    9. 
2)  Нисколько.  Зібралось  ще  скілько  сусі- 

дочок. МВ.  II.  54.  3)=Стільно.  Не  скіль- 
ко смаку,  тілько  більше  гріху.  Ном. 

Спільність,  кости,  ж.  Количество. 
Желех. 

Скількісь,  скількось,  мгьст.  Несколь- 
ко, сквлько-то.  Дав  йому  скількісь  шагів 

грошей.  Стор.  М.  Пр.   150. 
Скількбро,  мгост.  Несколько.  Та  вий- 

шло скількоро  чоловіка  копати  буряки. 
Брац.  у. 

Скімлити,  лю,  лиш,  гл.  Стонать,  ни- 
щать, хныкать,  визжать.  А  чого  там  він 

скімлить,  чи  не  б'є  котрий!  „Зачинили 
собаку  в  клуні,  тепер  як  скімлить.  Уман.  у. 

Скік,  скову,  м.  1)  Кончина,  смерть. 
2)  Конецъ,  пред'влъ. 

Скінчання,  ня,  с  Окончаніе.  Скажу 
на  скінчання....  О.  1862.  II.  58. 

Скінчення,  ня,  б.=Скінчання.  Єв.  Л. 
XIV.  28. 

Скінчити,  чу,  чйш,  іа.  Окончить.  Чи 
вже  скінчив  твої  жорстокі  речі?  И.  Іов.  35. 

Скінчитися,  чуся,  чншся,  гя.  1)  Окон- 
читься. 2)  Скончаться.  Достій,  милий, 

не  женися:  ще  ж-  я   не   скінчилась.    Ни. 

Скіпа.  ии,  ж.  Щепка.  Угор.  Висох  як 

скіпа.  Ум.  Скіпка,  скіпочка.  Кому  йдеться. 
то  й  на  скіпку  прядеться.  Ном.  Л»  1668. 
Скіпочку  засттила.  Гол.  І.  58. 

Скіпаивя,  ня,  с  Раскалмваніе,  разщеп- 
леніе  (лучины). 

Скіпати,  паю.  вш.  гл.  1)  Колоть,  рас- 
калывать, щипать  (лучину).  2)  Раздроблять 

въ  щепки.  (Гарматами)  скіпас  в  скіпки 
наш  Байда  гаспидські  /алери.  К.  Бай.  90. 

Скіпатися,  па'юся,  ешся,  гл.  Приди- 
раться, привязываться,  приставать.  Скі- 

паетіїся  до  лісовика:  нащо  ти  мою  ко- 
рову загнав?  вона  не  була  в  лісі.  Ново- моск.  у 

Скіпець,  пця,  м.  Я*тПі  такой  глубины, 
сколько  захватить  лопата.  Мнж.  192.  Ямка 
для  обозначенія  границы  земли.  Хере.    у. 

Скіпка,  ки,  ж.  Ум.  огь  скіпа. 

Скіпщнк,  ка.  м.  ІІ.іатящій  за  наня'іо-* 
поле    частью  урожая.  Харьк.    г.  Лохв.    у. 
Схшлнна.  ни,  лг.=Свіпщнна.  0.  1862. 

I.  60. 

Скіпщина,  ни,  ж.  Известная  часть 
урожая,  достающаяся  соучастнику  въ  обра- 

ботке земли.  Беруть  землю  за  скіпщину 
у  панів.  О.   1861.  IX.   175. 

Скіра.  ри,  ж.  Кожа.  Шух.  I.  122. 
( Швець)  буде  чобогпи  шити,  мені  скаже 

скіри  волочити.  Гол.  IV*.   185.  Ум.  Скірка. 
Скірен,  рна,  не.  Скоръ.  Бог  хоч  ш 

скірен,  та  влучен.  Ном.  .V;  47. 

Скірочка,  кн.  ж.  —Скоринка.  Хліба 
ні  скірочки.  Ном.  Лі  12294. 

^Окірня,  ні,  ж.  Сапогь.  Кдна  скірля. 
Вх.  Лем.  466.  Гол.  Од.  77.  Преим.  мі 
мн.  ч.:  скірні.  Тепер  же  мі  грайте,  чорні 
скірні  поторгала,  червоні  мі  дайте.  Гол. 
НІ.  4  22.  Ум.  во  мн.  ч.  Скореньки,  скір- 
нятка.  Вх.  Лем.  466. 

Скіранйй,  а,  в.  Кожаный.  Уберайтесу 
борзенько  у  постоли  скіранії.  Гол.  І.  152. 

Скісний,  а,  ё.  Наклонный.  Шух.  І.  154. 

Скісно,  нар.  Наискось,  вкось. 

Скісок,  ска,  м.  і)  Сточенная  коса,  ку- 
сокъ  косы,  уцотребляюшійся  вм.  ножа, 
бритвы  и  пр.  Борода  стирчала  чорна, 
остюкувата,  давно,  мабуть,  не  бачила 
скіска.  Мир.  ХРВ.  11.  2)  Мітка  у  овцы 
на  ухі:  а)  конецъ  уха  наискось  отрізав^. 
Черк.  у.  б)  конецъ  уха  наискось  прорі- 

зана Мнж.  182 

Скітйти,  чу,  тнш,  гл.  Расточить,  по- 
тратить. Угор. 



646 гкщаути— СКЛЕПАТИСЯ. 

Скіцнутн,  дну%   веш,   г. г .=  Скікнути. 
Скіць!  .меле.— Скік.  Троянці  наші  чу- 

приндирі  на  землю  скіць!  як  там  були. 
Котл.  Ен.  IV.   14. 

Склад,  ду,  м.  1)  Составь,  соединеніе. 

2)  Складъ,  складочное  місто.  Склади  ме- 
довії. 3)  Складъ,  слогь.  Левиц.  І.  243.  По 

складах  читає.  4)  Стиль,  слогь,  изложе- 
віе.  Росказав  нам  про  дощ  таким  скла- 

дом, як  ніби  ми  були  невчені  селяне.  К. 

(О.  1862.  Ш.  ЗО).  5)  Связь,  стройное  сое- 
диненіе. Ані  ладу,  ані  складу.  Ном. 

№  13066.  6)  Орати  у  склад.  Пахать,  начи- 
ная съ  средины  участка  такимъ  образомъ, 

что  пласты  земли  ложатся  внутрь  участка. 
Ніжин,  у. 

Складання,  а,  е.  Складной.  Складаний 
ніж.  Чуб.  VII.  406.  Левиц.  Нов.  228. 

Складання,  ня,  с.  1 )  Складывай іе.  2)  На- 
бора, набираніе  (въ  типографіи).  3)  Со- 

ставленіе  изъ  частей.  4)  Составленіе,  со- 
чиненіе.  5)  Сложеніе.  Кон.  Ар.  97. 

Складати,  даю,  вш,  сов.  в.  скласти, 

складу,  двш,  гл.  1)  Складывать,  сложить. 
Зорем  лан  посесорові  та,  вижавши,  скла- 

де.» і  звозим.  ЗОЮР.  І.  143.  Так  я  свій 

крам  у  коробочку  склав.  АД.  II.  35.  Ган- 
на сиділа,  склавши  руки.  Левиц.  І.  29. 

2)  Набирать,  набрать  ітипографск,  тер- 
минъ).  3)  Составлять,  составить  изъ  от- 
дъльныхъ  частей,  собирать.  Складати  ма- 

шину. Хере.  4)  Слагать,  сложить,  соста- 
влять, составить,  сочинять,  сочинить.  Хто 

вміє  красти,  той  вміє  і  брехеньку  склас- 
ти. Ном.  Д:  6814.  Оці  вірші  віршую  я 

для  себе,  братія  моя!  мені  легшає  в  не- 
волі, якягх  складаю.  Шевч.  442.  5)  Арием. 

Слагать.  Кон.  Ар.  3. — рахубу.  Считать,  по- 
считать. Скільки  всіх  зорь,  цьому  ще  ні- 

хторахуби  не  склав.  Ком.  РІ.  49. 6)  -  хрест. 
Креститься,  перекреститься.  Перед  домом 
Божим  хреста  не  склав,  тим  його  й 
Бог  скарав.  Харьк.  г. 
Складатися,  даюся,  вшея,  сов.  в. 

скластися,  складуся,  дёшея,  гл.  1)  Скла- 
дываться, сложиться,  слагаться.  Тут  як 

почало  (дерево) рубаться,  котиться,  скла- 
даться. Рудч.  Ск.  І.  91.  Дай,  Боже,  час 

добрий,  щоб  моя  капусточка  приймалася 
і  в  головки  складалась.  Ном.  №  261. 

2)  Складываться,  ділять,  сделать  складчи- 
ну. Мил.  88.  Вас.  155.  Туди  парубки  збі- 

рались,  по  золотому  складались.  Чуб. 
Ш.  150.  3)  Укладываться,  уложиться.  Усе 
складався  та  пуиготовлював  вози.  Рудч. 
Ск.  II.  144.  Склався  і  поїхав.  Рудч     Ск. 

II.  198.  4)  Состоять,  составляться,  соста- 
виться изъ  чего.  Все  її  лице  складалось 

з  одного  носа.  Левиц.  I.  235.  З  яках  ча- 
стин вода  складається.  Дещо.  5)  Пола- 

гаться. На  Бога  складайся,  розуму  ж 
тримайся.  Ном.  №  64.  6)  Происходить, 
произойти.  Відкіля  і  лихо  склалось.  Рудч. 
Ск.  П.  128.  Складеться  недогода  та  не- 

обачність яка,  то  він  гукає  та  .нахає 

їм  де  що  робиться  і  де  що  не  так.  Стор. 
М.  Пр.  166.  Бійка  з  иншими  хлопцями 
складеться.  Г.  Барв.  447.  Регіт  такий 
складається.  Г.  Барв.  440. 

Складач,  ча,  м.  і)  Складьівающій  что 
либо.  2)  Наборщикъ.  3)  Широкій  обручъ, 
въ  которомъ  бочаръ  сбираетъ  первоначаль- 

но клепки  посуды.  Шух.  249. 
Складка,  кн,  ж.  Складчина.  На  й  моїх 

п'ять  грошей  до  складки,  щоб  було  де- сять. Ном.  №  6436. 

Складний,  а,  6.  1)  Сложный.  2)  Склад- 
ный; статный,  стройный.  Постать  огрядна, 

повна  і  ровом  складна.  Левнц.  І.  434. 

Скомпонуйте  тимпаннії  лики  і  гарно 
скадні  музики.  Чуб.  Ш.  26. 

Складничбк,  яка,  м.  Портмоне.  Мнж. 192. 

Складність,  ности,  ж.  1)  Сложность. 

2)  Соразмерность,  стройность. 
Складно,  нар.  1)  Сложно.  2)  Складно, 

стройно.  Левиц.  Пов.  49. 

Складня,  ні,  лс.  =  Клалня.  Гол.  II. 518. 

Складовий,  а,  6.  1)  Складочный,  амбар- 
ный. На  коморах  екладових  складати. 

2)  Составной. 

Скласти,  ся=Складатн,  ся. 
Склеїти,  ся.  См.  Склювати,  ся. 
Склейнятн,  ню,  ннш,  гл.  Помітить 

клеймомъ.  Мішок  ще  новий,  а  він  його 
уже  склейнив.  Новомоск.  у. 

Склённй,  а,  е.  Покрытый  глазурью  (о 
посуді).  Склений  кухлик.  Канев.  у. 

Склений,  ня,  с  Обливаніе  обожженной 
посуды  поливою.  Вас.  181. 

Склеп,  пу,  м.  1)  Сводъ.  2)  Склепъ.  Ой 
казав  пан  Каньовський  ще  й  склеп  скле- 

пувати, молодую  Бондарівну  гарно  похо- 
вати. Чуб.  V.  428.  3)  Подвалъ,  подземелье; 

погребъ.  НВолын.  у.  Від  смерти  і  в  скле- 
пу не  замуруєшся.  Чуб.  1.  294.  Тільки  у 

Скутарі,  в  склепу,  не  дрииають  козаки 
сердеги.  Чого  вони  ждуть?  Шевч.  58. 

4)  Ыагазинъ,  лавка.  Гал.  Ум.  Склепин. 
Склепатися,  паюси,  вшея,  сов.  в.  скле- 

питися, плюси,  пишеи,    гл.    Смыкаться, 
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сомкнуться,  закрыться.  Уже  треті  півні 
співають,  а  в  мене  й  очі  не  склепались. 
Г.  Барв.  385.  Склепилися  карі  очі  й 
устоньки  мої.  Мет    129. 

Склепити,  плю,  пнш,  гл.  Долать  сводъ, 

скленъ.  2)-6чі.  у  ті.  Смежить,  сомквуть. 
Склепив  очі  та  й  умгр  —  руїи.  Сложить  ру- 

ки. Лежить  вона  на  постелі,  склепила  ру- 
ки, мов  нежива.  Екат.  г.— зуби.  Сикнуть 

аубьі. 
Склепитеся    См.  Склепатися 

Склепіння,  ня.  с   Сводъ.  Св.  Л.    21-1. 
Склеп  ЯТНСЯ,  ПЛЯЮСЯ,  ЄШСЯ,  ?.!.= 

Склепатися.  Уста  і  очі  склепляються 
(в  мертвого).  Лил.  165. 

Склепувати,  пую,  еш,  м  =  Склепити. 
Ой  же  казав  пан  Киньовський  ще  й  склеп 
ск.ипувати.  Чуб.   V.  428. 
Склеювати,  склёюю.  еш,  сив.  в  склеї- 

ти, склею,  1ш,  гл.  Склеивать,  склеить. 
Склеїв  чорта  з  рогом.  ІІом.  .V   10443. 
Склеюватися,  склеююся,  ешся.  іон  в. 

склеїтися,  склеюся,  Ішся,  гл.  Склеи- 
ваться, склеиться. 

Скляавутн,  8ну,  неш,  гл.  Исчезнуть, 
ускользнуть    См.  Слизнути 

Склйк.  ку.  л.  Созывь. 
Склнкавець,  идя,  м.  Призывной  ко- 

локола, небольшой  колоко.гь  на  колокольнв. 

Ум.  Скликанчик.  Ось  уже  до  божого  дому 
скликанчик  кличе  Г.  1>арв  233.  Перше 
бовкне  у  скликанчик,  а  далі  в  другий, 
■вигід  */  підстарший  та  в  старший  та  й 
во  всі  разом-   ЗОЮР.   II.  285. 

Скликання,  ня,  с.  Созывав іе. 

Скликанчик,  ка,  .и  Ум  огь  енлика- 
нець.  На  дзвіниці  дзвонять  у  скликан- 

чик. Кв.   1.  24  1. 

Скликати,  каю,  еш.  сов  в  скликати, 
чу,  чеш,  гл  Сзывать,  созвать  Усе  військо 
свое  докупн  у  громаду  скликав.  .Маис. 
Дзвін  до  церкви  скликає,  а  сам  в  ній  не 
буває.  Ном.  .V   162. 

Скликатися,  каюся,  вшея,  гл.  1)  Пере- 
кликаться, звагь  другь  друга.  /  почали 

вопи  скликатися.  Рудч.  Св.  1.31.  2)  Сзы- 
ваться. 

Склииакбваннв,  а.  е.  Сбитый,  вскло- 
коченный (о  волосах  и.  Шул.  I.  31. 

Склннатн,  маю,  еш,  гл.  Проклинать. 
ЫУЕ.  Ш.  57. 

Склинцювати,  плбю,  еш,  гл.  Сбить 
ывньями. 

Скліти,  склю,  лиш,  гл.  Вставлять 
стекло.  Він  склите   мені   вікна    в    новій 

хаті.  2)  Глазурить.  -Омити  миски.  Ка- нев    у. 

Склівочка,  ки,  ж.  Стлклнчик-ь.  стклян- 
ка.   Там  склівочка  з    квіточками.    Федьк. 

Склінчатвся,  чаюся,  ешся,  гл.  Сово- 
ку шиться  (о  собакахъ)    (Залюб). 

Скліти,  лію,    еш,    гл.= Скніти.    Хто 
сіє,  той  віє,  хто  не  сіє,  той  скліє.  Нон. .^  7165, 

Скліщнтися.  См.  Скліщуватнся. 

Скліщуватяся,  щуюся.  ешся.  сов.  в. 

склішнтвся.  щуся,  'щишся= Склінча- твся. Вх.  Зн    63. 

Скло,  ла,  с.  Стекло. 
Склонвти,  ся    См.  Скловати,  ся. 
Склоните,  няю,  еш,  сов.  н.  склонятн. 

вю,  ниш,  гл  Склонять,  склонить  Схи- 
лив, склонив  головоньку  аж  додолу.  Чуб. 

V.   329. 
Склонятися.  няюся  ешся.  сов.  в. 

склонйтися.  нюся.  няшея,  гл.  Склонять- 
ся, склониться,  наклоняться,  наклониться, 

кланяться,  поклониться.  Ввічливо  склепив- 
шися до  гостей,  він  одійшов  од  хазяйки. 

Левиц.  1.  461.  Зося  склонилась  до  всіх. 
Левиц.  I.  491 

Склопотати,  чу,  чеш,  гл.  Озаботить. 
Ой  ной  же  спить,  най  не  устає,  щоби 
моєї  головоньки  не  склопотала.  Чуб.  III.  35. 

Склбчитися,  чуся,  чяшея,  гл.  Вскло- читься. Вх.  Зн.  63. 

Склюбачвтися,  чуся,  чишея,  гл.  Свер- 
нуться вт.  кольцо  въ  трубку.  Склюбачится 

бабин  пес.   Вх.  Уг    267. 
Склювати,  люю,  еш,  гл.  Поклевать. 

Я  покрию  свою  миленького  слідочок,  щоб 
вітер  не  звіяв,  пташки  не  склювали. 
Чуй.    V    46. 

Сключитися.  чуся,  чяшея,  гл.=Склю- 
бачятися    Вх.  Леи.  466. 
Скляній,  а,  6  СтеклнныЙ.  Нептун 

дочувсь  в  скляних  будинках,  що  пробу 
закричав  Еней.  Котл.  Ея.  Скляний  Бот. 
Си.  Бог. 

Склявиця,  ці,  ж.  Стакавъ.  Тоді  хрів'ю наповнились  блюда  і  скляниці.  Чуб.  I, 
173.  Пішла  до  пивниці,  взяла  дві  ск,гя- 
ниці.  в  одну  наточила  солодкою  меду. 
Гол.  I.  81. 

Склянкчква,  ни,  ж.  Кусокъ  стекла, 
склянка.  Вх.  Лем.  466. 

Склівка,  ки,  ас  і)  Оконное  стекло. 
Харьк.  г.  Шух.  1.  95  2)  Стаканъ.  Св.  Л. 
177.  Грив.  Ш.  514.  Треба    риби,    треба 
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м'яса  і  прілки  в  склянці.  Чуб.  V.  676. 
Склянку  води  візьме.  МВ.  (О.  1862.  III. 
39).  3)  Бутылка.  Вх.  Лем.  466.  4)  Кусокъ 
разбитаго  стекла.  Ум.  Скляночка. 

Склянчйна,  нн.  ж.  1)  Стаканъ,  ста- 
канчикъ.  По  склінчинг  води.  4Гн.  І.  135. 
2)  Стекляныя  бусы  н  вообще  стекля ныя 
украшенія.  Вх.  Лем.  466. 

Скляп,  ну,  м.  Обрубокъ  дерева,  заост- 
ренный съ  одного  конца  и  плоскій  съ  дру- 

гого,— употребляется  для  игры  того  же 
имени.  Чуб.  Ш.  98. 

Скляр,  ра,  м.  Стекол ыцикъ. 
Склярнха,  хм,  ж.  Жена  стекольщика. 
Склярка,  кя,   ж.    Жена   стекольщика. 
Склярськнй,  а,  е.  Стекольщичій. 

Скляруватн,  рую,  еш,  гл.  Быть  сте- кольщикомъ. 

Склярчук  ва,  м.  Подмастерье  у  сте- кольщика. 

Склячий,  а.  е.  Блестящій  какъ  стекло, 
глянцовитый.  Вх.  Лем.  466. 

Скнара,  ря,  об.  Скупецъ,  скаредъ,  скря- 
га. К.  ЦН.  176.  Г.  Барв.  455. 

Скнарий,  а,  е.  Скупой,  скаредный.  К. 
1'озм.  II.  50. 

Скнарість,  роотя,  ж.  и  скварство,  ва, 
с.  Скупость,  скаредность,  скряжничество. 
К.  ЧР.  283,  43. 

Скнаро,  нар.  Скупо,  скаредно. 

Скнарувати,  рун»,  еш,  гл.  Скупиться. 
Подумали  б,  що  я  скнарую,  Г.  Барв.  420. 

Скнйра,  ри,  .«.=Скнара  и  пр.  Багач 
брат  скнира  і  захланник.  Гн.  II.  27. 

Скніти,  нїю,  еш,  гл. = Нидіти.  Желех. 
Скбба,  би,  ж.  Крючекъ  къ  дверямъ. 

Вх.  Зн.  63. 

Скобёлка,  ки,  ж.  Родъ  дугообразнаго 

струга  для  строганія  бревенъ  н  пр.  Вас. 148. 

Скббель,  бля,    "•  Пробой. 
Скббвадка,  ки,  -ж.— Ковзалкя 

Скббватися,  ваюся,  ешся.  гл  — Ковва- тиея. 

Скобаун,  на,  м.  Конекъ  (для  катанья на  льду). 

Скббляк,  ва,  м.  Рыба  ОоЬіо  ншуіа- 
ИІІ8,  пискарь.  Вх.  Пч.  II.  19. 

Скоблити,  лю,  лиш,  гл.  Скоблить, 

скрести.  Скоблити  бульбу.  Самбор.  у.  въ 
Галиц.  Вх.  Зн.  63. 

Скбваалка,  скбваанва,  ки,  ас.=Скоб- 
аалка  Без  його  сковзанка  не  втиралась. 
Св    Л.  29. 

Сковзатися,  ааюся,  ешся,  гл.=Скоб- 
ватнся.  0.   1862.  I.  41. 

Сковзькйй,  а,  е.  Скользкій.  У  Марисі 
скдвзький  двір,  не  втримався  ворон  кінь. 

О.  1862.  IV".  25. Скбввько,  нар.  Скользко.  О.  1862. 1.  40. 

Сковйвнути,  ану,    неш,    гл.    Околеть.  * Бодай  ти  екбвиз,  як  я  маю  отак  поби- 
ватись та  бідкатись/  Харьк.  г. 

Сковорідка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  словорода. 
Сковорода,  дн.  ж.  Сковорода.  Ум.  Ско- 

ворідка. У  в.  Сковородяка.  Зміев.  у. 
Сковувати,  вую,  еш,  сов.  в.  скувати, 

скую,  еш,  гл.  Сковывать,  сковать.  Рудч. 
Ск.  II.  41.  Доброго  леміша  мені  скував. 
Тоді  його  скували  з  злодіями  та  й  пове- 

ли. Рудч.  Ск.  II.  161.  Не  скі/в  душіжи- 
воТ  і  слова  живого.  Шевч.  II.   56. 

Сковуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
скуватися,  скуюся,  ешся,  гл.  Сковывать, 
сковать.  З  щастя  та  з  горя  скувалась 
доля.  Ном.  №  1725.  Кому  скується,  а 
кому  змелеться»  Ном.  №  3601. 

Свого  л  йти,  лю,  лиш,  гл.=Скнглитн. 
Ти,  суко,  не  сноголи.  Чуб.  II.  252. 

Скожу  шитися,  шуся,  шишоя,  гл. 
Вздуться,  отстать  п  приподняться  (о  кож* 
на  тілі,  глині  на  стіні  и  пр ).  Як  по- 

мазала цією  глиною,  то  воно  так  і  ско- 
жуишлось,  наче  оддулось,  Новомоск.  у. 

Окозачятн,  чу,  чиш,  гл.  Оказачить. 
Скозачені  панки.  К.  Дз.  36. 

Скоаачитнся,  чуся,  чишся.  гл.  ок- ончиться. (Закр.). 

Сковуватися,  зуюся,  ешся,  гл.  Ссо- 
рить, препираться.  Грин.  II.  210;  Ш.  486. 

Почав  сковуваться,  а  далі  й  биться  з 

парубками.  Грин.  II.   171. 
Скбітя,  кою,  їш,  гл.  Сділать,  совер- 

шить (дурное). 

Скоїтися,  їться,  гл  безл.  Произойти, 

случиться  (преиыущ.  о  дурномъ).  Загоїть- 
ся поки  вісіл.ія  скоїться.  Поел. 

Скойка,  ки,  ж.  Ракушка;  устрица. 
(Камен.  у.).  Драг.  386. 

Скока,  ки,  ас.=Скякавиця.  Вх.  Зн.  63. 

Скбкнути,  кау,  ваш,    гл.=Скікнути. 
Скоком,  нар .= Скочки  Сим.  114.  Пі- 

шов кінь  скоком.   Волч.  у. 

Сколихати,  шу,  шеш,  гл.  Заколыхать, 

убаюкать.  Л  ти,  корабель  новшй,  сколи- хни моїх  синів.  Чуб.  V.  889. 

Сколихнути,  хку\  нош,  гл.  Восколых- 
нуть,  качнуть. 
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Сколінйчитися,  чуся,  чяшся,  ?.і.  Осла- 
біть на  ноги.  У  гор.  Вх.  Зн.  64. 

Сколінкуватіти,  ті»,  вш,  г.г.=Ско- 
ліяичитися.  Вх.  Зи.  64. 

Сколоти.  См.  Сколювати. 
Сколбтяна,  ни,  ас.  Чаще  во  мн:  ч. 

ііахтанье,  жидкость,  остающаяся  поел* 
сбивки  масла.  ІІолт.  Хере.  г.г.  Шух.  I. 
109.  VII.  438. 

Сколотися,  люея,  лешея,  гл.  Зако- 
лоться. Пехай  твій  батько  сколеться. 

Ном.  №  3759. 
Сколотити,  чу,  тнш,  гл.  1)  Возмутить. 

Налетіли  гуси  з  броду,  склотили  мені 
воду.  Чуб.  V.  90.  2)  Взболтать.  Котл.  Ей. 
VI.  73.  3)  Сбить  (наело  и  пр.).  4)  Встре- 

вожить, смутить.  Побіг  Сара  попереду,  а 
сколотив  всю  череду.  Чуб.  Ш.  376. 

Сколотитися,  чуся,  тншея,  гл.  !)Возыу- 
титься.  помутиться.  2)  Взболтаться.  Забить- 

ся (о  маслі  и  пр.)  4)  Встревожиться,  сму- 
титься. 5)  Произойти,  случиться  неожидан- 

но. І  що  се  лихо  таке  сколотилось  не- 
сподівано. МВ.  И.  <»9. 

Сколотчиняй,  а,  е.  Изъ  пдахтаньл 
(сколотин)  приготовленими.  Сколотчиний 
куліш.  Чуб.   VII.  439. 

Сколбтяник.  ка,  м.  Лепешка  (корж) 
н;і  пахтаньв  (сколотинах).  Лохв.  у. 

Сколошкати,  каю,  вш,  гл.    Вспугнуть. 
Сколупати,  паю,  вш,  гл.  Исковырять. 

КС.  1883.  II.  389. 
Сколювати,  люю,  вш,  сов.  в.  сколоти, 

лю.  леш,  гл.  Уколоть,  заколоть,  проколоть. 
Сколює  кожну  житину  шилом.  Мвж.  145. 
Ой  ходила  молода  дівчина  по  лісочку  да 
сколола  білую  ніжку  на  трісочку.  Чуб. 
V.  303.  Туну-тупу  ногами,  сколю  тебе  ро- 

гами. Рудч.  Ск.  I.  45.  Котрий  котрого  да  на 
стрілочку  сколе.  Чуб.  V.  1079.  Вони  са- 

ми скололи  того  гайдамакі/.  ЗОЮР.  I. 
241. 

Скомандувати,  дую,  вш,  гл.  Скоман- 
довать. Я  скомандую,  щоб  річка  перейшла 

через  вас    Рудч    Ск.  II.   186. 
Скоиеайтися.  жуся,  зишея,  гл.  За- 

капризничать, заупрямиться.  0.  1861.  XI. 
Кух.  12.  Чи  він  справді  сномезився.  Иолт.  г. 

Скомпонувати,  ную,  вш,  гл.  Составить, 
сочинить.  Мене  за  сю  не  лайте  мову, — 

не  я  її  скомпонував.  Котл.  Ей.  IV*.  6. 
(Товариство)  скомпонувало  собі  статут. 
К.  XII.  27. 

Скохтатм.  таю,  вш,  гл.  Зуд-вть.    Угор. 
Скояшйти,  шу.  шйш.  гл.  Скомкать,  из- 

мять. 

Скомшйтнся,  «уся,  шйшея,  гл.  Сбить- 
ся въ  комокъ.  Як  повстка  борода  асом- 

шилась.  Котл.  Ен.  Ш.  31. 
Скомина,  на,  ж.  Оскомина.  Угор. 
Сконання,  ня,  с  Кончина. 
Сконати,  наш,  вш,  гл.  Скончаться,  уме- 

реть. Бодай  тії  не  сконали,  що  нас  роз- 

лучили. Чуб.  V*.  250.  Гриць  сконає,  нім 
когут  запіє.  Гоя.  І.  202. 

Скончйти.  чу,  чйш,  г.і.=Скінчити. 
Розступися,  синє  море,  в  своїй  широ- 

кості,— нехай  же  я  життя  екончу  в  тво- 
їй глибокості.  Чуб.   V.  295. 

Скончйтнся,  чуся,  чйшея,  гл.=-  Скін- 
читися. Постой,  милий,  не  женися,  ще 

я  не  скончилась.  Чуб.  V.  459. 
Скоп,  па,  м.  Кладеный  йаранъ.  Вх. 

Пч.  II.  6. 
Скопа,  пй,  ж.  Родъ  морской  птицы. 

(На  морі)  ііверху  риба  грає;  шумить 
скопа;  шубовсь....  хватає  -і  вгору  мчить 
якесь  звено.  Мьр.  Г.  42. 

Скопати.  См.  Скопувати. 
Скопердйн,  на,  м.  Родъ  игры. 
Скепець.  пця,  м.  1)=Свон.  НВолын.  у. 

2)  Дойникъ,  родъ  лоханки,  кадочки.  Шух. 
I.  251.  3)=Копець  1.  Конотоп,  у. 

Скопйлити,  лю,  лнш,  ?.г.=Закопнли- 
тн.  Скопйлити,  ніс,  губу.  Ніс  екопилив 
мое  /ринджолп.  Г.  Арт.  (0.  1861.  Ш. 
107). 

Скопялнтися,  люся,  ляшея,  гл.  О  д-Б- 
вушкі:  родить  дитя.  Скопилилася  дівка 
Вх.  Зн.  61. 

Скбпич,  ча,  .«.  У  Скопичу  луста,  по- 
соничу  луста,  а  малому  дитяті  ско- 

ринка. Ни. 
Скопище,  ща,  с.  Місто,  гді  стояли 

копны  или  стоги.  (Залюб.). 

Скопковйй,  а,  е.  1  Як  дружко  ж  нести 
попові  здумав  иерепієць,  то  Тарас  сунув 
на  його  скопковйй  червінець.  Мкр.  Н.  37. 

Скопотйтя,  чу,  тнш,  гл.  Взбить,  под- 
нять (пыль).  Вірли  крильма  землю  зби- 

ли, пороха,чи  скопотили.  Гол.  I.  38. 

Сканувати,  пую,  вш,  сов.  в.  скопати, 
паю,  вш,  гл.  1)  Вскапывать,  вскопать. 
Цілий  тиждень  скопували  той  город. 
(Залюб.).  Дорожку  скопала,  руту  посія- 

ла. Чуб.  V.  422.  2)  Изрывать,  изрыть. 
Цілу  хату  скопали, — шукали  грошей, 
та  нічого  не  знайшли.  Рудч.  Ск    I.  188. 

Скбр,  скорий,  а,  е.  Скорый.  Бог  хоч 
не  скор,  та  влучгн.  Ном.  >•  47  Скори*, 
сам  набіжить,  а  на  плохого  Бог  нашле. 
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Ном.  36  1962.  Ум.  Скоренький,   сиор
ёсень- 

ний 

Скорбите,  блю,  бйш,  гл.  Прич
инять 

скорбь.  Старою  лиш  скорбили,  сер
денько 

му  точили.   Млак.  72. 

Сворбїти,  блю,  бйш,  гл.  Скорбеть. 
 1 

щоб  росло— не  боліло,  й  на  серденьку  не 
скорбіло.  Мил.  4  3 

Свбрбннй.  а.  е.  Скорбный  1  думу  скорб- 
ную   мою    твоїй    душі    передаю.    Шевч. 

Сворббта,  тв,  ж.  Скорбь;  печаль.   Лу- 

каш.  66.  КС.  1882.Х.  184  Зруйнували  За- 

порожжя та  и  забрали  клейноти;    на- 
робили сіромахам  превеликої    скорботи. 

Ни.  О.   1862    VIII.    Іскарай    вас,    милий 

Боже,  великою  да  скорботою.  Чуб.  V.  519. 

Скорботний,  в,  в.  Скорбный. 

Скорботно,  нар.  Скорбно,  печально.  }  м. 

Скорботнвнько.  МВ.  Ш    91. 

Скорбувати,  буи»,    вш,    гл.    Скорость. 
Хай  батько  не  скорбуе.  Мет    57. 

Свордія,  дії,  ж.  Расі.  Твисгіит  ес
ог- 

Йіигп  Ь.  ЗЮЗО.  I    138. 

Сворен =Скоряй.  Ном.  №  47. 

Скоренити    См.  Св  реняти. 

Скореняти,  вію,  вш,  сов.  в  скорени- 
ти, ню,  ниш.  гл.  Искоренять,  искоренить. 

Нашого    насіння    ніхто    не    скоренить. 
КС.   1883.  IV.  773. 

Скорий,  а,  е.  См.  Скор. 

Скорина,  ни,  ж.  Корка  (хліба).    Дів- чата- неоожата.    дайте    скорину   хліба. 

Чуб.  V.   1123.  Ум.    Ск  ринка,    скориночка. 
Чуб.   V.  583. 

Скорйноньки,  ньок,  мн.  Ум  оті.  сиірні 

Скориночка,  ки,  ж.  Ум.    огъ  скорина. 

Скоринятн,  няю,  вш,  гл.=Скорняти. 

Порубаю  калиночку,  бо    вмію,   скориняю 

Парасочку,  бо  смію.  Гол.  П.   129. 

Скористуватися,  туюся,  вшея,  гл.— 8
 

чого,  а  кого.  Воспользоваться.  Всяке  хоче 

з  тебе  скористуватись.  Г.  Барв.  242. 

Скорити,  рю,  рнш,  гл.  Покорить. 

Скоритися,  рюся,   рйшея,    гл.    Поко-
 

риться. 
Скорість,  рости,  Скорость.  Жехен 

Сворні,    лк.  =  С«ІрнІ.    (См.    Скірня). Гол.  Од.  77. 

Скораяти,  няю,  вш,  гл.  Разбудить. 

Спорней  его.  Вх.  Зн.  64.  Ліпше  грати 

тихо,  тихо,  аби  братів  не  скорняти. 

Федьк-І.  41.  2»  Согнать.  Их.  Зн.  64 

Скоро  нар.  1)  Скоро.  Журба  жмене, 
моя  мати,  скоро  з  ніг  ізвалить.  Пи. 

2)  Кагь  только,  коль  скоро,  лишь  только. 

Скоро  жених  г  гості  з  двора,  панночка 

в  плач.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  19).  Скоро  зо- 
бачив  Мазепенкову  ватагу,  зараз  узяв 

та  й  об'їхав  її  кругом.  ЗОЮР.  I.  120. 

Ум.  Скоренько,  скоре  енько 

Скоробагатько,  ка,  м.  Же.1ныщ»й  ско- 
ро разбогатеть,  скоро  раабогаТБИшЖ 

Скоробрёха,  хи,  об.  Враль,  лгувъ. 

Скородита,  джу,  диш.  гл.  Бороновать 

иередъ  пос-бномъ.  Вас.  196.  Чуб.  VII.  401. 

Він  оре,  скороде,  конопельки  сіє.  Мет.  309. 

Сс  ще  вилами  пит  но,  а  граблями  ско- 
роджено. Ном.  Л  6821. 

СвородІльник,  ва,  м.  Бороновалыцикъ. 

Свороздра,  ри.  яг.  Скороспелка.    Мнж
. 

192. 

Скороядрнй,  а,  е  -  Свороздрілий. 

Черк.  у.  Се  ягода  скорозора,  то  тим  ра- но й  поспіла.  Нономоск.  у. 

СворовдрІляй  а,  е.  Скороспілий.  Чор- ний бо  овес  екпроздрілий,  так  ми  його 
й  насіємо    Черн.  г.  - 

Св  розріст,  росту,  .«.  Раст.  иаіапіии
» 

оітаїіз    Вх.  Пч.  Зі. 

Скороліскн,  ків,  м.  мн.  Синіє  подсн
еж- ники. НВолын.  у.  . 

Скором,  ну.  м.  Скоромное.  Скільк
и  ско- 

рому, стільки  й  гріха.  Левиц.   У   середу 

нічого  скоромом   запихатися.    Харьк.    г. 

Скорбяина,  ни.  ж.  Скоромное,  скоро
м- 

ная пита.  Мнж.   112     Прощавай,    скоро- 
мино, йди,  піснино.   Грин.  1.    242.  ваба 

жалось  йому  скоромини.  Рудч.  Ск.  11.  201 

Скоромній,  илю,  «иш,  гл.  Скоромить
 

Скоромитися,  илюся,  иишся,  гл.  Ско 

ромитьсм.  Як  і  сього  соромиться,  то   ні 
коли  і  скоромиться.  Ном.  №  3202^ 

Скоромний,  а,  е.  Скоромный.  Як  то
 

його  душа  нав»рнетьея  в  иятніщю  ск
о- 

ромне їсти.  Ном.  Лі   737. 

Скоромно,  нар-  їсти.  'Ьсть  скоромно
е. 

Нінець  каже,  що  постить  все  половину
: 

вдень  їсть  скоромно,  а  вночі  постить.
 

Ном.  Лі  940. 

Скоропадний,  а,  е.  Быстрый,  скоро  6Є
- 

гающіа  Ніжки  ж  мої  скоропадм,  чому 

не  підете?  Гол.  І.  182 

Скорооуха,  хя.  ж.  Черепокожное 
 жи- 

вотное. Вх.  Пч.  І.  16. 

СвороспІшяий,  в,  е.  Торопливый. 
Своротйтн.  См.  Скорочувати. 

Скорохват,  та,  м.  ЧєловЄгь,  быстро  за 
все  берущійся. 

Сворохвацькяй,а,е.Сп*шный,оыстрый. 
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Проміле  таким  скорохвацьким  ділом  ще 
вспів  і  трейчи  кахикнути.  Кв. 

Скороход,  да,  сворохбдець,  дця,  м. 
Скороході».  Рудч,  Ск.  II.  82.  Літа  мої  бі- 
■ш.ать,  як  скороходець.  К.  Іов.  2 і.  Чобо- 

ти скороходи.  Грив.  11.  78. 
Скорочення,  ня,  е.  Сократи  віє. 
Скорочувати,  чую,  вш.  сов  в  скоро- 

тити, чу,  тиш.  гл.  1)  Укорачивать,  уко- 
ротить. 2)  Сокращать,  сократить.  Колись 

'нн  са.4  прилетить,  тугу  серцю  скоро- 
тить. Чуб.  V.  277. 

Скоре,  са,  м.  1)  Загнутый  ковецъ  по- 
лоза у  саней.  Канев.  у.  2)  Огрубокъ  иня, 

служащій  болванкою  для  трубокъ.  Вас.  148. 
Скбрсина,  ни,  ж.  Часть  дерева,  упо- 

требляемая на  полозья. 

Скортіти,  тить.  г.і.  безл.  Сильно  за- 
хоґбгься.  Його  вп'ять  скортіло  зазирнуть. 
Грин.  II.   123. 

Скорувітн,  рую,  вш.  гл.— дерево.  Снн- 
магь  съ  дерева  кору.  Вх.  Лем.  466. 
Скорух.  ха,  .«.  Дерево  рябина.  Вх. 

Лем.   4  66. 

Скорушина.  ни,  ж  =Скорух.  Вх.  Лем. 
166. 

Скорчити,  чу,  чаш,  гл.  Скорчить,  скри- 
вить. Так  йому  руку  скорчило. 

Скбрчитнся,  чуся,  чишся.  гл.  Скор- 
читься, согнуться.  Скорчился,  як  циган- 

ський батько.  Ном.  №  8195.  Скорчився. 
зморщи»ся  та  її  зажурився.  Чуб.  V. 
1147. 

Скоса,  нар.  Искоса.  Скоса  поглядає. 
Чуб.  V.   1124. 

Своснрний,  а,  є.  V  Нацокотали  тії 
єерхоумки  скосирні,  а  ти  віри  поняла. 
МВ.  (О.    1862.  Ш.  45). 
Скосистнй,  а,  е.  Наискось  стояний, 

наклонный    Скосиста  гора.  Вх  Лом.   466. 
Скосити,  ся.  См.  Скошувати,  ся. 
Скособочитися,  чуся,  чишся,  гл.  1 1  є  - 

рекпситься  на  одну  сторону.  Стіг  скосо- 
бочився. Во.іч.  у. 

Скосогір,  гору,  м.  Покатость  (о  поверх- 
ности земли)  На  скосогорі  стоїть  заго- 
рода, тим  вона  й  нохилилагя  з  гори  на 

долині/.  Волч.  у. 
Скосом,  нар.  Наискось.    Шух     І.    259. 
Скот,  та,  м.  Скогь.  рогатый  скотъ. 

Млини  держав,  скот  продавав,  то-що. 
ЗОЮР.  І.  96.  Уи.  Сиотби,  скотбчок. 

Скота,  ти,  ж.  Логово,  нора  знЬриная, 
Осрлога  яма.  Мнж.  1,192  Лисича  скота. 
Грин.   |[.  342.  Я  (вовк)   скоту   вирию    в 

кущах.  Алв.  67.  Гадюки  під  Чесного 
Хреста  умісто  збіраються  у  свої  ско- 

ти. Грин.  І.  4. 
Скотарак,  ка,  м.  Ум    огь  скотарь. 

Скотарити,  рю,  раш,  гл.  1)  Выть  скот- 
никомъ,  пастухонъ  рогатаго  скопі.  Вх. 
За.  7.  2)  Заниматься  скотоводствомъ. 

Скотарство,  ва,  є.  Скотонодство. 
Скотарський,  а,  є.  Иастушескій,  ско- 

товодный. 

Скотарча,  чати,  с.  Мальчнкъ  скогникъ, 
настухъ  рогатаго  сама, 
Скотарчук,  ка,  м.  Мальчикъ  скотниьъ, 

настухъ  рогатаго  скота 
Скотарь,  ря.  м.  1)  Скотникъ.  настухъ 

рогатаго  скота.  2)  Скотоводъ  Скотарі, 
табунщики,  чабани  і  отарщики  плен- 

тались по  степах.  Сюр.  11.  137.  Ун. 
Скотарик. 

Скотарювати,  ргою,  вш,  г  =Скота- 

рита. 
Скотина,  ни,  лг.=Скот.  Ой  вечером 

та  долиною  ішов  пастух  з  скотиною. 
Ни.  Ум.  Стотинка,  скотйночна. 

Скотйнний,  скотинячий,  а,  е.  Отно- 
си пийся  кь  скоту,  скотскіИ.  Це  був  у  нас 

скотинячий  ярмарок.  Міус.  окр. 

Скотинюка,  кн,  ж.  Одна  скотина.  Ку- 
пим волів,  або  корову,  або  так  яку  на- 
будь скотинюку.  ХС.   III.  60. 

Скотнняка,  кн. .*•=  Скотинюка.  Харьк. 
Скотисто,  нар.  Покато. 
Скотити,  ся    См.  Скочувати,  ся. 

Скбтвще,  ща,  с.  т  Скота  Вовче  скоти- 
ще.  Морд.   Ил.  67. 

Скотка.  кн.  ж.  8огех,  землеройка.  Вх. 
Уг.  267. 

Скобок,  тка,  скотбчок,  чка,  м.  Ум. 
огь  с  йот. 

Скотячий,  а,  е.  Скотскій.  Скотячий 
гній    Хере. 

Скохатвся,  хаюся.  ешея,  гл.  Полю- 
онть  другь  друга,  слюжгьен.  Не  на  аовго 
зійшлися  ми.  серденько,  з  тобою,  не  на 
довго  скохалися,  як  риба  з  водою.  Щог. 

В.    П. 
Скоцень,  цня.  .к.— Васкоцевь.  Гол. 

Од.  37. 
Скоцюрбитися,  блюем,  бншея,  гл.  Скор- 

читыя    Желех. 
Скбчнстий,  а,  в.  Покатый.  Скочиста 

дорога. 
Скоч  в  та,  чу,  чиш,  гл  1)  Вскочить. 

Як  схоче,  то  й  на  гору  скоче.  Ном. 
>ё  26'17  2)  О)'  кочнть.  Тілько  и?>  прибіг  до 
терну,  а  во  іа  і   скочила    з    його.    Гудч. 
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Сії.  І.  54.  3)  Пригнуть  куда.  Скочив  у 
білу  кипучу  хвилю.  .Тевиц.  Пов.  352. 
Скоч  куди  хоч.  Мил.  57. 

Скочка.  кв,  ж.  1)  Л-Ьсная  мышь,  Ми* 
яііуаіісов.  Вх.  Уг.  267.  2)  мн.  раст. 

а)  Зегареі-утші  Ьігіппі  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 
<'>)  Зегарепгшіт  сесіопип  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Скочувати,  чую,  еш.  сов.  в.  скотити, 
чу,  тиш,  гл,  Скатывать,  скатить,  взвали- 

вать, взвалить.  Скоти  сей  камінь  наниз. 
Хотіли  удвох  скотити  на  віз  того  ка- 

бана..., о  я  його  й  сам  скочу.  Рудч.  Ск. 
І.    157. 
Скочуватися,  чуюся,  ешся.  сов.  в. 

скотитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Скаты- 
ваться, скатиться.  А  по  руні  тихо  ско- 
тилась горошиною  на  стіл  сльоза.  Ле- 

вин. І.  76.  2)  Сворачиваться,  свернуться. 
Як  буде  страшний  суд,  то....  небо  ско- 

титься у  клубочок  і  впаде  додолу  на 
землю.  Чуб.  І.  221. 

Скочуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  Пере- 
І.хаті..  переселиться.  Вх.  За.  64. 
.  Скочки,  нар.  Вскачь,    галопомъ.    Коні 

''или  скочки.  Еьат.  у. 
Скошлатіти,  тію,  еш,  гл.  Стать  вскле- 

коченнымъ. 

Своштуватя,  тую,  еш,  гл.=Свушту- 
ватв.  Чи  знаєш  ти,  дівчино,  я  хороше 
нрогиу  яблучка  червоного  з  саду  скошту- 
вати.  Чуб.  V.  327. 

Скоштунок,  нку,  м.  Проба. 

Скошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  скосити, ' 
шу,  сиш,  гл.  Скашивать,  скосить.  Г.  Барв. 
224.  Косарь    непевний,    мовчки    скосить 
Шевч.  Молоде,  то  як  косою  скосило.  МВ. 
И.   16. 

Скошуватися,  шуюся,  ешся,  сов  в. 
«коситися,  шуся,  сишся,  гл.  1)  Скаши- 

ваться, быть  скошеннынь  косою.  2)  Пе- 
рекашиваться, перекоситься,  скашиваться, 

драться,  сделаться  косымъ.  Ковст.  у. 
3)  Только  сов.  в.  ?  Свихнуться,  сойти  съ 
ума.  Г.  Барв.  79.  Ти  зовсім  скосилася! — 
з  серцем  промовила  дядина.  Г    Барв.  86. 

Скра,  ри,  ж.  Искра. 
Свраголь.  гля.  .".—Скраколь. 
Скрадатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  еврас- 

твея,  дуся,  дешся.  гл  Красться,  под- 
крадываться, подкрасться  Ото  я  скра- 

даюсь та  й  скочив  до  лави.  Драг.  63.  Я 
сидиш,  вінок  плела,  а  він  скрався  та  й 
злякав.  Мир.  ХРВ.  304. 

Скракнік,  ка,  м.  1 )  Часть  ткацкаго 
ставка.  См.  Верстат  Шух.  І.  255.  2)  Часті. 
.маслобойни.  См.  Олійниця.    Шух.    І.     163. 

Скраколь,  кля,  м.  Родъ  кегля.  СнраклГ. 
Игра  въ  кегли,  при  которой  кегли  сби- 

ваются бросаемой  палкой.  Чуб.  Ш.  98. 
КС.  1887.  VI.  477.  Ив.  23.  2)  Деревян- 

ная связь  у  вдут,  куда  вставляють  дыш- 
ло. Борз.  у.  Новомоск  у.  3)  Въ  ткацком-і. 

сганкъ1  то-же,  что  жабки,  карпульці.  4)  См. 
Начиння.  Шух.  I.  255.  256.  4  Часть  масло- 

бойни. См.  Олійниця.  Шух.  І.  163.  5)  Ле- 
щадь. Лубен,  у.  С)  Родъ  вышивки.  Чуб. 

VII.  427. 
Скраиннця.  ці.  лс  =Сваиниця.  Ле- 

жить його  миленькая  на  усю  скрамниию. 

Чуб.  V.  777. 
Скрасити.  См.  Скрашати. 
Скрашати,  щаю,  еш,  сов.  в.  скрасити, 

шу,  ейш,  гл.  Украшать,  украсить.  К.  ЧР. 
39.  К.  11с  109.  Красним  цвітом  іскри- 
шають.  Грин.   Ш.  638. 

Скраю,  нар.  Скраю.  Моя  хата  скраю, 
я  нічого  не  знаю.  Поел. 

Скребачка,  ви,  ж.  У  горшечниковъ: 
дрревянная  лопаточка  для  соскребанія  гли- 

ны съ  круга  и  съ  рукъ.  Вас.   179. 
Скребло,  ла,  с.  Скребница. 
Скребнути,  бну.  нёш,  гл.  Одв.  в.  огь 

скребти.  Скребнув  редьку,  що  аж  із  хати 
тікай.  Нои.  №  34  48. 

Скребтати,  бчу,  чеш,  гл.— Скребти. 
Сирота  сироту  скребче,  щоб  було  жи- 

воту легче.  Ном.  №  10715. 

Скребтатися,  бчуся,  чешся,  гл.  Че- 
саться (пальцами).  Сіла  бабка  на  печі,  в 

головку  ся  скребче.  Чуб.  V.  1130. 

Скребти,  бу,  бвш,  гл.  Скресль,  скоб- 
лить. Досада  скребе,  як  кішка  лапою. 

Нои.  №  3365.  2) — мдркву  =М6ркву  скро- 
мадити  (См.  Морква). 

Скребтися,  б  уся,  бёшея,  гл.  Чесаться. 
Скрегіт,  готу.  м.  1 )  Скрежеть.  2)  Стре- 

котаніе. 

Скреготання,  ня,  г.  1)  Скрежетаніе. 

2)  Стрекотаніе. 
Скреготати,  чу,  чеш,  гл.  1 )  Скреже- 

тать. Зубами  скрегоче.  Шевч.  2)  Стреко- 
тать. Ой  в  лісі,  лісі  сова  скрегоче.  Чуб. 

V*.  683.  Оце  мабуть  дощ  буде,  що  так 
скрегочуть  жаби.  3)  Болтать,  скоро  и 
много  говорить.  Скрегоче,  мов  сорока  на 
вербі. 

Скреготня,  ні,  *с.=Скреготаная.  Там 
буде  плач  і  скреготня  зубів.  Єв.  Л.  XIII.  28. 

Скрекіт,  коту,  м.  Стрекотаніе. 
Скрекотання,  ня,  с  Стрекотаніе. 
Скрекотати,  кочу,  чеш  и  евревотітн, 
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ту,  тії,  ы.  Стрекотать,  каркать,  ква- 
кать.  Чуб.  II.  90.  Сорока  скрекоче— гості 
будуть.  Ном.  .V  1 1 793. 1  скрекотять  жаби, 
.нов  тисяча  дівок  регоче  на  селі  під  ве- 

ликодні свята.  К.  Дз.   1-11. 

Скрекотуха,  хк,  ж.  Стрекотунья,  ква- 
кушка. Ум.  Скрекотушка.  .1  це  скаче  жа- 

ба та  й  каже:  „Хто,  хто  у  цій  рука- 
вичціУ'  —  Мишка-скряботушка.  А  ти 
хто? — „Жабка- скрекотушка."  І'удч.  Ск. 
II.  І. 

Скрепеник,  ка,  .м.  Сої  ь,  приліпленими 
въ  пустомь  ульі  для  новаго  роя. 

Скрепеннтн.  ню,  ніш,  гл.  Приліпить 
скрепеник. 
Скрепимся,  плеск,  пишся,  їх  — 

Склепитися  Скрепи.тся  уста  мої,  не 

могу  промовить.  Чуб.  V".  865. 
Скрепвця,  ці.  **.= Скрипиця  1.  Взя- 
ли Донця,  піймали,  назад  руки  зв  язали , 

та  й  повели  в  темниці,  закували  в  скри- 
пиці. Чуб.   V.  952. 

Скреснути,  ску,  кеш,  гл.  0  льді,  сві- 
гб:  тронуться  (весной).  Скресла  крига, 
пройшла.  МВ.  І.  140.  Як  сніг  скресне, 
зараз  сій.  Скресне  на  весну.  На  весну  по- 

воротить. Сон-трава  цвіте,  скоро  скресне 
на  весну. 

Скрива.  нар.  Пекоса  Ой  на  татари- 
на скрива,  як  вовк,  поглядає.  ЗОЮР.  І.  16. 

Скрииало,  ла,  с.  Покрывало  (німп*ка>, 
которынъ  покривають  новобрачную.  Грнн. 
III    449. 

Скрнвітн,  вію,  вш,  сов.  в.  енрнтн, 
рию,  вш,  гл.  1)  Скрывать,  скрыть.  Ой 
піду  я  до  річки,  до  Десни,  та  нехай  во- 

на мене  скриє.  Чуб.  V.  359.  2)  Покри 
нать.  покрыть.  Голубії  фіялочки  гору  скри- 
ли.  Мил  134.-- молоду  Надівать  на  го- 

лову новобрачной  женскій  головной  уборы 
очіпок,  наиГтку.  Марі:.  129.  Гака  вона  мо- 

лода, як  сьогодні  скрыта,— і  старощі  не 
"ристають.  Черн.  у. 

Скривітнся.  ваюся,  вшоя,  сов.  в.  скрн- 
твся,  рнюся.  ешся.  гл.  Скрываться,  скрыть- 
и.  покрываться,  покрыться.  Надія  в  кут 

скрилася.  Ном.  >е  5608. 
(  крнвдвтн,  джу,  двш,  гл.  Обидьть. 

причинить  несправедливость.  Ном.,  стр. 
180.  Скривдили  ляхи  український  люд. 
Стор.  М.  Пр.   130. 

Скривити,  влю,  ввш,  гл.  Покривить, 
покривить,  согнуть.  Не  поможе  бабі  ка- 
0ило,  коли  бабу  скривило.  Ном.  Лі  5667. 
Скрівітнся.  влюся.  ввшея,  гл.  1)  !1о- 

•рнннтьея.    искривиться.    2)    ("морщиться, 

поморщиться.  Скривився,  як  середа  нп 
п'ятницю.  Нои.  Л»  8195.  Як  бідни 0  пла- 

че, то  ніхто  не  баче,  а  як  бигатип  скри- 
виться, то  всяке  дивиться.  Ном. 

Скрввітк.  вію,  вш,  гл.  Сделаться  хро- мымъ. 

Скряволітк,  лію,  вш,  гл  =  Скрнвітн 
Отак,  так  танень  іде,  по  кривому  екрп- 
воліе.  Чуб.  ПК  35. 

Скригнндзатн.  дааю,  вш,  гл.  — Скре- 
готати 1.  Скригиндзати  зубами.  Н\. 

Зн    64. 
Скрнгудець.  льця,  .п.  =  Крагулець. 

Вх.  Пч.  II.  8. 

СкрижІвка,  кк,  ж.— капусти.  Отре- 
занный кружої.ь  капустнаго  кочня.  Вх. 

Зн.  64. 
Скрикнути.  См.  Скрикувати. 

Скрикувати,  кую,  вш,  сов.  в.  скрик- 
нути, ну,  неш,  гл.  1)  Созывать,  созвать. 

Скрикніть  ви  сон  з  усіх  сторон  нарож- 
денного і  хрещеного  раба  Божого  N.  Ном. 

Ав  8412.  2)  Вскрикнуть.  Ой  мені  лихо'. — скрикнула  молодиця.  Стор.  І.  41. 

Скрнлцювати.  цюю,  вш,  гл.  Іі'ріш.о связать.  Як  піймали  його  бідолаху,  то 
назад  руки  скримцювали  так,  шо  ані 
сюди,  ані  туди  не  можна  ними  пові- 

нути. Уман.  у. 
Скрнльннк.  ка,  м  —Скринник  Сум.  ] . 
Скринечка,  кн,  ж.  Ум.  огь  скриня. 
Скринник,  ка,  к.  Сундучннкь.  ділаю- 

юій  сундуки.  Вас.   150. 
Скрннчина.  ни,  ж.  Плоховаты п  сув- 

іукь.  Твоя  хижчина,  моя  скриичина  і 
бі  ашеилт  сорочками.  Мил.  159. 

Скринька,  кн,  ж.  1)  Ум.  огь  скриня. 
2)  Ларчикь.  шкатулка.  Виніс  скриньку 
з  грошима,  а  мабуть  було  у  їй  сот  три 
рублів.  Кв.  І.  96.  3)  Часть  ремісника  (см.). 
Шух.  І.  257.   Ум.  Скринечка 

Скриня,  ні,  ж.  1)  Сундукь.  Добра 
господиня,  коли  повна  скриня.  Ном.  2)  Вт. 
мельни  ці:  ящикь.  въ  который  падаетъ  му- 

ка. Мик.  481.  3)  Вь  водяной  мельниці: 
шлюзь,  пространство,  заполненное  водой 
мередь  заставкою.  Черн.  у.  Новомоск.  у. 
Ум.  Скринька,  скринечка. 

I.  Скрип!  меж.  Скрипь!  Пішли  коле- 
са.... тільки  скрип,  скрип,  скрип.  Ірин. 

І.  39. 
II.  Скрип,  цу,  .и.  Скрипь,  сьршіічіе. 

Чбботи.  на  скрипах.  Скрипящіе  садоги. 

Скрнпак,  ка.  к— Скрипаль.  Шух.  І.  2і». 
Скрипаль,    ля      к.    Скрипачь.    Ліч<<и 
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■тоді  скрипаль  по  селах,  грае  та  й  грає. 
Грия.  1.  41. 

Скрипарь,  ря,  .и.  =  Скрипаль.  К.  ЦН. 
22Н. 

Скрипати,  паю,  .вш,  йди  в.  скрипну- 
ти, пну,  ввш.  гл.  Скрипить,  скрипнуть. 

Нанявся  —  продався:  скажуть  дверима 
скрипати,  то  скрипай.    Ном.    .V    10386. 

Сврнпйцн,  ці,  ж.  1 )  Колодка,  деревян- 
ные кандалы.  Візьміть  Палія  Семена 

та  забийте  в  кайдани,  а  на  руки  скри- 
пиці. 0.  1862  VIII  Скували  ніжки  да 

скрипицею.  АД.  І.  79.  2)  Въ  блок*,  на 
кот.  нодвіпіиваетея  въ  ткацк.  стани*  на- 

чиння, скрипицями  ваз.  та  часть  блока 
(жабки),  нь  которой  обращается  катопекъ. 
Шух.  І.  256. 

Скрипіти,  пдю.  пнш,  г.г.  1)  Скрипіть. 

На  нозі  сап'ян  скрипить,  а  в  горшку 
трясця  кипить.  Ном.  №  11191.  2)  Скре- 

жетать. Василь  як  спить,  скрипить  зу- 
бами. Терек,  обл.  3)  Играть  на  скрипку. 

Пан  узів  скрипку,  зачів  скрипіти,  а  бо- 
гач з  жінков  і  родійов  пішли  в  данец. 

Гн.   11.   177. 

'  Скрипічннк,  ка,  и.=Скрнпаль.  КЗ. 
V.  68.  Гн.  II.  177.  Цимбалоньки  ріжуть, 
ск}піпічники  грають.  Федьк.  І.  44. 

Скрипка,  кн,  ас.  Скрипка  Санжарівюі 
на  скрипці  грали.  Котл.    Ум.    Скрипочка. 
Скрипливий,  а,  є.  Скрипучій.  Скрип- 

ливії ворітечка,  трудно  їх  заперти.  Чуб. 
V.  216. 

Скрипник,  ка,  .«(.  і)=Скрнпаль.  О. 
1862.  ЇХ    70.  Гн.  II.  8.  2)  Насік.  Ьятіп. 
нас.  ич.  і.  6. 
Скрипнути.  См.  Скрипіти. 

Скрипотіти,  почу,  тйш,  гл.=Скрипі- 
тн.  Ворітця  скрипочуть    Грин.    1.     147. 

Сарапула,  ли,  ж.  Старая  діва.  Ти, 
скрипуло  стара.   Вх.  Зн.  64. 

Скрипунь,  ня,  н— Скрипник  2.  Вх. Нч.  І.  6. 

Скрипучий,  а,  є— Скрипливий  Скри- 
пуче колесо  довше  ходить.  Ном.  №  8156. 

Скрйти,  ея.  См.  Скрівати,  ся. 
Скрнтикувати,  кую,  вш.  гл.  Отнестись 

критически,  подвергнуть  критик*.  То  була 
така  необачність,  що  скритпкує  її  й  .на- 

ла дитина.  К.  ХП.  126. 

Скрйтяоя,  рюся,  рився,  гл.=Искри- 
ти.  На  личмані  в  мене  (од  сонця).... 
як  зоря  скриться.  Г.  Барв.  83. 

Скрйтка,  ки,  де.=Накритка~=Покрит- 
кя.  КС.   1882.  II.  427. 

Скрйто,  нар.  Скрытно,  тайконъ.  Давно 
люде  християне  скрйто  ся  молили.  Ге. 
II.  251. 

Скричати,  чу,  чйш,  гл.  Закричать.  Хо- 
чу скричати — дух  мені  захопило.  МВ. 

(0.    1862.  Ш.  41) 
Скричатися,  чуся,  чйшея,  гл.  ІІсто- 

миться,  измучиться  отъ  крика.  (Дитя»  ям 
ніч  іскричалось  і  ніч  не  спало.  V.  Бари. 
530. 
Скришити,  шу,  шеш,  г.г.  Искрошить. 

На  капусту  скришу. 

Скрибачка,  ки,  ж.  Скребница.  Скреб- 
ли зайшлими  скрипачками.    Чуб.    І.    77. 

Скрівавнти,  влю.  вйш,  гл.  Окровавит!.. 
Скрівавив  йому  всю  пику, — побив. 

Скріаь,  нар.  Везді.  Скрізь  добре,  де  нас 
нема.  Ном.  Скрізь  гармидер  та  реготня 
в  хаті  і  на  дворі.  ІПевч.  2)  Всегда,  по- 

стоянно. Вінскруозь  так  робить, — так  і 
в,юра  й  позавчора  було.  Черн.  г. 

Скріпляти,  ляю  вш,  гл.  Скріплять, 
укріплять.  Добрий  борщ  оскомистий  при- 

ставляє, живіт  козаків  скріпляє.  Чуб. 
V.  934. 

Скровавйтн,  влю,  виш,  ?л.=Скріва- 
вити.  Ой  ти  ж  мужа,  ой  им  ж  мужа 
істребила,  всі  сінечки  скровавила.  Чтб. 

V.  840. 
Скрбйка,  кн,  ж.  Выкройка,  шаблоні, 

(для  шитья).  Вас.  156. 
Скромадіння,  ня,  с  Скобленіе. 
Скромадити,  джу,  днш,  гл.  Скоблить, 

сі.ресть.  Моркву,  буряки  скромадити. 
Скромадитися,  джуся,  дишся,  гл.  Ца- 

рапаться. Чую,  в  сінях  щось  скромадить- ся. Борз.  у. 

Скропити.  См.  Скропляти. 
Скрбплюватн,  лью,  вш,  скропляти, 

ляю,  вш,  сов.  в.  скропити,  плю,  пиш,  гл. 
Окроплять,  окропить.  К.  Дз.  217.  Скропляй 
нас,  матінонько,  свяченою  водою.  Грин. 
ІП.  523.  1  скроплював  безплодную  пусти- 

ню. К.  Іов.  86.  Не  скропиш  того  свяче- 
ною водою.  Ном.  >е  5670. 

Скрут,  ге,  м.  На  скруві.  На  ущербе 
луны  Йому  на  скрузі  голова  болить.  Ка- нев.  у. 

Округляти.  См.  Округляти. 

Округляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  округли- 
ти, глю,  лиш,  гл.  1)  Округлять,  округлить. 

Ти  мене,  мов  глину,  зліпив,  скруглив. 
К.  Іов.  22.  2)  Очищать,  очистить  хлібяьія 
зерна  врапдевіемг  въ  решеті.  Вх.  Зн  64. 

Скружки,  жок,  ж.  мн.  То,  что  отбра- сывается отъ  зерна,  когда  его  еярутлввть. 
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(См.  Скруглят  2):  части  колосьевъ,  солоны 
и  пр.  Вх.  Зн.  67. 

Скруяслатв,  лаю,  вш.  гл.  =  Скруглятн 

Скрупіляв.  я.  в.  Заскорузлый.  Кожух 
струпілий.  ЗОЮР.  I.  319. 

Скрут,  ту,  м.  !)=Скрута.  Сны.  204. 
До  скруту  як  прийшлоея,  а  він  тоді: 
батечку,  голубнику,  не  буду  вже!  Канев.  у. 
Ой  скрут  же  мій  та  й  дуже  важкий: 
що  ж  я  маю  робити.  Канев.  у.  До  при- 

стані прибудеш,  дорожчий  скрут,  нудьгу 
забудеш.  Мкр.  Г.  43.  До  скруту  треба. 
Крайнє  необходимо.  Туди  він  не  часто 
забігав:  хиба  вже  до  скруту  чого  треба, 
ть  зайде.  Мир.  Пов.  II.  42.  2)  Въ  водя- 

ної мельниігв:  снарядъ,  ари  помощи  кото- 
раго  иіш  можно  передвинуть  въ  сторону 
отъ  жернова.  Мик.  4&1.  3)  Продолговатый 
клубокъ,  смотанный  изъ  выплетенной  для 
приготовлен ія  шляпъ  соломенной  ленты. 
Гол.  Од.  56. 

Окрутя,  та,  ж.  Стесненное,  затрудни- 
тельное, тяжелое  положеніе.  состояніе,  со 

множествомъ  ХЛОПОТЪ,  Д'БЛа. 
Окрутель,  ла,  м.  Свернутая  горстка 

пеньки,  очищенной  отъ  кострики.  Гол. 
Од.  35. 

Скрутень,  скрутінь,  тва,  м.  Пучекъ, 
скрученный  пучекъ.  Мнж.  192.  Посеред 
ліса  лежить  скрутень  заліза — хто  най- 

де, обмине  (змбя).  Ном:  X;  '02,  стр.  293. 
Скрутінь  бакуну.  Вх.  Зн.  64. 

Скрутити,  ся.   См.    Скручувати,    ся. 
Скрутій,  тіа,  *«.=Скрутель.  Гол.  Од.  35. 
Скрутіль,  лл,  м.  1)=Скрутій.  Гол. 

Од.  Зо.  2)  Свернутый  пучекъ  соломы.  Гол. 
Од.  49. 

Скрутннй,  а,  е.  Затруднительный,  тя- 
желый, стеснительный. 

Скрутно,  нар.  Затруднительно,  тяжело, 
стъенптельно.  За  землю  стало  скрутні- 

ше. Левиц.  I.  161. 

Скрутнути,  ву,  вёш,  гл.  Поворотить, 
крутнуть.  Скрутнула  головою  і  .иовчки 
вийшла  з  хати.  Мир.  Пов.  II.  46.  По- 

клав на  одного  коня  руку,—  той  тілко 
головою  скрутнув.  Мнж,   ЗО. 

Скруток,  тку.  .«.  Свернутый  пучекъ 
табачныхъ  листъевъ.  Шух.  I.  36. 

Скруха,  хв,  ж.  Сокрушеніе.  Дай  їх 

серцу  скрухи,  би  ся  спа.н'ятали.  Гол. 
III.  385.  /  такий  вік,  сіромаха,  смут- 

ненький.... У  такій  скрусі,  що  мені  жаль- 
ко  стало.  МВ.  (КС.   1902.  X.   148). 
Скручуванна.  ва,  с    1)    Сі.ручивавіе. 

2)  Сворачиваніе,  поворачивавіе.  О.  1662. 
V".  Кух.  ЗО. 

Скручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  скруті- 
те, чу,  ткш,  гл.  1)  Скручивать,  скрутить, 

связать.  Скрутити  вас  треба  залізними 
обручами.  Левиц.  Пов.  322.  2)  Сворачи- 

вать, свернуть.  Скрутив  цигарку.  Харьк. 
3)  Поворачивать,  поворотить.  Скручують 
(гонять  кружком)  отару  в  коші.  О.  1862. 

V  Кух.  ЗО.  4)— голову,  в'язи  кому,  а)  Свер- 
нуть голову,  шею.  Оттак  я  йому  голов- 

ку скрутив.  Ном.  >&  939.  Іди  к  чорту, 

а  то  я  тобі  й  в'язи  скручу.  Г.  Барв. 
531.— чому,  б)  Разбить,  сломать  что. 

Скручуватися,  чуюся,  вшея,  сов.  в. 
скрутитися,  чуся,  твшеа,  гл.  1)  Свора- 

чиваться, свернуться.  Дерево  гадюкою  скру- 
тилось. Стор.  М.  Пр.  66.  2)  Потерпіть 

неудачи  въ  дълахъ,  свихнуться.  Хоч  би  я 
за  пана  пішла:  як  моя  доля  така,  то  й 
пан  скрутиться,  а  як  моя  добра  доля, 

то  піду  за  п'яницю,  то  й  гіяниця  попра- 
виться.  Ном.  К  1663.  3)  Только  сов.  в. 
Околеть,  умереть.  Марк.  56.  4)  Только 
сов.  в.  Сойти  съ  ума,  обезуыъть.  Гріх  оси- 

ковою палкою  бити  і  скотину,  г  людей, 
бо  зараз  скрутиться.  Чуб.  I.  76.  5)  Беал. 
Прійтись  плохо,  тяжело.  Ей,  чоловіче,  скру- 

титься тобі!  от  яконом  буде  бить.  Рудч. 
С*.    I.    167. 
Сврушвтв,  ся.  Ся.   Скрушуватв,   са. 
Скрушкя,  шок,  ж.  и«=Скружкя. Вх.  Зн.  67. 

Скрушуватв,  шую.  вш,  сов.  в.  окру- 
глити, шу\  швш,  гл  Сокрушать,  сокру- 

шить. 1  вернувсь  до  неї  розум,  скрушений 
бідою.  К.  МБ.  XI.  146. 

Скрушуватвса,  шуюся,  вшеа,  сов.  в. 
еврушвтвса,  шуся,  швшеа,  гл.  Сокру- 

шаться, сокрушиться.  Глянь  на  Бога,  чи 

у  тебе  руки  зведуться  на*  мене,  на  та- 
ку стару  женщин}/?  Може  й  у  тебе 

матка  е  стара?"  Йому  серце  скрути- 
лось, він  і  пустив.  Чуб.   II.   188. 

Скряботушка,  кв,  ж  =  Шкряботушка 
Мишка-скряботушка.  Рудч.  Ск.  II.  1. 

Скуб,  меж.  Дергь!  (о  вмдєргнваніи  ве- 
лось, пера  и  пр.).  Скуб,  та  й  висмикну- 

ла з  нього  перо.  Чуб.   II.    135. 

Скубанка,  кв,  ж.  1)  Дерганье,  щипа- 
ні.' (шерсти,  волосъ,  перьевъ).  2)  Корпія. 

Желех 
Скубати,  баю,  вш,  гл.=Скубтн. 
Скубевь,  бва,  .«.=Скубка  її  Наводже- 

на синиця  щигля  покидає,  бо  боїться 

їюго  скубня,  що  добре  кусає.  Чуб.  V*.  1124. 
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Скубка.  кн,  ж.  1)=Скубанка  1.  Од 
чого  більш  жаль  візьме:  чи  од  батькових 

скубок,  або  хоть  і  пужки,  чи  од  мате- 
риного голублення.  Кв.  2)  мн.  Родъ  игры 

въ  карты,  при  которой  проигравшихъ  дер- 
гаютт.  за  волосы.  КС.  1887.  VI.  471. 

Скубнути,  бну.  нёш,  гл.  Однокр.  огь 
скубти.  Дернуть,  рвануть.  Як  горох  при 

дорозі:  хто  йде,  той  скубне.  Нои.  Л'  2095. 
Скубне  за  чуба.  Стор.  М.  11р.  31. 

Скубонути,  ну.  нёш,  гл.  Сильно  дер- 
нуть. О.  1862.  IV.  Слов. 

Скубрій,  рія,  м.  Взяточникъ,  любящій 
содрать.  Черн.  г. 

Скубсти,  бу,  бёш,  гл.=Скубтн.  Угор. 
Скубти,  бу,  (бля>\  бёш,  гл.  Дергать 

(шерсть),  щипать,  ощипывать,  драть  (за 
волосы).  Кудельки  не  скубла.  Мет.  213. 
Скублю  (скубу)  не  пера,  їм  не  мясо. 
Ном.,  стр.  293.  №  92.  Чужий  лоб  скуб- 

ти, треба  й  свого  наставити.  Ном. 
Л:  11931.  Да  припоні  коні  отаву  ску- 

буть. Шевч. 
Скубтися,  буся,  бёшся,  гл.  Драть  другь 

друга  за  волоса.  Лани  скубуться,  а  в  му- 
жиків чуби  болять.  Поел. 

Скувати,  ся.  См.  Сковувати,  ся. 

Скугнітн,  ню,  яйш,  скуготати,  чу, 
чеш.  гл.  О  свиньяхъ:  визжать.  Скугнить 
як  порося.  Вх.  Зн.  64.  Поїли  свині  по- 

лову, поївши  полову,  скугочуть.  Нп. 
Свугу!  межд.,  выражающее  визгъ.  За- 

яць....  через  колоду  та  скіць  у  воду — ску- 
гу!  екугу! 

Скудатися,  даюся,  вшея,  гл.  Оскудвть. 

З*  «яг  хто  сіг  о  деся)ішн  хліба,  той  зі- 
мою  не  скудасться.  Цавлогр.  у. 

Скудлачити,  чу,  чиш,  гл.  Взъерошить. 

Скудлити,  длю,  лиш.  гл.- Взъерошить. 
Скудний,  а,,  е.  Скудный.  Левин  І.  З'.)  і. 
Скудбта,  ти,  ж.   Скудность. 
Скудрявяти,  влю,  виш,  гл.  Сдвлать 

кудрявым  1.. 
Скудрявіти,  вію,  еш,  гл.-  Сделаться 

і.удрявьімь.  Сосенко  мои  кудрявая,  чо.и 

ти  рано  скудрявіла?  Чуб.   \".  589. 
Скуза,  аи,  ж.  Пзвиненіе,  оправданії.', 

отговорка.  Гайс.  у. 

Окупуватися,  зуюси,  вшея,  гл.  Из- 
виняться, оправдываться,  отговариваться. 

Гайс.  у. 

Скуйовдити,  даю,  еш,      гл.)   1)  Взъе- 
Скуйбвднти,  джу.  диш,  гл.  \  рошить, 

привести  въ  оезпорядокъ  (волоса).  2)  Ском- 
кать, сяять.  Скуйовдила  спідницю.  3)  Воз- 

будить, взволновать.  /  всіх  скуйовдила  со- 
бой. Котл.  Ен.  VI.  69. 

Скука,  ки,  ж:  Скука.  Тобі  од  скуки 
тілько  ловити  мух.  Ном.  .V  10871. 

Скула,  ли,  ж  Нарывъ.  вередъ,  боляч- 
ка. Желех.  Ум.  Скулив.  ЗЮЗО.  1.  128. 

Скулйніг,  нар.  Поджавъ  ноги.  Вроби- 
ли в  печі  діру  і  він  там....  скулйніг 

лежав.  ЕЗ.  V.  35. 

Скулити,  лю.  лиш.  гл.  Съежить,  скор- 
чить. Головойку  склонив,  ручейку  зложив, 

ніженьку  скулив.  МУЕ.  Ш.  36. 

Скулитися,  люся,  лишся,  гл.  Съежить- 
ся. Як  пес  скулився.  Чуб.  V.   1147. 

Скулка,  ки,  ж.  Ум.  оть  скула. 
Скулоокий,  а,  е.  Косоглазый.  КоІЬ.  II. 101. 

Скулочник,  ка.  м.  1'аст.  МаЬасгівра  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  128 

Скуиасно,  нар.  Страшно.  Черв.  у. 
Скумбрія,  рії,  ж.  Рыба.  Скумбрія. 
Скуп,  ну,  м.  Плата,  вознагражденіе: 

взятка.  Квершал  за  лікарство  бере  скуп. 
Лохв.  у.  Одно  скуп  беруть  з  людей  дяки 
за  науку,  а  наука  та..  .  Лебед.  у.  Бере 
скуп  з  людей  посередник.  Канев.  у. 

Скупавітн,  (вію,  еш?  или:  скупавйти, 
влю.  виш?),  гл.  Встречено  въ  слъд.  пісні: 
На  нашеї  на  вулиці  все  купали  молоди}. 
Ой  нема,  нема  найкупавшого  над  Івана 
над  нашого,  бо  його  дівка  скупавіла,  оів- 
ка  Красина  полюбила.  Чуб.  Ш.  201.  Ку- 
палий — качественное  прилагательное  (най- 
купавший);  въ  такомъ  случат*  не  произош.іа- 
ли  здъеь  фонетическая  заміна  х  на  н? 
тогда  было-бы:  купаяий=хулавий— краси- 

вый, скупавйти  —  сделать  красивымъ,  укра- сить. 

Скупарь,  .ря,  .».  Скунецъ,  скряга.  Вх. 
Зн.   64. 

I.  Скупати,  паю,  еш,  гл.  Выкупать. 

II.  Скупати,  паю.  еш,  сов.  в.  скупи- 
ти, плю.  пиш,  гл.  — кого.  В  к  свадебномъ 

обряді:  дать  кому  вознагражденіе  за  то, 
41  о  онъ  уступит*  свое  МЕСТО,  СОЙДСТЪ  '.Ь 

НСГО.  Скупають  шурина  і  покути,  шо'і молодому  сісти  коло  молодої.  .Мег.  Г.»  і. 
Гадили-думали  чорнії  галочки:  як  би  нам 
скупити  сокола  з  явора?  Треба  дати  со- 

колоньку ярої  пшениці.  Гадали-думали 
пишнії  бояре:  як  би  нам  скупити  Івася 
з  кониченька?  Треба  дати  Івассньку  мо- 

лодую Марусеньку.  Рк.  Макс. 

Скупатися,  паюся,  ешся.  гл.  Выку- 
паться. Ой,  бабусю,  бабусю,    яка    ж    ти 
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погана!  Пішла  б  ти  на  лотоки    та   би 
ся  скупала.  Чуб.   V.    1131. 

Скупердя,  ді,      \м.   Скупецъ,    скряга. 
Скупердяга,  гн,  ,До  чого  нас  довів  ти. 
Скупердяй,  дяя,ІЛ«9  скупеі>дягз?  О. 

1861.  Ш.  96. 

Скупердяка,  кя,  лс.=Скупердяга.  Г. 
Барв.  253.  Ой  ми  чуємо  червоні  в  Ва- 

силя старого;  не  лишимо  скупердяці,  а 
ні  золотого.  І».  ЦН.   177. 

Скупій,  а,  ё.  Скупой.  Да  скупа  собі 
баба,  так  щоб  не  наймать  наймита,  по- 

силає зятя  пасти  коні.  ЗОЮР.  І.  46. 
Ум.  Скупенький,, скупесеньний. 
Скупиндя,  ді,  м.  =  Скупердя.  Котл. 

Кн.  IV.  Ы. 

Скупіти,  плю,  пиш,  гл.  Соединить, 
собрать.  Дружко  усіх  весільних  до  гур- 

ту скіргив. 
Скупити,  плю,  пнш,  гл.  1)  См.  Ску- 

пати. 2)  Сы.  Скуповувати.  3) Окупу- 
вати. Тоді  скупи,  коли  на  дні,  а  не  з 

вершечку.  Ноя.  Лі  4671. 

Скупитися,  плюся,  пвшся,  гл.  Сое- 
диниться, собраться.  Старшина....  скупи- 

лась тісно,  плечем  поуз  плече.  К.  ЧР.  341. 

Скупитися,  плюся,  пишся,  гл.  Изба- 
виться, откупиться.  Скупитись  гріха.  Ном. 

-V   121. 

Окуті,  пій,  .к.=Скупарь.  Вх.  Зн.  40. 
Скупість,  пости,  ж.  Скупость.  Пожи- 

віться, люде  добрі,  не  скупость,  тільки 
така  сила.  Ном.  Л*   12025. 

Скупіти,  пію,  еш,  гл.  Діляться  скупіє. 
Ми  все  скупієм.  Харьк.  г. 

Скупія,  пії,  ж.  Раст.  Соїпаїїагіа  нші- 
ІіЯога  Б    ЗЮЗО.  І    119. 

Скупляти,  дяю,  еш,  гл.=Скуповува- 
ти.  Риболовні  скупляти.  О.  1862.    УЧИ. 

Скупник,  ка,  м.  Скупщпкъ. 
Скупо,  нар.  Скупо. 

Скуповувати,  вую,  еш,  сов  в.  скупи- 
ти, плю.  пиш,  гл.  Скупать,  скупить. 

Скуповуватися,  вуюся,  ешся,  гл.  Ску- 
паться. Ви  ще  й  досі  скуповуєтеся?  А  ми 

вже  все  покупили. 
Скупощі,  щей  и  щів.  ж.  мн.  Скупость. 

У  скупощах  не  кохайся.    Ном.    .V    4675. 

Окупувати,  пую,  еш,  гл.  Скупиться. 
К.  МБ.  XII.  277.  Ой  ти,  мамо,  не  ску- 
пуй,  поганого  не  купуй.  Нп.  Хто  ску- 
пус,  той  двічп  купує.  Носл. 

Скупуватій,  а,  е.  Скуповатый.  Ой  ка- 

зали, що  свати  багаті,  аж  вони  скупі, 
скупуваті.  Мил.   157. 

Скупучий,  а,  е.  Скаредный,  очень  ску- 
пой. Зміев.  у. 

Скупчнтн.  чу,  чиш,  гл.=Скупитн. 
Скупчитнся,  чуся,  чишся,  гл.=Ску- 

питися.  Коло  шинку  людей  скупчилося 
багато.  МВ.  II.  188.  Дівчата  коло  мене 
скупчились.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  41). 

Скуп'яга,  ги,  .и.=Скупердяга.  Котл. Кн.  Вх.  Зн.  64. 

Скурвай,  вая,  .и.=Скурвий  сни. 
Скурвий,  а,  е.  Распутный.  Скурва  баба. 

Мнж.  124. — син.  Сынъ  распутной  женщи- 
ны. (Брань).  Не  одного  ляха  козак,  як  би 

скурвого  сина,  за   чуба  потряс.  Макс. 
Скурвитися,  влюся,  вишся,  гл.  Раз- 

вратиться. 
Скурити,  рю.  риш,  гл.  Выкурить.  Вх. 

Зн.  64.  Скурив  увесь  тютюн. 

Скуса,  си,  ж.  Коклюш'ь.    Вх.    Зн.    64 
Скусити.  См.    Скушатн,    скушувати. 
Скуска,  кн,  ж.  Искусительница?  пред- 

меть  искушеніяУ  „То,  синоньку,  скуска1-  — 
сказать  пустынникъ  выросшему  въ  пусты- 

не мальчику,  впервые  увидавшему  жен- 
щину. Гн.  II.  94. 

Скусник,  ка,  м.  Скусьівающій,  откусы- 
вающей. Ум.  Скусничок.  Налетів  же  кря- 

чок та  й  гскусничок,  іскусив  же  він  усі 
яблучка.  Грин.  Ш.  142. 

Скусівник,  ка,  м.  Раст.  Агпіса  пюпіапа 
Б.  Вх.  Зн.  64. 

Скутий,  а,  е.  Скованный. 
Скучати,  чаю,  еш,  сов.  в.  скучити, 

чу,  чнш,  гл.  Скучать,  соскучиться.  Ску- 
чає, як  собака  за  кием.  Ном.  №  5021. 

1'и  б  поїхав  та  й  не  барився,  щоб  я  не 
скучила.  Мет.  56. 

Скучеяь,  чня,  м.  Раст.  Сотрапиіа  £Іо- 
тегаїа  Б.  ЗЮЗО    І.  115. 

Скучний,  а,  ё.  Скучный.  Левнц. 
Скучнйк,  ка.  -н.=Скучень.  ЗЮЗО.  І. 

115. 
Скучно,  нар.  Скучно.  Чи  головка  бо- 

лить, чи  на  серденьку  нудно,  чи  за  от- 
цем, матусею  скучно?  Грен.  Ш.  263.  Ум. 

Скучненько,  снучнесеньио.  Стало  мені  скуч- 
ненько. Чуб.  V.  750. 

Скушатн,  шаю,  еш,  сов.  в.  скусити, 
шу,  енш,  гл.  Искушать,  искусить.  Поча- 

ли (чорти)  скушать  його.    Грин.    II.    11. 

Скуштувати,  тую,  еш,  гл.  Попробо- 
вать. Не  поцурайтесь  хліба-соли,  борщу 

скуштуйте,  галушок.  Котл.  Кн.    А".    14. 
Скушувати,  тую.  еш,  сов.  в.  скусити, 
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шу,  сшш,  гл.  Скусывать,  скусить.  Щоб 

зуби  не  боліли,  треба  кожної  п'ятниці 
зрізувати,  а  ще  краще — скушувати  ньог- 
ті.  Грин.   II.  41. 

Слабий,  а,  ё.  Больной.  На  ліжку  ле- 
жала слаба.  Левиц.  Пов.  288.  Дитина 

у  його  дуже  слаба,  мабуть  умре.  Канев.у. 
Батько  слабий  лежить.  Канев.  у.  Ум. 
Слабенький,  слабесеньиий. 

Слабіти,  блю,  бйш,  гл.  Ослаб.іять.  Не 
тягайте  свиток  з  пучка,  його  не  треба 
слабити.  Харьк.  у. 

Слабість,  бостн,  ж.  Болізнь.  Чуб.  І.  90. 

Слабіти,  бію,  вш,  гл—Слабувати.  На 
очі  слабіє.  КС    1884.  VIII.  720. 

Слабішати,  шаю,  вш,  гл.  Ослабевать, 
діляться  слабіє.  Мати  усе  смутніла  і 
слабішала.  МВ.  II.  180. 

Слабкий,  а,  є.  1)  Слабый,  свободный, 
не  тісньїй.  2)  Слабый,  не  уміющій  сдер- 

жаться. От  брат  його  чванько  слабкий 
уже  на  се:  що  начеркав,  то  так  в  дрю- 
карню  і  несе.  Г.-Арт.  (О.  1861.  ПІ.  101). 
Зі — на  утбри.  Не  едерживающій  вітрові». 
Нон.  .V  12408.  Ум.  Слабкенький. 

Слабко,  нар.  Слабо,  свободно,  ве  тісно. 
Слабко  дуже  підперезала  його, — дитина 
зараз  і  росхристаеться.  Уи.   Слабкенько. 

Слабнути,  ну,  неш,  1)  Слабіть.  Його 
ноги  слабли,  очі  темніли.  Левиц.  І.  385. 
2)  Разбаливаться,  разнемогаться.  Чим 
раз  гїупие  почала  тота  жінка  (хвора) 
слабнути....  Пішов  тогди  той  ангел  і 
виймив  душу  з  тої  сироти  жінки.  Гн. 
II.   15У. 

Слабо,  нар.  Плохо,  мало.  Слабо  зроди- 
ло буришкн.  Вх.  Ун.  64. 
Слабовитий,  а,  є.  Болізненьїй.  Маркев. 

59.  Слабовита  удова  була.  Федьк. 

СдабовІнь.  вені,  ж.  Слабость.  Пере- 
носно: слабый  чоловім,.  Вх.  Зн.  64. 

Слабосилля,  ля.  с  Слабосиліе.  К. 
Іов.  84. 

Слабосильний,  а,  е.  Слабосильный.  К. 
Іов.  55. 

Слабувати,  бую,  вш,  гл.  Боліть.  Був 
собі  чоловік,  і  все  його  жінка  слабувала. 
Рудч.  Ск.  І.  168. 

Слабуватнй,  а,  е=Слабовитий.  Вх. 
Лем.  466. 

Слава,  ви,  ж.  1)  Молва,  слухъ;  толки, 
пересуды.  Синиця  славу  распустила,  що 
хоче  море  запалить.  Гліб.  Тим  до  неї  не 
горнуся,  що  слави  боюся.  Чуб.  V.  83.  Не 

бійсь  слави,  не  бійсь  слави,  не  бійсь  по- 
говору: я  за  славу  сама  стану,  ще  й  ви- 

говорюся. Мет.  105.  Стала  слава,  стала 
слава,  стали  й  поговори  ой  на  тую  дів- 

чиноньку, що  чорнії  брови.  Мет.  106.  Дбб- 
ра  слава,  Хорошая  репутація,  честное  имя. 
Не  сироти  малі  діти,  що  неньку  схова- 

ли: їм  зосталась  добра  слава.  Шевч.  Не- 
дббра  слева  Дурная  репутація.  Вона  чес- 

ного роду  і  не  накине  на  себе  недоброї 
сливи.  Стор.  М.  Пр.  52.  Слава-логовїр. 
Дурная  молва.  Ой  була  слава-поговір, 
ти  не  моя,  серденько,  я  не  твій,  Чуб. 
V.  226.  Набіратися  слави.  Подвергаться 
осміянію,  позорить  себя.  Ой  іівівши.  на 
коника  сівши, — зоставайся,  слави  набірай- 
ся.  Мет.  15.  Як  ми  любилися,  та  й  не 
побралися,  слави-поговору  понабіралися! 
Мет.  84.  Славу  чинити,  сіяти.  Разлашать, 

ділать  шумъ.  Та  бо  мовчіть  уже,  тітко.' 
Хоч  тепер  мовчіть  — не  чиніть  слави, 
голубочко.  Федьк.  А  на  мене  славу  сіють. 
Грин.  ПІ.  185.  У  славу  ввбдити.  Позорите, 
компрометировать.  Сватай  мене,  козачень- 

ку, та  не  вводь  у  славу.  Чуб.  У  славі  хо- 
дити. Позорить  себя.  Ой  сама  ж  ти,  дів- 

чинонько, та  у  славонці  ходиш.  Чуб. 
2)  Слава.  Шевч.  46.  Полягла  Кішки  Са- 
мійла  голова....  Слава  не  вмре,  не  поля- 

же.' Буде  слава  славна  поміж  козаками, 
поміж  друззями,  поміж  рицарями!  АД. 
І.  219.  Славу  учинити.  Високу  могилу  ви- 

сипали і  прапірок  у  головах  устромили 
і  премудрому  лицареві  славу  учинили. 
АД.  Ум.  Сливонька,  славочиа. 

Славен,  вна,  не = Славний. 
Славетний,  а.  є.  1 1  Знаменитый,  слав- 

ный. Левч.  148.  2)  Достойный,  достойный 
уваженій  Всякому  стало  розумно,  який 
справді  славетний  та  величний  у  своїй 
простоті  той  сільський  мир,  з  которого 

Квітка  вибрав  свою  Марусю  з  її  сем'вю поетичньою.  К.  Онов.  119.  Какъ  эпитетъ 

міщанина  вь  прежнее  время:  уважаемый. 
К.   ПН.  215.   КС.   1882.  VII.  153. 

Славетний,  ка,  м.  1)  Славный,  про- 
славленный человікт».  Чому  славетника.м, 

тим  шейхам,  тим  емирам  так,  як  йому, 
Бог  жизні  не  являвся?  К.  МХ.  17.  2)  Въ 

прежнее  время:  міщанинь.  Нема  її  в  сла- 
ветників-міщан.  К.  ПС.  61.  Наші  кра- 
марі-славетники.  К.  ЦН.  220. 

Славити,  влю,  виш,  гл.  Говорить,  рас- 
сказывать. МВ.  II.  87.  Г.  Барв.  8.  Сла- 

вили, що  колись  то  вона  і  багачка  була. 
Федьк.  Чи  справді  він  такий,    як    слав- 
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лять?  МВ.  (О.  1862.  Ш.  45 ).  2 1  Прослав- 
лять. 

Славитися,  влюся.  вншся,  гл.  Сла- 
виться. 

Славний,  а,  є.  і)  Славный.  1  ноша 

слава  вічно  славна  буде.  К.  ЦН-  241.  За- 
вели їх  в  славне  місто,  славне  місто, 

ще  славніщі  замки.  Чуб.  Славних  пра- 
дідів великих  правнуки  погані.  Шевч. 

2)  Хорошій.  Славний  чоловік,  та  бере- 
■чимський  Ном.  Л*  4703.  Ум.  Славненький, 
славнесенький.  Славненька  теличка.  Рудч. 
Се.  II.  51.  Ой  ти,  Байдо  молодесенький, 

геть  у  тебе  лицарь  да  славнесенький. 
Грин.  Ш.  582. 

Славно,  нар.  1 )  Славно.  2)  Хорошо. 
Як  славно,  бабусечко,  як  славно.  МВ.  (О. 
1862.  ПІ.  41 1.  Ум.  Славненько,  славнесенько 
Славонька,  ви,  ж.  Ум.  огь  слава. 

Славу т.  та,  м.= Славута.  Бажав  еси, 
Тарасе,  щоб  тебе  поховали  над  Дніпром- 
Славутом.  К.  (0.  1861.  Ш.  6). 

Славути,  тн,  м.  Эпитетъ  Дніпра.  На 
лиман-ріку  іспадали,  к  Дніпру -Славу- 

ті низесенько  уклоняли.  АД.  І.  217.  Судже- 
но за  море  славутою  Дніпром  та  за 

Дунай  плисти.  К.  Дз.   157. 

Славутнця,  ці,  а*\=Славута.  Дніп- 
ру-Славутиці  низесенько  вклоняють.  К. 

Дз.   158.  " Славутний,  а,  е=Славетнжй  1. 
Славянин,  на,  м.  Славянинъ.  Щоб  усі 

славяне  стали  добрими  6рата.ни.  Шевч. 
238. 

Славянка,  ки,  ж.  1 )  Славянка.  2)  Аз- 

Оука-кириллица.  0.  1862.  І.  80. 

Слав'янолюбець,  бця,  м.  Славянофилъ. 
Желех. 

Славянолюбство.  ва,  с  Славянофиль- 
ство. Ж«лех. 

Слав  янськнй,  а,  в.  Славянскій.  Всі 

мови  слов'янського  люду,  ч  всі  знаєте,  а 
своєї  дасть  Біг.  Шевч.  213.  Виростали 

у  кайданах  слов'янськії  діти.  Шевч.  237. 
Славянщина,  нн,  ж.  Славянская  зем- 

ля. К.  (О.  1861.  Ш.  6).  Всі  земляки  на- 
ші і  вся  Славянщина.  Шевч.  (О.  1862. 

НІ.   6). 
Слання,  ня,  Приготовленій  постели, 

постилка. 
Сласний,  а.  е.  Лакомый.  На  сласний 

кусок  найдеться  куток.    Ном.    .V    12011. 
Сласно,  нар.  Лакомо.  К.  ХН.  63.  Не 

тим  погоріли,  що  сласно  їли,  а  тим,  що 
не  гляділи.  Нон.  7239.  Сласно  їла.  Сла- 

вяносерб, у. 

Сластьбнвнця,  ці,  ж.  Торгующая  слас- 
тьонаии. 

Сластьбн,  на,  м.  Родъ  оладій.  Маркев. 
161. 

І.  Слати,  шлю.  шлеш,  гл.  Слать,  по- 
сылать. Листи  писати,  до  милої  слати. 

Грин.  Ш.  252.  До  царівни  б  рада  слать 
старости.  Шевч. 

П.  Слати,  стелю,  леш,  гл.  Слать,  усти- 
лать. Буду  я  тобі  постіль  слати.  Макс. 

Стелють  перед  столом  рушник.  Грнн 
Ш.  531. 

I.  Слатися,  шлюся,  лёшся,  гл.  1)  По- 
сылать сказать  Шлеться  зіронька  до  мі- 

сяця: ти,  місяцю-товаришу,  не  зіходь 
же  ти  поперед  мене....  Шлеться  Іван 

та  до  Марусі:  ти,  Марусю,  вірна  дру- 
жино, не  сідай  же  ти  поперед  мене: 

Макс.  2)  Посылать  сватать. 
II.  Слатися,  стелюся,  дешся,  г.г. 

1)  Стлаться,  разстнлаться.  Мокрець  сте- 
леться густо,  зілля  рунисте.  Слалась 

плачучи  трава.  2)  Стлать  себі  постель. 
От  вони  і  почали  на  дворі  слаться. 

Ном.  Лі  6540.  3) — до  нГг.  Припадать  і;ь 
ногамь. 

Слебізуватж,  зую,  вш,  гл.  1)  Читать 
по  складамъ.  2)  Вяло  читать  или  гово- 

рить. Дивись,  як  слебізуе,  аж  нудно  слу- 
хати. Иолт.  г.  Прийшла  до  своєї  ніби 

невістки  та  й  почала  слебізувати.  Г. 

Барв    197. 
Слеаавий,  а,  є— Сльозавий.  З  очей 

слезавих.  ЕЗ.   V.  53. 

С  левіти,  ею,  виш,  гл.  11  Плакать.  Гол. 
II.  564.  1)  Сочиться.  Яром  вода  слезить. 
Св.  Л.  24. 

Сли,  союз.  Если.  Ци  ти,  моя  доле,  в 

морі  утонула?  Сли-сь  в  морі  втонула, 
приплинь  к  береженьку.  Гол.  I.  193.  Огі 

шли  ляхи,  дороги  питали.  Сли  сюда  ко- 
заки йшли,  чи  ви  не  видали?  Гол.  І.  25. 

Сл£ва,  ви,  ж.  Слива.  Сидить,  як  у  сли- 
вах Онъ  не  въ  своей  тарелкі.  Ум.  Слив- 

ка, сливонька,  сливочка. 

Сливе,  нар.  Почти.  Пуд  старость  сли- 
ве і  в  рот  не  брав.  Рудч.  Ск  І.  74.  Пав- 
ла вона  сливе  й  не  бачила.  МВ.  (0.  1862. 

І.  81). 

Сливина,  нн,  ж.  1)  Сливовое  дерево. 

2)  Слива  Нема  над  рибу  линину,  м'ясо 
свинину,  ягоду  сливину.    Ном.    Лі    7523. 

Сливнти.  влю.  виш,  гл.— сливки.  Раз- 
рисовывать писанки.  МУЕ.  Ш.  42. 

Славитися,  влюся,  вишся,  гл.  О  ии- 
санкахъ:  разрисовываться.  МУЕ.  Ш.    43. 
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Сливка,  кн,  ж.  1 )  Ум.  огь  слива.  2)= 
Писанка.  МУК.  Ш.  42,  43.  3)  Нодъ  орна- 

мента въ  вьішпвкі.  різьб*  КС.  1893.  V. 
278.  Г.  Барв.  216.  Шух.  I.  303. 

Слнвковий,  в,  е.  Объ  узорі  въ  вы- 
шние»: вышитый  сливками.  КоІЬ.  I.  48,  49. 

Сливнйк,  ка.  м.  Садъ  изъ  еливовыхъ 
деревьевъ.  Зміев    у. 

Сливняк,  ка.  и.=Слнвннк.  Садок  той 
увесь  був  заріс  вишенням,  сливняком  г 

рясними  груша-ми  і  яблуням.  О.  1862. 
ПП.    15. 

Сливовий,  а,  е.  Сливовый. 

Сливовиця,  ці,  ж.  Водка  изъ  сливъ. 
Угор. 

Сливонька,  сливочка,  ки,  ж.  Ум.  огь 
слива. 

СЛИВЧНТН,  ВЧу,  ЧИШ,  с'Л  — Сливнти. 
Починають  сливити  сливки  (сливчити)-= 
писати  писанки,  чи  малювати.  МУК. 
Ш.   42. 

Слив'янка,  ки,  ж.  1)  Сливовая  на' 
ливка.  I  кубками  пили  слив'янку.  Котл- 
Кн.  2)  Отваръ  изъ  слнвъ.  Угор.  3)  Сортъ 
плахты.  Чуб.  VII.  128.  КС.  1893  XII.  448. 

Слнж,  жа,  м.  1)=Сляж.  Сімсот  со- 
колят на  одній  постелі  сплять. —  Слижі 

на  горищі.  Мнж.  175.  2)  Рыба  СоЬіІія 
ЬагЬаІиІа.  голець.  Шух    І.  24. 

Слнжан,  на,  слижуи,  на,  .«.=Слнж  2. 
Угор. 

Слив,  зу,  м  1)  Слизь.  Жеіех.  2)  Раст. 
Маїга  зііуєзігі*.  Вх.  Пч.  і.  11. 

Сливень,  зня,  к  Селезенка.  Вх.  У  г. 
268. 

Слияёнькяй,  а,  є.    Ум     огь    слизький. 
Сливонько,  нар.  Ум.  огь  слизько. 
Слизик,  ка.и.=Слнж  2.  Вх.  Пч.  II.  19. 

Слизити,  ею,  айш,  гл.  1)  Ділаться 
скользкимъ.  Шлях  слизить  після  мряки. 
Канев.  у.  2)  Течь,  сочиться.  См.  Слезити. 
Ота  свічка,  то  хоч  би  вона  тобі  слизи- 

ла, так  ані  трохи.  Канев.  у. 

Слизнути,  ну,  неш,  гл.  Исчезнуть, 
пропасть.  Ном.  Л  3781.  /  він,  як  муха 

в  зіму,  слиз.  Котл.  Кн.  II.  10.  Слиз,  на- 
че кріз  землю  піишв. 

Сливота,  ти,  ж.  1)  Скользкость,  голо- 
ледица. Кінь  не  кований  та  й  боїться 

слизоти.  Волч.  у.  Ото  слизота — ні  прої- 
хать, ні  пройти.  2)  Сукровица.  Слизота 

слизотить  (з  мертвяка).  Мир.   ХРВ.    48. 

Слизотіти,  чу,  тій,  гл.  =  Сливити  2. 
Мир.  ХРВ.  48.  По  весні  текла  всяка  не- 

чисть, слизотіла  й  пінила.    Мир     ХРВ. 
162. 

Слизуватий,  а,  е.  Слизистый,  покры- 
тый слизью.  Слизувате  сало.  Павлогр.  у. 

Слизький,  а,  в.  Скользкій.  Погода  не 

тая,  дорога  слизькая.  Чуб.  У.  766.  Зо- 
гнав  на  слизьке.  Поставилъ  въ  затрудни- 

тельное положеніе.  Ном.  .V  4183.  Ум. 

Слизькёнький,  слизёнький.  Тепер  ніченька 
темненька,  дорога  слизенька.  О.  1862. 
IV.  25. 

Слизько,  нар.  Скользко.  До  церкви 
слизько,  до  дівчат  близько.  Ном.  А»  8792. 
Ум.  Слизёнько,  слизькёнько. 

Слимак,  ка),  м.  1)  Улитка.  Вх.  Пч.  П. 
28.  Каменец,  у.  2)  Монастьірскій  служка. 
послушникъ.  Гладкий  як  слимак.  Ном. 
№  13139.  Крадуть  слимаки  гусей,  качок, 
курей  индиків  у  Гевалів  і  Амаликів. 
Котл.  Ен.  У.  51.  3)  Писанка  съ  изобра- 
жеиемъ  улитки.  КС.  1891.  VI.  379.  Ум. 
Слимачёк. 

Слнмакбвий,  слимачкбвнй,  а,  е=Слн- 
иачий.  Слимаковії  шкорупки. 

Слииачнй,  а,  е.  Принадлежащей  улиткт.. 
Слимача  хижка— раковина  улитки.  Вх. 
Лем.  167. 

Слимачок,  чка,  .и.  Ум.  отъ  слимак. 

Слнмуж,  жа.  слинужка,  ки,  елимуш. 
ша,  м.  =  Слимак  1.  Вх.  Зн.  64.  Вх.  Пч 
И.  28.  Шух.  I.  22. 

Слина,  ни,  ж.  Слюна.  Твої  гроші  рос- 
котяться  так,  як  слина.  Чуб.  V.  1135. 
Ум.  Слнйка.  слиночка.  Нашому  маляті 
літі  слинку  ковтати.  Ном.  X  1038. 

Слинити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Слюнит-. 
Пряжу  слиню.  Грин  I.  86.  2)  Переносно, 
плакать.  Іди  утрись  і  більш  не  слинь. 
Котл.  Ен.  Ш.  13.  Чи  ж  не  сором  тобі, 

пане  сотнику,  хлипати,  мов  стара  ба- 
ба,— тільки  що  храбрився,  а  теперечки 

й  слинищ.  Стор.  I.  213. 
Слннівка.  кн,  ж.  Болізнь  рог.  скота: 

ящуръ. 
Слинка,  слиночка,  кн,  ж.  Ум.  отъ 

слина. 

Слнвути,  ну,  неш,  гл.  Разноситься, 
разглашаться.  По  нещасній  Україні  сли- 
нула  новина:  не  едного  смерть  спіткала 
козацького  сина.  Гол.  І.  16.  Нехай  твоя 
слава  слине,  турецькая  нехай  гине.  Раїїіі. 

Слинько,  за,  м.  Слюнявий. 

Сліня,  ні,  ж.= Слина.  Як  до  мене 
заговориш,  тече  з  губи  слиня.  Чуб.  V.  141. 

Слинявий,  а,  е.  Слюнявый.  Який  дідок 
слинявий,  а  всі  його  цілують.  Ном. 
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Слях,  ху,  м.  Слугь.  Чуб.  Ш.  486. 
Прийшли  слихи  до  милої,  що  милого 
вбито.  Харьк.  у. 

Слнхатн.  шу,  шіш,  гл.  Слыхать.  Ані 
сліиом  слихати,  ані  видом  видати.  Ном. 
.V   1939. 

Слнчок,  чка,    ».=Шлячок,  Лукаш.  62. 
Слйшках  кш,  ж.  1 1  Слугь,  вість.  У 

нас  така  прошила  елишка,  що  вона 
вмерла.  Верхнедв.  у.  2 1  мн.  Родъ  датской 
игры.  Ив.  39. 

Слйще.  ща.  с.  .Місто  вадь  водой,  гді 
разстилаютъ  лен ь  или  холсгь  для  выбелки 
солнечными  лууами. 

Слівце,  ця,  с.  Словцо.  Хазяїн  вряди- 
годи  промовляв  сгівце.  Левиц.  І.  232. 

Слігя,  гів,  мн.  Толстыя  перекладины, 
балки,  черезъ  яму  для  иостнка.  Покладуть 
сліги  через  прірву,  а  поверх  дошки,  та  її 
їздять.  Лебед.  у. 

I.  Слід,  ду,  м.  1)  Слідь.  В  чоботях 
ходить,  а  босиї  сліди  робить.  Нон.  .V  1182. 
У  сліди  кому  уступати.  Ходять  по  слідамг 
кого,  поступать  по  чьему  примеру,  подра- 

жать. 2)  Знакъ,  прпзнаьъ.  І  сліду  не  оста- 
лось. Шевч.  Ум.  Слідбк,  слідбчон,  слґдоньио. 

II.  Слід,  нар.  Должно,  слідуеть.  Не 
глід  тобі  лаятись.  Ото  воно  так  жило, 
як  слід.  Рудч. 

Слідець,  дця,  м.  Сыщикъ.  І  поріичиги 
вони  чи  так,  чи  инак,  не  жалуючи  ні- 

чого, зловити  отамана,  і  вирядили  шу- 
качів та  слідців.  МВ.  11.  29. 

Сліднтя.  джу,  дяш.  гл.  Идти  слідомь; 
оставлять  елідь:  слідить.  Що  еи  тут 
слідите?  Трава  усяка  є  в  садку.  Канев.  у. 
За  нею  ходив  /речний  молодець,  слідив- 
прослідив  аж  до  світлоньки.  Чуб.  Ш.  315 

Слідкбм,  нар.  Слідомь,  вслідь.  За  ним 
слідком  іде.  Рудч.  Ск.  II.  84. 

Слідкувати,  вую,  вш,  іл.  Идти  вслідь. 
следовать.  Ми  слідком  за  нею  слідкували. 
МВ.  II.   45. 

Слідок,  дка.  м   Ум.  оті.  слід. 

Слідом,  нар.  1)=  Слідком.  Слідом  за 
дідом.  Ном.  .V  11^37.  2)  Ііакь  должно. 
Треба  слідом  все  робити.  Левч.  56 

Слідонько,  ка.  слідочок,  чка,  м.  Ум. 
огь  слід. 

Слідство,  ва,  є.  Слідствіе.  Заперли 
■■ідолах  в  острог  та  й  почали  чигати 
слідство.  Сюр.  І 

Слідству  вата,  вую    вш,   г.і.    Произво- 

дить слідствіе.  Почнуть  слідствувать. 
то  видно  буде,  хто  зробив.  Ккат.  у. 

Слідувати,  дую,  вш.  г.т.=Слідкувати 
Так  і  біга.  так  і  слідує  за  ним.  З.чіев.  у. 

Сліва,  ви,  лс.=Сль08а.  По  тобі,  ми- 
лий, гарячая  покотилась  сліза.  Чуб.  V. 

318.  Слізки  пустити.  Заплакать  Слізки 
пустила  із  очей.  Котл.  Ее.  II.  23.  Ум 
СлГзка.  Ызоньиа    Ном.  Лі   1  193. 

Слізливий,  а,  е.  Слезливый,  любяпіій 
плакать. 

Слізняй.  а.  е.  СлеЗний,  и-л>  слезь.  Де 
плаче  сестричка — слізная  криничка.  Нп. 

Слізно,  нар.  Слезно,  со  слезами.  Сто- 
їть місяць  над  горою,  а  сонця  не,наі, 

мати  сина  в  дороженьку  слізно  прово- 
жае.  Чуб.   V.   532. 

Слізонька,  слівочка,  кн,  ж.  У  я.  огь 
сліза,  сльоза. 

Сліп,  па,  пё— Сліпий.  Чого  б  і  плакав 
сліп,    як  би  бачив  світ,  Нон.  Лі  5375. 

Сліпак,  ка,  м.  її  Сліиеці..  2)  Жив .— 
Веретільнин  І.  Вх.  Ііч.  І.  16.  3)  Раст. 
а)  ЬуеЬвіи  гвврегііпа  :?іЬіпогр.  ЗЮЗО. 
І.  127.  б)  Рарагег  огіепіаіе  І..  ЗЮЗО.  І. 
130.  4)  мн.  Заячьи  глаза.  Вх.  Нч.  II.  6. 
Ув.  Сліпачмще.  Чого  б  сліпачище  хтів, 
як  би  пліт  бачив.   Ном.  .V   5375. 

Сліпати,  паю,  вш,  гл.  Плохо  впдіть 
съ  трудомъ  разбирать;  ділать  что  ст. 
трудомъ  видя,  силясь  розглядіть  (вслід- 
ствіе  темноты,  плохого  зрінія).  Завтра 
по  видному  и  поїхали  б,  а  тепер  чого 
сліпати?  Си.  .1.  123.  Сліпає  старий  у 

книжку.  Рк.  Левиц.  Сліпає  було  Яким- 
ко  по  часловці.  Левиц.  І.  213. — очима. 
Щурить  глазами  огь  близорукости.  Ви- 

глянув Пшепшінськшї  з  дверей,  сліпаю- 
чи очима.  Левиц.   І.   '. 

Сліпачка,  кж,  ж.  1)  Сліпая.  -2^=Слі- пак  2.  Нх.  Пч.  11.   16. 

Сліпень,  пня,  м.  Иреим.  во  мн.  ч. 
слиіні.  Глаза  (пренебрежительно).  Ото  ви- 

тріщив сліпні,  а  нічого  не  бачить,  бо- 
дай тобі  повилазили.  Ном. 

Сліпець,  пця,  м.  Сліпець.  Присяга- 
лись сліпці,  що  своїми  очима  бачили. 

Ном.  .V  6849.  Сліпці  сватають.  Дремота 
одоліваегь.  Звенпг.  у.  2)=Сліпак  2.  Вх. 
Пч.  II.  16.  3)  Родь  дітской  игры.  КС. 
1891.  У.  207. 

Сліпя.  пів,  м.  мн.  Глаза  (пренебрежи- 
тельно). Уже  залив  сліпи  —  напился  пьянь. 

Черк.  у. 
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Сліпий,  а.  ё.  1)  С.тЬпой.  Перебендя  ста- 

рий, сліпий.  Шевч.  2)  СяіпГ  дзиґарі".  Кры- 
тые часы.  Подол,  г.  3)— зам6к=Лавчастий 

замок.  Шух.  I.  93,  94.  Ум.  Сліпенький, 
сліоесеньиий. 

Сліпити,  плю,  паш,  гл.  1)  Осліплять. 
Іще  не  всіх  чортів  виелгпили, — підемо 
сліпить,  Ном.  №  10346,  ст.  289.  Чужу 
хату  топить. — свої  очі  сліпить.  Ном. 
.V  10315.  2)  Засиживаться,  медлить.  Яко- 

го чорта  він  там  сліпить.  Ном.  .\>  10932. 
Сліпицею,  нар.=Сділж&.  ЛЫ  сліпи- 

цею. Ном.  Лі  2759. 
Сліпма,  нар.  Осліпью.  Я  йому  кажу — 

геть! і  а  він  сліпма  лізе.  Канев.  у. 
Сліпнути,  ну,  неш,  гл.  Сліпнуть. 
Сліпоокий,  а,  є.  Близорукій. 
Сліпота,  ти,  ж.  1)  Сліпота.  Г.  Барв. 

370.  2) — куряча,  а)  Болізнь:  куриная  слі- 
пота. Ах  ти  куряча  сліпота!  Ном. 

№  8540.  б)  Раст.  а)  НеІіаптЛіешиш  упі- 
&аге.  Вх.  Пч.  І.  10.  6)  Капипсиїив  роїу- 
£апіпеніо§  Б.  ЗЮЗО.  І.  133. 

Сліпувати,  пую,  еш,  гл.  Быть  сліішмь. 
Грин.  1.  17  Ь.  Я  розумом  сліпую.  К.  Іов.  19. 

Сліпундра,  ри,  сліпуха,  хи,  а«.=Слі- 
пав  2.  Вх.  Пч.  II.  16. 

Сліпцем,  кар.=Сліпма.  Лізе  сліпцем 
та  й  все  товче.  Васильк.  у. 

Сліт,  ту,  .и.=Слота.  Вх.  Лем.  467. 

Слічва,  ви,  ж  =Стьожка.  Вх.  Зн.  64. 

Слобідва,  слобідочка.  ви,  ж.  Ум.  оть 
слобода. 

Слобідський,  а,  є.  Слободскій,  сельскій. 
Слобідчйна.  ни,  ж.  Ум.   оть   слобода. 
Слобода,  дн,  ж.  Свобода.  Ном.  Лі  703. 
Слобода,  дй,  ж.  Слобода.  Слобода  па- 

ша над  самою  лукою  річковою.  МВ.  II. 
74.  Ум.  Слоб(дна,  слобідочка,  слобідчйна. 
По-за  селом,  по-за  селом,  по-за  слобід- 

кою. Мил.  72. 
Слободйтн,  джу,  дйш,  гл.  Освободить. 

К.  Кр.  5. 
Слободннй,  а,  е.  Свободный.  Чуб.  І. 

165.  Ум.    Слободнёнький,   слободнесеньний. 

Слободно,  нар.  Свободно.  Ум.  Слобод- 
ненько,  слободнёсеньно. 

Слобожанин,  на,  м.  Житель  слободы. 
Слобожане  почали  селитись  по  степах. 
Стор.  II.  9. 
Слобожанський,  а,  е=Слобідсьвий. 

Здалека  долітали  веснянки  слобожан- 
ських дівчат.  Стор.  II.  101. 

Слобонйти,  ся.  См.  Слобоняти,  ся. 
Слобонйти,  няю.  еш,  сов.  в.  слобонй- 

ти, нк>,  нйш,  гл.  Освобождать,  освободить. 

Мнж.  1.  Нас  слобонив  своєю  чесною  кров'ю. 
Чуб.  Ш.  25.  Душу  од  пекельної  муки 
слобонйти.  Г.  Барв.  455.  Я,  кае.  тату, 
вас  слсбоню.  Драг.  51. 

Слобонятися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 
слобоийтнся,  нюся,  нйшся,  гл.  Освобож- 

даться;, освободиться,  избавляться,  изба- 
виться. Слобонилась  од....  напасти.  К. 

ЧР.  91. 
Словесний,  а,  е.  Словесный.  Хто  з 

ним  на  прю  словесну  стане.  К.  Іов.  19. 
Словесність,  ности,  ж.  1)  Словесное 

извістіе,  словесное  сообщение.  Та  од  вас 
ні  письманеперечуєш,  нісловесности  не  пе- 

рекажеш. Нп.  2)  Словесность.  Українська 
пісня  і  неписана  словесність  народу  укра- 

їнського. К.  ХП.  7. 

Словесно,  нар.  Словесно,  словомъ.  Ма- 
русенька по  світлонці  ходить,  словесно 

'говорить.  Мил.  112.  Що  пером  пише, 
словесно  й  каже.  Чуб.  V.  802. 

Словечко,  словечечко.  ва,  с.  Ум.  огь 
слово. 

Словиии,  вин,  .мк. =Сватання?  О. 1862. 
IV.  Рус.  вес.  надъ  Збручемъ,  2. 

Словнйв,  ва,  м.  Словарь. 
Слово,  ва,  с.  Слово.  Прошу  тебе,  ми- 

лий, вірними  словами.  Мет.  47.  Сказав 
слово  та  й  мовчи.  Ном.  Л:  1202.  Сло- 

вом займати.  Ни.  Заговаривать  съ  кімг.  Ме- 
не, брате,  словом  не  займають.  Словами 

блудити.  Бредить.  Слбво  лити.  ?  Твій  брат 
буде  з  моїм  братом  слово  пити.  Фодыс. 

Додержати,  дотримати  слова.  Сдержать  сло- 
во. Ум.  Слівце,  словце,  словечко,  словё- 

чечко.  слбвонько.  Мачушине  словце — що 
зімнєє  сонце.  Грин.  П.  305.  Ні  до  Любо- 

ви, ні  до  роз.чови,  ні  до  словечка,  ні  до 
ділечка.  Грин.  Щ.  337.  Скажи  мені  сло- 
вечечко,  серце.  МВ.  (О.  1862.  I.  75).  Сло- 
вонька  тихого  да  й  не  промовиш.  Г. 

Барв.  57. Слововйвод.  да,  м.  Словопроизводство. 
Ном.  Передмова  VI. 

Слбвоньво,  ва,  с.  Ум.  огь  слово. 

Сдовутнця,  ці,  .и.  =  Славута.  О,  мій 
С.говутицю  преславний.  Шевч.  644 . 

Слонйтн,  ню,  ниш,  гл.  Сшинать  дві 
половины  штановъ  въ  ходу.  Ще  можна 

поправить  штани,  бо  він  ще  їх  не  сло- тів. Лебед.  у. 

Слонятнся,  няюся,  ешся,  гл.  Слонять- 
ся, идти  ветвердой  поступью,  покачивать- 
ся. Д,ід  Карпо  так  напивсь,  що  як  вий- 

шов з  шинку,  так  аж   слоняешься.    Ко- 



СЛОНЬ — СЛУХ. 

663 

зел.  у.  Ой  ходить  сон  по  улонці  в  біле- 
сенькій кошулонці,  слоняешься,  тиня- 

ється. Макс. 

Слонь,  ня,  .и.,  слонька,  кн.  ж.  Ит. 
Зсоїорах  пікіісоїа,  вальдшнепъ.  Вх.  Пч. 
И.  14. 

Слопёць,  пця,  м.  Родъ  ловушки  для 
нтицъ.  Угор. 

Слота,  ти,  ж.— Сльота.  Чи  в  погоду, 
чи  в  слоту  веселий  іду  на  роботу.  Чуб. 

\".  39.  Ув.  Слоліще.  Чуб.  V.  1146. 
Слуга,  гн,  об.  Слуга.  Яка  пуга,  така 

й  слуга.  Ном.  „V  8012.  Ум.  Служка,  слу- 
женьна.  служен  ка.  АД.  I.  10.  Ой  маю  я 
два  служеньки,  два  братчики  молоденькі. 
Чуб.  V.  929. 

Слугйня,  ні,  об.  Слуга.  Вельлюжная 
пані  слуги  загаждала,  кожному  слугині 
по  золотому  дала.  Чуб.  V.  1017. 

Слугувати,  гую,  вш.  гл.  Служить,  быть 
слугой.  Чи  одному  ви  пану  слугували? 
АД.  I.  112.  Він  слугував  у  сього  пана. 
Лебед.  у. 

Служанець,  нця,  м.  Служитель.  Вели- 
кі пани  не  боронили  своїм  служанцям 

дивитися  на  їх  бенкети  і  ігрища.  Стор. 
М.  Пр.   7й. 
Служанка,  м.  ас.=Служебва.  Рудч. 

Ск.  II.  195.  Ум.  Служаночка.  Нащо  мені 
служаночки  всі  твої,  ти  сам,  молод,  не 
до  мислоньки  моєї.  Чуб.  V.  894. 

Служащий,  а,  е.  Полученный  за  служ- 
бу, за  работу  по  найму.  Не  дай  .нені,  Бо- 
же, служащего  хліба:  служащий  хліб 

добрий,  да  тілько  вимовний.  Чуб.  V.  1020. 
Служба,  ба,  ж.  1)  Служба,  служеніе 

по  найму.  Ой  хто  в  службі  не  буває, 
тоіі  горя  не  знає.  Полт.  г.  2) — ббжа. 
Служеніе,  обідня,  богослуженіе.  3)  Собир. 
Прислуга.  Збірае  (Потоцький)  усю  свою 
службу.  Рудч.  Ск.  II.  207.  Ум.  Службонь- 

ка, с  луж  ооч  на. 
Службовий,  а,  е.  Служебный.  Такий 

службовий  звичай  наш  козацький.  К.  ЦН. 
263. 

Службонька,  кв,  ж.  Ум.   огь   служба. 
Служебка,  кн,  ж.  Служанка.  НВольш.  у. 

К.  Іов.  41.  Кого  неї  лакеї  й  служебки 
ходять.  Чуб.  II.  100.  Вона  либонь  була 
і-лужебкою  біля  його  матері,  а  послі  він 

забрав  її  за'  себе.  Навлогр.  у.  Настя  ка- башна  сама  до  погреба  не  одходила,  слу- 
жебку повірну  посилала.  Мет.  381.  Ум. 

Служебочка.  Чуб.  V.  693. 
Служебниця.  ці,  лс.=Служвбка.  Усіх 

жінок,  усіх  св&іх   гаре.мниць    порозсилав 

Осман,  куди  хотіли;  зоставив  тільки 
двадцятьох  служебниць.  К.  МБ.  XI.  156. 

Служебочка.  кн,  ж.  Ум.  оть  служебка. 
Служенйця,  ці,  ж.= Служебка.  Ой 

брате  мій.  Андріечку,  найми  собі  слу- 
женицю.  Нп. 

Служения,  ня,  с  Служеніе.  Єв.  Л.  І.  23. 
Служенька,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  слуга. 

2)=Службоньна.  Ой  чуємо  там  доброго 
пана,  що  платить  добре  за  служеньку. 
АД.  І.   1. 
Служечка,  ки,  ж.  Ум.  огь  слуга. 
Служивий,  а,  е.  Служилый.  Ой  ви,  ко- 

заченьки, ви  служиві?,  чи  не  бачили  бра- 

тіка  мого?  Чуб.   V".  907. 
Служитель,  теля,  м.  Слуга.  Служи- 

телю мій  вірний!  АД.  II.  11. 
Служителька,  ки.  ж.  Служанка.  Желех. 
Служити,  жу,  жиш,  гл.  Служить.  Слу- 

жу, наймаюся  МВ.  (0.  1862.  Ш.  77). 
Ой  я  б,  .иамо,  не  тужила,  а  Бога  мо- 

лила, щоб  моєму  козаченьку  хвортуна 
служила.  Мет.  20. 

Служка,  ки.  ж.  Ум.  оть  слуга.  Драг. 
52.  Служка  на  служку,  а  пану  трясця. 
Ном.  Л:  1311.  Ой  служки  кажуть:  наш 
то  пан  їде.  АД.  І.  6. 

Служниця,  ці,  ж. = Служебка.  Ум. 
Служнйченька.  Виводить  він  служничвнь- 
ку,  найвірнішу  ключниченьку.  Нп.  Сва- 

рилися дві  дівки,  служниці  на  попівстві. 
МУК.   Ш.  50. 

Слуква,  ви,  ж.  Вальдшнепъ. 
Слул,  па,  м.  1)  Столбъ.  Харьк.,  Кіев. 

Подол.  2)  Полоса  воловьей  вьіділанной 
шкуры  вдоль  спины,  идущая  на  подошвы. 
Волч.  у.  Ум.  Слупёць,  слупкк,  слупчик. 

Слупив,  ка.  .и.  Переплетъ  для  стекла 
(в  ь  окні).  Вас.  1 19. 

Слупок,  нка,  м.  Столбикъ — часть  раз- 
личи, снарядовъ:  ткацкаго  станка,  шпуля- 

ра  и  пр.  МУЕ.  Ш.  14,  16. 
Слупуватв,  пую.  вш,  гл.  Привязывать 

къ  столбу.  (Христа)  били,  слупували,  кров 
з  боку  точили,  не  едную  терновину  на 
главу  вложили.  Гол.  Ш.  271. 

Слупчастий,  а,  е.  Вь    вид*    столбика. 
Слупчик,  ка,  .к.  1)  Столбикъ.  Желех. 

2)  Родъ  вышивки.  Ко1Ь.  I.  48. 
Слутнй,  сдутавнй.  а,  е.  1>  Увечный, 

частью  разелабленный,  отчасти  паралич- 
ный. Желех.  2)  Дураковатый.  Вх.  Зн.  64. 

Слутйти,  чу,  тнш,  гл.  Двлать  слу- тнй. Угор. 

Слух,  ху,  м.  1)  Слухъ.  Слухом  ніколи 
не  слихано,  ди  й  видом  ніколи  не  вида- 
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но,  щоб  такая  буря  злая  на  козаків  так 
моцно  виступала  й  уставала.  Макс. 
2)  Вість,  слугь.  Прийшли  слухи  до  ми- 

лої, що  милого  вбито.  Чуб.  V.  829.  3)  ин. 
Уши.  Зараз  одчинились  йому  слухи,  вв. 
Мр.  VII.  35.  Заячьи  уши.  Вх.  Пч.  II.  6. 
Знає  свиня. — шанувавши  сонце  святее, 
образи  святії  і  слухи  ваші, — що  перець. 
Нон.  .V  6513. 

Слухало,  ла,  м.  Ьъ  сказкі:  слушаю- 
щіі.  Рудч.  Ск.  II.  82. 

Слухання,  ня,  с  1)  Слушаніе.  2)  По- виновеніе. 

Слухати,  хаю,  вш.  гл.  1)  Слушать.  В 
неділеньку  рано  задзвонили  дзвони:  слу- 

хай, матусенько,  чи  по  козакові.  Мвт.  95. 
Ти  кажеш,  та  нічого  слухать, — пустяки 
говоришь.  Нои.  Л*  13001.  Оцюдн  лйш  слу- 

ха!! Не  по  твоему,  а  вотъ  какъ  будетъ. 
Ном.  36  1080.  Чмел^в  слухати.  Быть  ого- 
рошевнымъ  ударомъ.  Котл.  Ев.  I.  13. 
2)  Слушать,  повиноваться.  А  та  палиця 
пан  називається,  треба  її  слухати. 
Ном.  №  1140. 

Слухатися,  хаюоя.  вшея,  гл.  Слушать- 
ся, быть  иослушнымъ.  Не  будеш  слухать- 
ся, то  нічого  не  поможеться.  Рудч.  Ск. 

II.  116. 

Слухач,  ча,  м.  Слушатель.  Ком.  Р.  II. 
68.  Г.  Барв.  304.  Щог.  Сл.  94.  Воздви- 
женський  не  вважав  на  увагу,  чи  невва- 
гу  своїх  слухачів.  Левиц.  Нов.  52. 

Слухащнй,  а,  е.  Слушагощій.  Усім  го- 
.говам  слухащи.н — на  многі  літа.  АД.  I- 
133. 

Слухняний,  а.  в=Слухняняй.  Мико- 
ла.... роботящий,  слухм'яний.  О.  1861. ПП.  17. 

Слухняний,  слух  яннй.  а,  е.  Послуш- 
ный. Шевч.  465.  Був  добрий,  слухняний 

хлопець.  Левиц.  І.  248.  Ум.  Слухняненький, 

слух'янёнький. 
Слухняно,  слухано,  нар.  Послушно. 

Не  може  піти  слідком  за  своїм  серцем 
так  слухняно,  як  мала  дитина.  Левиц. 

Нов.  283.  Ум.  Слухняненько,  слух'янвиько. 
Вони  слухняненько  коло  мене  посідали. 
МВ.  II.  116. 

Слухнянство.  слух  янство,  с  Послу- 
шавіе. 

Случай,  чаю,  .«.—Випадок.  Немає  ні- 
же  єдиною  случаю,  щоб  доладу  було  зга- 

дать. Шевч.  584. 

Случка,  кн,  л*\=Случай.  Я  й  не 
знала,    що    їй    така    случка    случилась, 

та  її  приходю  до  неї,   а   вона    й    каже, 
що  її  побито.  Екат.  г.  (Залюб.). 

Слушний,  а,  є  1)  Надлежащій,  поря- 
дочный, приличный  До  плуга  піреба 

слушного  погонича,  щоб  проворний  був. 
Борз.  у.  2)  Своевременный.  Слушний  час. 
Надлежащее,  удобное  время.  Підожду  до 
слушного  часу.  3)  Справедливый,  основа- 

тельный (о  доказательстве,  замічаніи,  по- 
ступке). 4)  Надлежаще  взрослый  для  ра- 

ботъ.  Слуиіні  вже  діти.  НВолын.  у. 

Слушність,  ностн,  ж.  1)  Своевремен- 
ность. 1)  Справедливость.  Желех. 

Слушно,  нир.  1)  Надлежаще.  2)  Спра- 
ведливо. 

Сльо»,  ву,  .к.— турецькнй=Слнз.  Вх. 
Пч.  I.  11. 

Сльоза,  ай,  ж.  Слеза.  Да  не  лай  ме- 
не, моя  мати,  гіркими  словами,— обіллю- 

ся із  вечора  дрібними  сльозами.  Мет.  85. 
За  слізьми  світа  не  бачив.  Левиц.  І.  38. 
Вода....  холодна  та  чиста,  як  сльЬза. 

Рудч.  Ск.  II.  45.  Ум.  СлГзка,  слізонька,  слГ- 
зочка. 

Сльозавий,  а,  е.  Слезный,  облитый  сле- 
зами. Сльозаве  око  в  небо  зносить.  Федьк. 

І.  38. 
Сльозина,  ни,  ж.  Слезинка,  одна  слеза. 

І  хсть  єдиную  сльозину  в  очах  безсмерт- 
них покажи.  Шевч.  Ув.  Слозинка,  сльо- 

змнонька,  сльозйночка. 
Сльозити,  вить,  гл.  безл.  Слезитьсн,. 

сочиться.  Нои.  Зё  267,  ст.  298.  См.    Сле- 
ЗЙТИ. 

Сльоси.  мн.  Куполообразные  своды  гон- 
чарной печи.  Вас.  186. 

Сльота,  ти,  ж.  Осеннее  ненастье,  мок- 
рый енвгь.  Лізеш  сльотою.  Ном.  36  2757. 

Сльотавий,  а,  е.  Ненастный. 
Слюга,  ги,  лс.=Сльота.  Не  лізь  в  очі 

як  слюга.  Ном.  36  2757. 

Слюз.  за,  м.  1)  Слизь,  і  Міус.  окр.). 
2)=Слиз.  Вх.  Пч.  I.  11. 

Слюзавий,  а,  е.  Слизистый,  покрытый 
слизью.  Сало  слюзаве.  Міус.  окр. 

Сдювйти,  слюжу,  виш,  гл.  Покрывать- 
ся слизью,  течь  слизи.  Слюзить  з  сала. 

Конст.  у. 

Слювуватн,  аую,  вш,  гл.  Плакать  часто. 
Воно  усе  було  слюзуе  та  й  слюзус,  і 
день,  і  ніч.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Слюсак,  ка.  м.  Деревинний  крючекъ, 

въ  который  западаетъ  деревянная  щекол- 
да. Лебед.  у. 

Слюсарство,  ва,  с.  1)  Слесарство.  2)= 
Мосяжництво.  Шух.  І.  2іо. 
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Слюсарський,  а.  е.  Слесарскій. 
Слюсарь.  ря,  м.  1)  Слесарь.  2)— Мо- 

сяжний. Шух.  I.  2-15,  281. 
Слюсарювати,  рюю,  вш.  гл.  Заниматься 

■слесарствомъ. 
Слютняк,  ка,  .«.  Пт.  удодъ.  Вх.  Лем. 

467. 
Сляж.  жа,  .к.  Въ  хворостяномъ  или 

камышевомъ  потолкі:  поперечная  балка: 
по  средині,  вдоль  потолка,  проходить  ма- 

тица, одна  нлн  дві.  а  поперекъ — параллель- 
но лежащіе,  сь  обіихь  сторонъ  матицы, 

сляж/, — на  ннхъ  кладется  камышъ  или 
плетень.  Конст.  у.  Вас.  194. 

Снага,  гй.  ж.  Сухость  губъ,  воспали- 
тельный налетъ  на  губахъ  огь  жажды  и 

труда.  У  горлі  пересохло,  смага  губи  по- 
палила. Мир.  Нов.  II.  113.  Дай  води 

прогнати  смагу.  Козел.,  Лубен,  у.  Кро- 
вава смага  на  губах.  Борз.  у.  Ум.  Сніж- 

ка. Яблучок,  сливоуі—смажку  прогнати 
по  дорозі.  Г.  Барв.  488. 

Смаглій,  лія.  •<  —  Мургій  КС.  1898. 
VII.  42. 

Смаглюватий,  смаглявій,  а,  є.  ̂ Смуг- 
лий. Канев..  Камей,  у.  Волосся  чорне, 

чорне,  а  на  виду  смаглювата.  2)  О  бе- 
ременной женщині:  съ  пятнами  на  лиці. 

Жінка  буде  смаглювата.  Мил.  16. 

Смагнути,  гну.  неш.  гл.  1)  Жариться 
н.і  солнці,  нагріваться.  Шух.  І.  147. 
2 )  Загорать.  Од  синенька  личенько  смагне. 
АД.  і.  34.  3)  Сохнуть,  аапеьаться.  Смаг- 

нуть губи.  Черк.  у. 
Смаженні,  а,  е.  Жареный.  Смажена 

капуста.  Маркев.  4  7.  Смажене  сало. 
Маркев.  168.  Оріхи  смажені — каленые 
оріхи.  Маркев.  168. 

Смажениця,  ці,  *\=Явшня.  Вх.  Зн.  64. 

Смажіті.  жу,  жмш,  гл.  1)  Жарить. 
Смажити  яешню.  «Іевиц.  Пов.  105.  Мо- 

локе на  сковороді  смажити.  ХС.  Ш.  51. 
Смажено,  печено  в  смолі,  не  каски,  що 
ся  діє  в  школі.  Ном.  .V  6094. 

Смажитися,  жуся,  жяшея,  гл.  Жа- 
риться. Волів  би  я  не  родиться,  ніж;  в 

пеклі  смажиться.  Чуб.  І.  221. 

Сніжка,  кж,  аг.  Ум.  огь  смага. 
Смажний,  а,  є.  Запекшійся.  Мир.  Нов. 

1. 170.  Шовковою  хусточкою  обітре  смаж- 
них вуста.  Кв.  І.  5. 

Смажно,  нар.  Тяжелымъ  трудоиъ.  За- 
горуй  смажно  та  й  їж  смачно.  Ном. 
^  9967. 

Смажннця,  ці,  ас.=Сжагеннця.  Ка- мея, у. 

Смак,  жу;  м.  1)  Вкусъ  въ  пищі.  Кіль- 
ко смаку,  тілько  й  гріху.  Ном.  .V  110. 

У  смак.  Со  ькусомъ,  съ  удовольствіемь; 
вдоволь.  Тепер  усяк  наївся  в  смак  свяче- 

ної паски.  КС.  1882.  IV.  162.  Поцілу- 
ва.тсь  гарно  в  смак.  Котд.  Ен.  І.  18. 
Насумувались  в  смак.  Котл.  Ен.  І.  36. 
До  смаку,  не  до  смаку.  По  вкусу,  не  по 
вкусу.  Живеш,  живеш  і  смаку  не  чуєш — 
ніть  тебі  оть  жизни  никакого  удовсль- 
ствія.  Мнж.  164.  2)  Вкусъ  въ  художеств*, 
нонятіе  о  прекрасномъ.  Не  дасть  йому 
розвинути  художницького  смаку  свого. 
К.  ХП.  18.  Надивилась  на  волохів,  на 
турків  і  позичила  в  їх  трохи  східнього 
смаку  до  дуже  ясних  кольорів  в  убранні. 
Левиц.  Пов.  204. 

Смаковитий,  а,  е.  Вкусный.  Ном. 
№  4139.  Горілко  моя  смаковита,  хто  ж 
тебе  наливатиме?  Чуб.  V.  1101. 

Смакота,  ти,  ж.  Пріятньїй  вкусъ.  Пий 

горілочну ,  випивай  смакоту.  Чуб.  А".  1100. 
Смакувати,  кую,  вш.  гл.  1)— в  чому. 

Находить  вкусъ,  пріятяость.  В  тин  пани 
бракують,  в  чім  убогії  смакують.  Ном. 
№  1227.  2) — кому.  Безл.  Нравиться,  быть 
по  вкусу.  Повалена  розмова  їй  смакус. 
МВ.  (КС.  1902.  X.   143). 

Смаленій,  а,  е.  Опаленный.  Ти  ще  не 
бачив  смаленого  вовка!  Ном.  >ё  3629. 

Смалець,  льцю,  м.  Стопленный  птичій 
жиръ,  стопленное  свиное  сало.  Маркев.  161. 

Смалити,  лю.  лиш.  гл.  1)  Опалять, 
обжигать,  жечь.  Не  до  поросяти,  коли 
свиню  смалять.  Ном.  .V  2054.  2»—  люльну. 
Усиленно  курить  трубку.  Сим.  14.  3) — лит- 

им, халяви  де  дівчини.  Ухаживать  за  ді- 
вушкой.  4)  Пить,  тянуть.  А  він  усе  ема- 

ле та  емале  наливку.  Зміев.  у. 

Сналій,  лія,  м.  Чедовікь  жгушій,  опа- 
ли ваюшій  что-либо;  въ  частности:  ріжу щій 

и  опаливающій  свиней. 

Смалькйй,  а,  ё.  Жгучій.  різкій  (о  віт- 
рі, морозі).  Коли  воно  перекоїться  в  ли- 
хої години!  Одко.ги  ранок  діється,  а  воно 

такий  сма^икий,  палький  вітрюга, — си- 
лу в  велику  дійшов  додому.  Васил.  у. 

Смальнути,  ну  нёш,  гл.  Оди.  в.  оть 
смалити.  1)  Прижечь,  жигнуть.  2)  Сділать 
что  либо  съ  силой  въ  одинъ  разъ,  напр. 

ударить,;  стукнуть  и  пр.  Грім  як  смальне. 
Смальцбвяиїй,  а,  е.  Насаленный. 
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Смальцювати,  цюю,  еш.  'гл.  Насали- 
вать, намазывать  саломъ,  жиромъ. 

Смалятина,  ни.  ж.  Запахъ  горілаго. 
Торік  була  пожежа,  а  й  досі  ще  смаля- 

тину чуть.  Ном.  .\»    1125. 
Смарагд,  ду,  м.  Изумрудъ. 
Смаркатнй>  а.  е.  Сопливый. 
Смаркач,  ча,  ,«.  1)  Сопливець.  2)  Мо- 

локососъ.  Вол.  г. 

Смаркля,  ли,  ж.  Соиля.  Чуб.    І.    211. 

Сиаровіз.  воза,  «=ШмаровІ8.  Полю- 
била смароооза — нещаслива  доля:  смаро- 

віз  намастив  віз,  поїхав  в  дорогі/.  Чуб. 
V.  672. 

Смаро внин,  а,  е.  Смазанный,  подмазан- 
ный. Товариш  мовний  в  дорозі  стоїть  за 

віз  смаровний.  Ном.   .V   11383. 

Спарувати,  рую.  еш,  гл.  1)= Шпару- 
вати. Смаруй  хлопа  лоєм,  а  він  смер- 

дить гноєм.  Ном.  №  1271.  2)  Мазать  гли- 
ной, накладывать  слой  глины.  Тік  смару- 

вати.  Ко1Ъ.  I.  59. 

Смачен,  чна,  не,  с.  =  Смачний.  Без 
штуки  і  борщ  не  смачен.  Ном.  Л°  12308. 

Смачйти,  чу,  чнш,  гл.  Нридавать  вкусъ, 
двлать  вкуснымъ. 

Смачний,  скатний,  а,  ё.  Вкусный.  їж 
ячне  так,  як  смачне.  Ном.  №  2411.  Е. 
пироги  смашні!  Та  як  би  ще  чарка  горіл- 

ки: то-то  б  поснідав.  Полт.  Ум.  Смач- 
ненький, смашнёнький.  Ном  .V  157.  стр. 

295. 

Смачніти,  смашніти,  нію  еш,  гл.  До- 
латься вкуснее. 

Смачно,  смашно,  нар.  Вкусно.  Загоруй 
смажно  та  й  їж  смачно.  Ном.  №  9967. 

Переносно:  прінтно,  удобно.  Живе  хто  в 
світі  необачно,  тому  нігде  не  буде  смачно. 
Котл.  Кн.  VI.  90.  Ум.  Смачненько,  смаш- 
нёнько. 

Смердак,  ка.  .к.=Скорух.  Вх.  Лем. 
467. 

Смердіти,  джу,  дйш,  гл.  Вонять.  Ха- 
та пусткою  смерділа.  Шевч. 

Смердюк,  ка.  м.  Вонючій,  вонючка. 
Ііолт.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Смердюх.  ха,  м.  Насік.  Сгеосогіз.  Вх. 
11ч.  І.  6. 
Смердюха,  хй.  ж.  Вонючій  предметі. 

НВолын.  у. 
Смердючий,  смердячий,  а,  є.  Вонючій. 

Гриземося,  мов  собаки  за  маслак  смер- 
дячий. Шевч. 

Смердючка.  ви,  ж.  Раст.  Уаіегіапа 
ойісіпаїііч  Ь.  ;Л03О.  І.  140- 

Смерек,  ка,  ■<(.  смерека,  ки,  ж.  Дере- 
во: европейская  пихта,  Ріпих  аоісь.  А1)іе* 

схсеЫа.  НІух.  І.  176.  Их.  Нч.  II.  34.  Сме- 
рек черевний.  Раст.  Ьагіх  гіесиіиа.  Ум. 

Смеречок,  смеречка. 
Смерековий,  а,  е.  Пихтовый.  Ой  чого 

ти  поскрипуєш,  смерекова  хато'ґ  Гол. II.  812. 
Смерёчв,  чя.  (.-^Смерека.  Шух.  І. 

185. 
Смеречина,  нн,  ж .  1)  Одно  дерево  еврон. 

пихты.  Гол.  II.  154.  2)  Пихтовый  лісі.. Угор. 

Смеречнюк,  ка,  м.  Пт.  Ргіп^іІІа  (Ріпі- 
соїа)  еішеїеаіог.  Вх.  Пч.  II.  11. 

Смеречок,  чка,  м.—  жабій.  Раст.Рл}иІ8е- Гшм.   Вх.   Уг.  237. 

Смерічка,  ки,  ж.  Раст.  Ецикеінпі  кіі- уаіісиш.  Их.  11ч.  II.  31. 

Смерк,  ку,  ж.  Сумерки.  Употр.  только 
сь  предл.  до:  До  самого  смерку  їхав.  По- 

копала до  смерку.  Чуб.  V.   415. 

Смеркання,  ня,  с.  Сумерки.  Як  пійде 
горе  зрання,  то  аж  до  смеркання.  Ном. 
№  2230.  Як  візьмеш  ти  за  рученьку,  не 

мусиш  пустити,  оіі  як  візьмеш  на  смер- 
канні, пустіші,  на  світанні.  Нп. 

Смеркати,  кав,  сов.  в.  смеркнути, 
кие,  гл.  безл.  Смеркаться,  наступать,  на- 

ступить сумеркамъ.  /  світає,  і  смеркає, 
день  божий  минає.  Шевч.  Стій,  Векло, 
бо  ще  не  смеркло.  Ном.  .V;  10888. 

Смеркатиоя,  кається,  сов.  в.  смеркну- 
тися, кнеться,  гл.  безл.=  Смеркати, 

смеркнути.  Як  вже  смеркалось,  повер- 
нувся Марко.  Стор.  М.  11р.  117. 

Смерком,  смеркома,  нар.  Въ  сумерки. 
Увечері,  смерком  уже,  вертаються  з  пан- 

щини люде.  МВ.  (0.  1862.  ПІ.  43).  Прий- 
шов так  уже  смеркома,  як  сонце  зайшло. Екат.  у. 

Смертельний,  а,  є.  1)  Смертельный, 
смертоносный.  Смертельний  меч  того 
минає.  АД.  І.  187.  Помалу,  братці!  Не 
вразьте  моїх  смертельних  ран.  Мет. 
2)  Смертный.  Од  гріхів  смертельних  дуиіу 
одкупляс.  АД.  І.  188.  Лежить  на  смер- 

тельній постелі.  НВолын.  у. 

Смертенннй,  а,  є.  Смертельно,  безна- 
дежно больной.  Де  вже  їй  устати?  Зо- 

всім смертенна  лежить.  МВ.  (О.  1862. І.  92). 

Смертна,  ки,  ж.  Ночнянка,  рпаїаепа. 
Вх.  Уг.  268. 

Смертний,  а,  є  — Смертельний.    Шаб- 
І 
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ляли,  пистолями  смертнії  рани  дарува- 
ли. Макс. 

Смертній,  я,  е.  Относящій  къ  смерти. 
Там  смертня  тінь,  непоряд,  руйнування. 
К.  Тов.  23. 

Смертно,  нар.  Смертельно.  Біла  смерт- 
но. МВ.  (О.  1862.  I.  92). 

Снертобойці,  дів.  м.  мн.  Насмешли- 
вое вазваніе  башмаковъ  изъ  ц-Ьльнон  кожи 

(назвавы  такъ,  вероятно,  потому,  что  вь 
нихъ  легко  падать).  Сумск.  у. 

Смертонька,  кн.  ж.    Ум.    отъ    смерть. 
.     Смертушки,  шок,  ж.  мн.  Смерть.  Ко- 
гпові  жартушки,  а    мишці    смертушки. 
Ном.  X  2351. 

Смерть,  тн,  ж.  Смерть.  Не  смійсь,  не 
смійсь,  вражий  сину,  горе  тобі  буде:-хо- 
рітимеш.  болітимеш,  смерти  бажати- 

меш. Мет.  107.  Смерть  мене  постигає 
саму.  МВ.  1.  57.  Ум.  Смертонька.  А  за 
мною  молодою  ходе  смертонька  з  косою. 
Грин.   III.   14  2. 
Смертяний,  а,  ё.  Смертоносный.  Той 

Тартар  смертяний,  що  пліндруванням 
дише  К.  ХП.  103.  Смертяний  бій.  К. 
ИХ.   27. 
Сметана,  вн,  ж.  Сметана.  Упав  в  га- 

разд, як  муха  в  сметану.  Ном.  .V  1693. 
Уч.  Сметанка,  сметаионька.  Ном.  №  4772. 
Грин.  Ш.  299 

Сметанка,  кн.  ж.  Ум.  отъ  сметана. 
Сметанник,  к»,  м.  Раст.  А^гігаопіа 

еираіогіа.  Вх.  Пч.  I.  8. 
Сметаяуватнй,  а,  е.  О  смушкъ:  сірьій 

сь  отливомъ  матово-серебристаго  цвета. 
Вас.  198. 

Оннґа,  ґн,  ас.— Шивґа  3.  Вх.  11ч 
П.  16. 

I.  Смнк,  ку,  м.  1)  С ыычокъ.  Грай,  му- 
зико, бо  ти  звик,  дери  лика,  роби  смик. 

Грив.  Ш.  648.  2)  ?  Гладкий,  як  смик. 
Мвж.  170.  3)  V  Летіли  индики,  а  в  три 
смики.  Грив.  Ш.  51.  4)  мн.  Дві  верти- 

кальный пластинки,  который  неподвижно 
соединяюгь  верхнюю  и  нижнюю  части 
чрма.  Шух.  І.  165.  5)  Бабин  смик.  На- 
лваніе  парня,  который  ради  состоянья  же- 

нится на  старой  жен  щи  ні.    Фр.    Пр.    18. 
П.  Смнк!  межд.  Дергь.  А  він  його 

смик  за  полу.  Хто  йде  та  й  смик  за 
новий  косник.  Мил.   104. 

Смикати,  кало,  вш  и  снячу,  чеш. 
одв.  в.  смикнути,  ну,  нёш,  гл.  1)  Дер- 

гать, дернуть.  За  гілочку  смикнув,  аж 
дерево  те  затріщал  Котл.  Ен.  Ш  21. 
Ми  сидимо,  а  він  смиче  мене  за    одежу 

та  9  пита:  чи  нема  у  вас  копишника' 
Ккат.  т.  2)  Выпить.  Через  край  смикнув 
окаянної  варенухи.  Котл.  НП.  385.  Добре 
цівкою  смикнув.  Ном.  №  11752.  3)  Смик- 

нути люльки  Покурить.  А  чи  не  смикну- 
ли б,  пане  Павле,  люльки?  Стор.  I.  64. 

4)  Тащить,  стащить.  Стала  смикати  ха- 
зяйське то  се,  то  те.  Г.  Барв.   364. 

Смикатися,  каюся,  ешея,  одн.  в.  смик- 
нутися, квуся,  нёшея,  гл.  1)  Дергаться, 

дернуться,  рваться,  рвануться.  Чорт — 
аж  лава  тріщить — сникається.  Рудч. 
Ск.  II.  23.  Коли  смикнеться,  аж  не 
.ножна  встати.  Рудч.  Смикнулося  нщети. 
да,  ба!  вага  не  в  силу.  Греб.  381.  2)  Тольк. 

несов.  в.  'і  Взадъ  и  впередъ  ходить.  Вх. Лем.  4  67/ 

Смиковё,  вого,  с.  Иронически:  нодат.,. 
Камея,  у. 

Смиконути,  ну,  нёш,  гл.  Сильно  дер- 
нуть, рвануть.  Як  смиконе!  Мнж.  35. 

Смиренний  а.  е.  Смиренный.  Смирен- 
ного позносять  на  високість.  К.  Іов.    12. 

Смиренник,  ка,  м.  Скромникъ. 
Смиренниця,  ці,  ж.  Скромница. 
Сиирятн,  ся.  См.  Сннрятн,  ся. 
Смирна,  ня,  ж.  і)  Смирна.  Дали  йому 

вина  з  смирною.  Св.  Мр.  XV.  23.  2)  Раст. 
а)  Хазіигііиш    вуїуезіге.    ЗЮЗО.    І.    175. 
б)  Оаііит  Моїіи^о  Ь.  ЗЮЗО.  І.  175. 

Смирний,  а,  е.  Смирный,  кроткій.    На 
смирного  Бог  нанесе,^  а  ледаче  й  само 
наскоче.  Ном.  №  1962.  Ум.  Смирненький, 
смирнесенький.  МВ.  II.   102. 

Смирність,  ностн,  ж.  Смиреніе,  кро- 
тость. Г.  Барв.  152.  У  смирності  ти 

вгору  вознесешся.  К.  Іов.  50. 

Смирніти,  вію.  вш,  гл.  Долаться  смир- кымъ. 

Смирнішати,  шаю,  вш,  гл.  Долаться 
смирніє. 

Смирно,  нар.  Смирно,  кротко.  А  в  ко- 
морі спірно,  а  у  хаті  смирно.  Чуб.  НІ. 

366.  Ум.  Смирненько,  смирнесенько. 

Смирнота,  ті,  ж\=Смирніоть.  Не  дій- 
маю віри  Антоновій  смирності.  Г.  Барв. 

328. 

Сннрятн,  ряю,  вш,  сов.  в.  смярнтн. 
рю,  рнш,  гл.  Смирять,  смирить,  укрощать, 
укротить.  /  поглядом  смири  людську  гор- 

диню. К.  Іов.  91. 

Снирятися,  ряюся,  вшея,  сов.  в.  сми- 
рйтнея,  рюся,  ришся,  гл.  Смиряться, 
присмиріть.  Смирився  паче  вовка.  Ном. 
.V  2460. 
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Смнчай,  чая.  .«.—чорноголовий.  Годі.
 

растенія. 

Смичка,  ки,  ж.  1)  Деревянный  крюкь.
 

которымь  дергають  сіно  изъ  стога.
  Ново- 

носв  у.  2)  Раст.  Сагех,  осока.  Вх.  Лем.  4
67. 

Смичок,  чка,  .«.=Лу4ов.  А  я*™»** 

оріхова,  а  смичок  із  рути  Ну  о.  \ .  »ь^
. 

Смївка,  ки.  ж.  Насік.  Зуприав.  Вх. 
Ііч.  II.  27. 

СміІни,  Ін,  ж.  лік.  Свадебный  пирь  на
 

четвертый  день  свадьбы.  (Буковина).  ЗЮ
ЗО. 

11.  511. 

Сміливий,  а.  е=Смідий  Нож  Я  4834
. 

Сміливість,  востн,  ж.  -Смілість.  Мир
. 

ХРВ.  •*.  Левиц.  Нов.  38.  Випив  для
  смі- 

твости,    Грнн.  II.   163. 

СміливІсінько,  нар.  Совершенно  с
міло. 

.Іебед.  у. 

Сміливо,  наі>.=Сміло.  ЗОЮГ.  І. 
 97. 

Неначе  птахи  чорні  в  гаї,  козацтв
о  смі- 

ливо літає.  Шевч.  60. 

Смілий,  а,  в.  Смілий.  МВ.  (О.  
1862. 

Ш.  35).  Ум.  Сміленьний,  смілесен
ький. 

Смілість,  лостн,  а*.  Смілость.  
Сей  ме- 

ні хміль  не-  буде  заважати,  а  буде  моє
- 

му серцю  смілести  додавати.  Макс
. 

Смілішати,  шаю,  вш,  гл.  Діл
аться 

сміліє. 

Смілка,  ки,  ж.  1)  Также:  сміл
ка  чер- 

вона Раст.  а)  Ьусігаіа  Уіасапа  Ц\іасапа
 

^агіа  Моепсп)  ЗЮЗО.  І  127  А
нн  201. 

6Ї  Нурегісиїп  регїогаїиш.  Вх.  Ич.  1
1.  «• 

Степова  скатерть....  була  затка
на  квіт- 

коми:  червоними  купами  смілки
....  Ле- 

нин, Пов.  97.  2)  Бусы  нагь  красной  см
олы 

на  подобіе  коралла. 

Смілко,  нар- Сміло.    Гак    не    смілко 

береться.  Черк.  у. 

Сміло,  нар.  Сміло. 

Смільний,  а,  є.  І)  Смолистый.  Сміль
на 

сосна  НВолын.  у.  2)  Опаленный,  обо
жжен- 

ный, задымленный.  Горнець  котлові  дога
- 

няе.'а  обоє  смільні.  Ном.  .V  8060. 

Сміти,  смію,  вш,  гл.  Сміть,  осміл
и- 

ваться.  Козак  дівку  вірно  любить,  зан
я- 

ты не  сміє.  Мет.   105. 

Смітина,  ни,  ж.  Соринка.  (Вони)  смі- 
тини послідньої  не  стоять.  Мир.  ХРВ. 

266.  Ум.  Смітинка. 

Смітити,  чу,  тнш,  гл.  Сорить. 

Смітній,  а,  е.  Сорный,  мусорный. 

Смітник,  ка,  м.  Місто,    куда    сбрасы- 

ваютъ  соръ,  мусорь.  Ум.  Сміткичбк.   Най- шла на   смітничку    ложку    та    в    тин 

устромила. 
Смітниця,  ці,  ж.  1)=Смітник.  По

 

і/лиці,  по  смітниці,  чом  на  тобі  пусто. 

Чуб.  Ш.  137.  2)  Лошадь,  вывозящая  соръ. 

Добув  десь  ту  (коняку),  шо  сміття 
 во- 

зять.... Ото  виїхав,  ту  смітницю  соро- 
кам-воронам кинув.  Мнж.    14. 

Сміттюга,  ги,  ж.  Ув.  оть  сміття.  Мн
о-. 

жество  сору.  (Залюб.).  ,• 

Сміття,  тя,  с  1)  Соръ,  мусоръ.  Ки  я 

в  мужа  не  жона,  чи  не  господиня?  Сім
 

день  хати  не  мела,  сміття  не  носила. 

Нп  2)  Бранное:  дрянь.  Камен.  у.  Що  я 

за  господиня?  Я  сміття  проти  моєї  па- 

ні матки.  Г.  Барв.  426.  Ум.  СмГпячко. 

Чуб.  V.  1112. 
Сміть,  ти,  ж.  Мятель.  У  гор. 

Смітюх,  ха,  м.  Пт  — Посміттюха.  Вх. Пч.  II.  8. 

Сміх  ху,  м.  1)  Сміхт,,  хохогь.  Кому 

горе,  людям  сміх.  Ном.  2)  Посмішище. 
Ой  не  смійся,  дівчинонько,  сама  сміхом 

будеш.  Мет.  86.  3)  На  сміх  підіймати.  По- 
дымать на  сміхь,  насміхаться.  Безпечне 

по  долині  розїзжджає,  бусурманів  на 

сміх  підіймає.  Макс.  На  сміх  сказати.  Ска- 

зать въ  шутку.  Я  на  сміх  сказала,  а  він 

і  повірив.  Сміхи  збити  з  чбго.  Насміяться 

надь  чімт>.  Буду  тя  карати,  а  чого  ти 
сміхи  збила  із  моєї  хати?  Гол.  І.  79. 

4)  Родь  дітской  игры.  Ив.  62.  Ум.  См
і- 

шбк.  Федьк.  І.  119. 

Сміхованець,  льця,  м—  Сміхованець. 
Вх.  Зн.  64. 

Сміхованець,  нця.  м.  Шутникъ,  за- 

бавникь,  скоморохь.  Вх.  Зн.  64. 

Сміховина,  ни,  ж.  Что  либо  смішное. 

Той,  хто  сказав  сміховину,  ніколи  не 
сміявся.  Г.  Барв.  309. 

Сміховинний,  а,  є.  Смішной,  юмори- 

стическій.  По  стінах....  малюнки  божест- 
венні, чи  сміховинні.  Г.  Барв.  122. 

Сміховище,  ща,  с  Посмішище.  Св. 

Л.  40.  Охріме,  не  зробись  сміховищем 
села.  Греб.  371. 

Сміхота,  тм,  ас.=Сміхо»ина?  Рк.  Ле- виц. 

Сміхотня,  ні,  ж.  Хохоть,  сміхь  (мне- 
гихь). 
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Сміхун,  ні,  м.  Часто  сміющійся.  С.ч. 
Смішко,  сміюн. 

Смішити,  шу,  шнш,  гл.  Смішить.  Не 
ходи  удень,  не  сміши  людей.  Чуб.  V.  18. 

Смітитися,  шуся,  ШНШСЯ.  ІЛ.  Ділять 
сиОя  посмішищем!,.  Збіглись  вівці,  кози, 

всі  попові,  та  об'їли  шаровари  лепухо- 
ві...  Не  смішися,  мій  миленький,  не  смі- 

тися, купи  собі  шаровари  та  й  при- 
крийся. Грлн.  Ш.  326. 

Смішки,  шок,  ж.  мн.  Шутка,  сміхт,- 
Та  вже  ж  мені  не  ходити  в  ліски  по 

орішки:  да  вже  ж  мені  минулися  дівоць- 
кії смішки.  Чуб.  V.  211.  Вам  смішки 

з  чужої  лемішки:  наколоти  свеї  та  й 
смійся  з  неї.  НВолын.  у. 

Смішко,  кі.  м.  Насмішннкг,  шутникъ, 
зубоскаль.  Смійся,  смішку,  дам  тобі  киш- 

ку. Ном    .V  12670. 

Смішком,  нар.  Шутя,  слоясь.  Підхо- 
дить до  його  усе  смішком,  смішком,  а 

далі  як  ухватить. 
Смішлиеий,  а,  в.  Любящіі  посміяться. 

МВ.  (О.  1662.  Ш.  57).  Давно  вже  він  не 
бачив  свого  смішливого  приятеля.  К. 
41'.  21. 

Смішний,  8,  є.  Смішной. 

Смішно,  нар.  Спішно.  Хоч  смішно,  аби 
затишно.  Ном.  >в   12695. 

Смішок,  шві,  м.  1)  Ум.  оть  спіх. 
2)  11т.  Ьапіик  тіпог.  Вх.  Ііч.  II.  12. 

Сміюн,  ні,  .н.=Смішко=Сміхун  Смій- 
ся, с  цію  не,  дам  тобі  кишку.  Нон.  Дї  12670. 

Ум.  Сміюнець. 

Сміюнець,  нця,  м.  Ум.  оть  сміюн. 

2)  Зуйь-різецг. 
Смігоха,  хи,  ж.  Смішливая,  любящая 

сміяться.  Конст. 
Сиіятоньки,  ся,  гл.  Ум.  оть  сміятися. 

Ие  з  мене  ся  сміятоньки.  не  з  мене  ся 
кпити.  Грив.   НІ.   185. 

Сміятися,  смігся.  сшся,  гл.  1)  Сміять- 
ся. Смійся,  дурню,  доля  буое.  Ном. 
2672.  Сміється  наймит,  а  нічого  не 

тямить.  Ном.  Ле  12673.  2  >  —  з  його. 
Сміяться,  насміхаться  надь  кімь.  Стоїть 
дівка  на  порозі,  з  козаченька  с.икться. 

Лет.   - 
Смовдирь    ря,  м.  Бездільннкт.,  лінтнп. 
Смовдь,  ди,  ж.  І'аст.  а)  Реисе<1апит 

ОгаевеШшт.  ЗЮЗО.  І.  131.  •"-»  Реисейа- пига  агепагіиіп  Уаісіхі  еі  Кіт.  ЗЮЗО.  І. 
131.  Кріпкий  як  смовдь.  .Іубен.  у. 

Смок,  ку, .«.  1)  Насосі..  0.  1661.  Л'ІІ.  4. 

Ком.  Р.  II.  73.  2)— духовий.  Воздушны* 
насосъ.  Ком.  Р.  II.  69. 

Смоківниця,  ці,  ж.  Смоковница.  За- 
гледівши  смоківницю  оддалеки,  що  мала 
листе,  прийшов,  чи  не  знайде  чого  Н" 
ній.  Св.   Мр.  XI.    13. 

Смоктання,  ня.  є.  Сосаніе. 
Смоктати,  кчу,  чеш,  гл.  1)  Сосать. 

Смоктав  люльку.  Стор.  ЗІ.  Пр.  121.  Смок- 

тали їх  п'явки.  2)  Пить  жадно.  Галуш- 
ки глитала,  сирівець  смоктала.  Щог.В.78. 
Сиоктонутн,  ну,  неш,  гл.  Потянуть. 

Випив  і  калганівки,  не  забув  смоктону- 
тн і  перчикової^  Кв. 

Смолі,  лй,  ж.  1)  Смола.  Чорний  як 
смола.  Ном,  2)  -  шевська.  Варь.  3)— земна. 
Асфальгь.  Шух.  І.   12. 

Смолавець,  вця,  м.   Сопливецъ.    Угор. 
Смолавнй,  а,  е.  Сопливый.  Угор. 

Смблавка,  ки,  ж. — біла,  Раст.  8іІепе 
шнаїь.   Шух.   І.   22. 

Смолити,  лю,  лиш,  гл.  Смолить. 
Снблі,  лів,  м.  мн.  Сопли.  Угор. 

Смолівка.  ки.  ж.  Сосновая  думна. 
Вх.  .Том.  -167. 

Смолкий,  і,  ё.  Смолистый.  Смолке  по- 
ліно соснове.  Рк.  Левиц. 

Смоловий,  а,  е.  Сосновый.  У  тебе  ха- 
та дубовая,  у  мене  смоловая.  Чуб.  Ш.  148. 

Смолова,  зи,  ж.  Раст.  Заііх  Саргеа. 
Вх.  Лем    4  67. 

Смолоскип,  па,  м.  Факедъ.  В  гордім 

замку  на  подвір'ї  смолоскипи  запалили. 
Федьк.  І.   Г23. 

Смблька,  ки,  ж.  Трубка  курительная. 
Ходять  по  церкві  у  мегерках,  смольки 
курять,  регочуться.   Рудч.  Ск.  II.    197. 
Смольний,  а,  в  —  Смолкий.  Соснова 

тріска  дуже  смольна.  Рк.  Левиц. 

Смоляний,  а,  є.  1)  Смоляной,  смолис- 
тый. А  в  дівчини  Гапки  смолякиї  лав- 

ки: як  сів. — прикипів,  і  вечерять  не  схо- 
тів. ХС.  II.  196.  2)  Чорный  какъ  смола. 

Ой  бодай  же  ти,  дівчинонько,  того  не 

взрівала,  щоб  рученька  смоляная  трави- 

ченьку жала.  Чуб.  А'.   1036. 
Смоляник,  ка,  .«.=Смолоскнп.  Лохв.  у. 
Смолянка,  ки,  ж.  1  і=Мазанка  4. 

Вх.  Зн.  64.  2)  Раст.  Уюсагіа  \и1<*агн 
СЬтсвдів  Уіясагіа  Ь.).  ЗЮЗО.  127.  Ум. 
Смоляночка. 

Смоляр,  рі,  .к.  Смоляръ,  смолилыпикъ, смоловаръ 

Сморж,  жі.  сморжій,  жія,  м.   Грибъ: 
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сморчокъ,  МогсЬеІІа  езсиїепіа  Реї*.  Лнн. 
218.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Сморід,  роду,  м.  Смрадъ.  вонь.  Борз.  у. 
Більш  смороду,  ніж  потіхи.  Но.и.  №  9853. 

Смородина,  ни,  ж.  1 )  Черная  сморо- 
дина, ШЬек  підтипі.  Калину  ламаю,  смо- 

родину ріжу.  Чуб.  V.  85.  2)  Смородина. 
Хороводная  весенняя  девичья  пісня. 

Смородлйвість,  востн,  ж.  Смрадность. 
Смородлйвнй,  а,  е.  Смрадный. 
СмородоЕ,  дку,  »<— Смородина.  Ум. 

Смородбчои.  Ой  піду  я  в  сад,  садочок  у 
зелений  смородочок,  та  ляжу  засну.  Чуб. 
V.  702. 

Смородь,  ді,  ж.= Сморід.  Употр.  также 
какъ  брань.  Смородь  така, — ще  й  не- 

сеться. Борз.  у. 

Смородяний,  а,  е.  Смородинный  (чер- 
ной смородины).  Смородяний  цвіт.  Мил. 

131. 

Сморч,  ча,  л.=Сморж.  вол.  г. 
Сморчок,  чва, м  —Сморж  ЗЮЗО.  1.428. 
Сморщив,  ка.  м.  Названіе  одного  изъ 

играющихъ  въ  шнопирту.  Ив.  20. 
Сморщйна,  ни,  ж.  У  саножниковъ: 

деревян.  дощечка,  вставляемая  въ  пере- 
докъ  сапога,  когда  сапогъ  на  колодні. 
Сумск.  у. 
Сморщбк,  щва,  н.=Сморчок?  Щоб 

тобі  довіку  було  там  сморщком  сидіти. 
Г.  Барв.,  120. 

Смотрітн,  рю,  риш,  гл.  =  Гледіти. 
Смотри  кінця  кожній  справі.  Ном.  Л«  2613. 

Смрід,  рбду,  л».=Снорід.  Хто  має  па- 
сіку, той  має  мід, — хто  має  діти,  той 

має  смрід.  Ном.  Л»  9173. 
Смуга,  ги,  ж.  1)  Черта,  штрихь.  Ко- 

зел., Лубен,  у.у.  2)  Полоса.  Св.  Л.  138. 
На  руках  було  видко  сині  й  червоні  сму- 

ги од  вірьовки.  Левиц.  Пов.  104.  На  спи- 
ні знать  кровавіг  смуги.  КС.  1882.  IV. 

171.  Ум.  Смужка,  смужечка.  Смужечка 
світу.  Мир.  Пов.  II.  117. 

Сиуганастий,  а,  в=Сиутнастнй.  Св. 
Л.   202. 

Сиугарястнй.  а,  е=Смугнастнй.  Чор- 
ні п'явки — то  кінські,  а  котрі  смугарястг, 

як  в'юни,  то  саме  добре:  жиди  купують. 
НВолын.  у. 

Смугастий,  а,  е=Снугнастнй. 
Смуглявий,  а,  е=Смаглявий.  Г.  Барв. 

447.  На  смуглявих  гцоках  грав  рум'янець. 
Левиц.  І.  12.  Ум.  Смуглявенький.  Г.  Барв. 
217. 

Смуглястий,  а,  е=Смуглявий.  Вх. 
Лем.  468. 

Смугнастий,  а,  е.  Полосатый.  На  гро- 
бовищі хрест  помальований  смугнастигі. 

Кіев.  г. 

Снуда,  дй,  а*\— Сновдь.  Не  жалісли- 
ва сестриця  повела  брата  додому,  сама 

стала  з  смудою.  Ой  смудо,  гмудо  тон- 
кая! Була  в  мене  невіхна  такая.  Харьк.  г. 

Смуднтися,  джуся.  днгася,  гл.  Жа- 
риться, иечься.  Там  (у  пеклі,  в  печі)  ду- 

ші ся  смудили  і  чорти  їх  мішали  же- 
лізними  кочергами.  Гн.  11.  252. 

Смужечка,  ви,  ж.  Ум.  оть  смуга. 
Служка,  ви,  ж.  Ум.  огь  смуга. 
Сиужкатнй,  а,  е=Сиугнастий. 
Снурвутн,  рну,  нёш,  гл.  Дернуть.  Як 

смурне  того  кота  за  хвіст.  0.  1862. 
VI.  35. 

Смута,  ти,  ж.  Печаль,  грусть. 
Смутен,  тна,  нв=Сиутний. 
Сиутйтн,  чу,  тиш,  гл.  Печалить,  на- 

водить грусть. 

Смутитися,  чуся,  тяшся,  гл.  Печа- 
литься. Загубцги,  то  не  смутись,  знай- 

деш, то  не  веселись.  Ном.  №  5851.  Чого 
тобі  смутитись  не  знать  чим?  МВ. 

(О.   1862.  Ш.  63). 
Смутість,  тости,  ж.  Унылость,  грустное 

расположеніе.  Більше  смутости,  як  ра- 
дости. Ном.  №  9854. 

Смуткувати,  вую,  «ш,  гл.  Грустить. 
МВ.  11.  10.  Смуткувала  Марина  ос'нь, 
смуткувала  й  зіму.  Левиц.  1.  32. 

Смуглявий,  а,  е.  Печальный.  Мітка 
Його  жалослива  стоїть  під  хрестом 
емутлива.  ЗЮЗО.  І.  Матер.  28. 

Смутний,  а,  ё.  Грустный,  печальный, 
унылый.  Хазяїн  смутний,  все  здихає. 
ЗОЮР.  І.  73.  Б  погоду  й  смутний  весе- 

лим буває.  Ном.  Лї  602.  Ум.  Смутненький, 
смутнесенький.  Чуб.  V.  27.  МВ.  II.  83. 

Смутність,  ностн,  а«.=Снутов.  Виді* 
вашу  смутність  і  хотів  порадити  вам. 
Гн.   11.  54. 

Смутніти,  вію,  еш,  гл.  Становиться 
печальным!..  Мати  усе  смутніла.  МЬ. 
II.   180. 

Смутно,  нар.  Грустно,  печально.  В  тру- 
би та  в  жоломійки  смутно-жалібно  ви- 

гравають.  ЗОЮР.  І.  120.  Смутно  себе 
мити.  Быть  грустнымъ,  нечальнымъ,  грус- 

тить, печалиться.  Там  сидить  я.  лий  со- 
колонько, смутно  мае,  жалібненько  кви- 

лить-проквиляе.  ЗОЮР.  I.  28.  Козаки 
теє  зачували,  смутно  себе  мали,  тяжко 
здихали.   Макс.    Ум.    Смутненько,    смутне- 
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сенько.  Було  смутнесенько  небозі.  Греб. 
320. 

Смуток,  тку,  м.  Грусть,  униніе,  печаль. 
Иноді  смуток  великий  напада,  що  й  на 
світ  не  хочеться  дивиться.  Смуток  ваш 
на  радощі  обернеться.  Єв.  І.  XVI.  20. 
Смуток  її  зна.  Чертъ  ее  знаетъ.  Нои. 
.V  7866.  У  Йоїо  до  смутку  грбшей.  У  него 
множество  денегь.  ЗОЮР.  І.  233. 

Смутувати,  тую,  вш,  гл.=Смуткува- 
тн.  Мкр.  Г.  13.  Г.  Барв.  204.  Я  молода 
смутую.  Чуб.  V.  583. 

Смух,  ху,  м.  Смушка,  смушекъ.  У  Гре- 
бенки употреблено  въ  значеній:  міхг  зві- 

ря. (Вовк)  сидить  і  сам  собі  радіє,  що 
смух  його  огонь,  мов  літом  сонце,  гріє. 
Греб.  385.  Ум.  Смушок.  Вас.  198. 
Сиушевий,  а,  е.  Смушковый,  суушеч- 

ныл.  Смушева  шапка. 
Смушок,  шка,  м.  Ум.  огь  смух. 
Снага,  пі,  ж.  Сила;  физическая  воз- 

можность. Г.  Барв.  366.  Бувало,  в  кого  є 
снага,  обійде  ни  двадцять  хат,  чи  трид- 

цять. ЗОЮР.  І.  43.  Родимо,  мамо,  до 
кровавого  поту  і  вже  снаги  не  стає.  Кв. 

Снадь,  дм,  ж.  Загаръ.  смуглость.  Во- 
лос красний,  кучерявий,  а  личенько  та- 

ки лудит,  хоть  го  трошки  снадь  при- 
сіла. Федьк.  І.  127. 

Смажній,  а,  6.  Сильний,  не  истощен- 
ный. Та  се  колись  був  снажний  кінь.  Лу- 

бен, у. 

Сніжно,  нар.  Тяжелымъ  трудомъ.  За- 
горюй сложно  та  й  іж  смашно.  Ном. 

№  9967. 
Снастити,  тду,  стиш,  гл.  Уснащать. 
Снасть,  стм,  ж.  і)  Остовъ,  основным 

части;  напр.  въ  повозкъ  вто,оси  въ  соеди- 
няющими игь  частями  и  подушки  на  осяхъ. 

Рудч.  Чп.  249.  Части  снасти  воза:  вкь, 
підті  а,  лідгірсть,  каблука,  рукав,  середи- 

на, ухналь,  під(сок.  завіски,  стосик,  иілочок, 
загвіздок,  шебріиь,  насад,  тибель,  припічка 
ручиця.  Рудч.  Чп.  249—250.  На  цьому 
возі  снасть  добра,  хоч  у  яку  дорогу,  то 
видержить.  Брацл.  у.  Згорів  чисто  віт- 
рак:  сама  снасть  стирчить.  Брацл.  у. 
2)  Скелетъ,  основный  части  тьма.  Г.  Барв. 
188.  Я  така  (худа),  що  тільки  снасть 
моя  була  та  й  годі.  Г.  Барв.  4. 

Снивька,  км,  ж.  Часть  ляди.  (См.). 
Шух.  І.  255,  256.  Сн.  Снізка. 

Снити,  -сню,  сниш,  гл.  Видвть  во  сні. 
1  був  би  він  в  царськім  дворі  багато  ще 
снив,  гукнув  бо  звін  на  Стефані,  а  він 
ся  збудив.  Федьк.  І.  37. 

Снитися,  снюся,  снишся,  гл.  Сниться. 
Ном.  .V  11350.  Як  сниться  ніж,  заступ, 
або  лопата, — ледачий  язик.  Кобел.  у, 

Снитка,  ки,  ж.  Раст.  Ае£оро<Шп  Ро- 
сіа^гагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  ПО. 

Сннцарство,  ва,  с  1)  Ваяніе.  2)  Ре- 
месло каретника. 

Сннцарськнй,  а,  є.  Относящій  къ:  1)  різ- 
чиьу,  ваятелю,  2)  каретнику. 

Снйцарь,  ря,  м.  1)  Ваятель,  ръзчикъ. 
2)  Колесникъ,  каретнпкъ. 

Сннця,  ці,  ж.  Сница.  часть  экипажа, 
куда  вкладывается  дышло.  Чуб.  VII.  404. 
Ко1Ь.  I.  67. 

Сняще,  ща,  с— Сон  2.  Снилось  снище. 
Грин.  1.  242.  Еней  заснув  і  бачить  сни- 

ще. Котл.  Ен.  V.  7. 

Снівннця,  ці,  ас.=Оснівввця.  Чуб. 
VII.  411.  Пряжу  оснують  на  снівницю. 

Грин.  П.  19. 
Сніг,  гу,  м.  Сніть.  Злякався,  побілів, 

як  сніг.  Котл.  Ен.  II.  ЗО.  Ум.  Сніжин, 
сніжечек.  Чуб.  V.  83. 

Снігар,  ра,  л.=Снігур.  Вх.   Уг.    268. 
Снігннця,  ці,  ж.=  Сніговиця.  Вх. 

Лем.  468. 

Сніговий,  а,  е.  Снъжвый.  Вода  снігова. 
К.  Іов.  14. 

Сніговиця,  ЦІ,  ж.  Мятель. 
Сніговобілий,  а,  е.  Снъжвобъмый.  Леввц. 

Нов.  139. 

Сяіголюб,  ба,  м.  Пт.  Подорожникъ  зим- 
ній, ЕтЬегіга  пітаїів.  Вх.  Пч.  II.  10. 

Снігоцвіт,  ту,  м-  Білосніжний  цвьтокь. 
І  почали  звати  лілеєю  снігоцвітом.  Шевч. 

Снігур,  ра,  м.  1)  Пт.  сяигнрь,  РуггЬи- 
1а  тиі^агіз.  2>=Снігурка    Вх.  Пч.  II.    29. 

Снігурка,  кн,  ж.  Раст.  Апетопе  ое- глогоза.  Вх.  Пч.  II.  29. 

Свідальниця,  ці,  ж.  Завтракающая. 
Сн(дальницями  называются  въ  свад.  обряді 
дівушки  и  женщины,  приходящія  въ  по- 
недвльникъ  изъ  бывшаго  дома  новобрачной 
въ  ея  новое  жилище  завтракать.  Грин.  Ш. 447. 

Сніданенько,  ка,  с.  Ум.  огь   сніданні. 

Снідання,  ня,  с.  Завтракъ.  Співання 
в  п'ятницю,  а  снідання  в  неділю  ніколи 
не  минеться.  Ном.  Лі  539.  Ум.  Сніданень- 

ко. сніданнячко.  Чуб.  Ш.  77.  За  чужої 
матінки  сніданенька  не  буде.  О.  1862. 
IV.  7. 

Сніданок,  нку,  м.  Завтракъ. 
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Снідати,  даю,  вш,  гл.  Завтракать.  Ой 
чи  прийде,  чи  не  прийде  на  вечерю  тую, 
а  я  мой.чу  миленькому  снідати  зготую. 
Нп. 

Сніжечок,  чку,  я.  Ун.  огь  сніг. 
Сніжина,  ни,  ж.  Сніжинка.  А  думи 

гордії  розвіє,  як  ту  сніжину  по  степу. 
ІПевч.  Ун.  Сніжинка,  сніжиночка. 

Сніжити,  жать,  гл.  безл.  Сніжить,  идти 
снігу.  Вх.  Уг.  268. 

Сніжний,  а,  е=Сніговнй.  Буде  дуже 
сніжна  зіма.  Грин.  І.  254. 

Сніжниця,  ці,  ж.  —  Сніговиця.  Моро- 
зи лютували  і  сніжницею  мело.  Млак.  52. 

.  Сніжок,  жку,  м.  Ум.  огь  сніг. 

Снів,  сноау,  м.  1)=Снова.  2)=СнІ8- 
ка  2.  КоІЬ.  І.  67.  3)  Въ  полудрабку  каж- 

дая изъ  двухъ  крайнихь  лланокъ,  соеди- 
няющихъ  верхнюю  сторону  съ  нижнею. 
Лохв.  у.  Си.  Снізка.  4)  Верхняя  дощечка 
въ  иорц(  колеса  водяной  мельницы.  Си. 
Корчівка.  Мик.  480.  Ум.  Снозик. 

Свіжа,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  сноза.  2)  Въ 
ярмі:  каждая  изъ  двухъ  палок,  соединяю- 
щнхъ  верхнюю  часть  ярма  (чашовину)  съ 
нижнею  (лідгорляи).  Чуб.  VII.  405.  Рудч. 
Чп.  250.  См.  Снизька,  сніз. 

Сніп,  снопа,  м.  1)  Снопъ.  Да  взяв  на 
ратище  ворота,  так  як  от  сніп  свято- 

го жита  візьмеш.  ЗОЮР.  I.  4.  Жить  за 
си(л.  Жать,  получая  плату  частью  урожая. 
Сям.  196.  2)  Пучекъ  связанной  лучины. 
Шух.  I.  223.  Ум.  Сиіпбк,  снова*,  сиалми, 
снолочон,  сналчик,  снопоиько.  А  в  мене 
хата  сніпками  вшита.  Мет.  6.  Мак  по- 

спіль укрив  городи  коло  кожнісінької 
хатки,  снопчиками  та  жмутками  ріс 
при  дорозі    МВ.  Ш.  127. 

Снісарь,  ря,  к.=Слюсарь.  Він  у  нас 
снісарем, —  замки  справля,  відра  і  так 
що  инхие.  Екатер.  у. 

Сніт,  ту,  снїта.  тн,  ж.  Чурбанъ,  отру- 
бокь.  Вх.  Зн.  65.  Желех. 

Сяітнй,  а,  е.— оріх=Снітяк.  Вх.  Лем. 
468. 

Сяітистнй,  а,  е.  Съ  головней  (о  хлібі). 
Желех. 

Світитися,  снічуся,  тншся,  гл.  1)  По- 
крываться головней  (о  хлъ^ныхъ  колосьяхъ). 

Желех.  2)  Шісвевіть.  Желех. 
Онітиця,  ці,  ж  =Снітій.  Вх.  Пч.  II.  37. 

Снітій,  тія,  м.  Раст.  ІІгегіо  зе^еіиго. 
Вх.  Пч.  I.  13.  См.  «аснгг. 

Світь,  ти,  лс.=Снітій.  Вх.  Лем.    468. 

Снітяк,  ка,  м.  Оръхъ  безъ  зерна  и  за- 
нлісвевільїй.  Вх.  Лем.  468. 

Сніцарь,  ря,  .и.=Сняцарь. 
Сновига,  гн,  сновнґа,  ґи,  об.  і)  Сло- 

няющійся.  Лізе  в  очі  як  сновига.  Ном. 

>е  2756.  2)  Насік.  Лліпоілуіа  (іпеїеогі- 
са).  Вх.  Пч    І.  5. 

Сновиґайло,  ла,  .»<  —Сновига. 
Сновигати,  гаю,  вш,  сновигати,  гаю, 

вш,  гл.  Сновать,  слоняться.  А  сестра  уже 
й  поздоровію,  уже  н  по  хаті  сновигає. 

Рудч.  Ск.  І.  137. 
Сновида,  дя,  об.  Лунатикъ.  Лохв.  у. 
Сновндатн,  даю,  вш,  гл.=Сноииґатн. 

Діде  мені  в  світі  прихилитись,  снови- 
дою заволокою.  Г.  Барв.  192. 

Сновядннй,  а,  е.  Больной  лунатизмомъ. Лохв.  у. 

Снодійний,  а,  е.  Снотворный.  Снодійні 
маки.  ІЦог.  Сл.  67. 

Снова,  вн,  ж.,  преимущ.  во  мн.  ч.  снб- 
зи.  1)  Въ  ульі:  тоненькія  палочки  для  под- 
держиванія  сотовъ.  Подольск,  г.  2)  Часть 
плуга.  Тепер  моя  головонька  в  тузі,  що 
поламались  всі   снозоньки    в    плузі.    Нп. 

3)  Поперечный  связи  4-хъ  жердей,  состав- 
ля  ющихъ  остовъ  плетеной  дымовой  трубы. 
4)  Небольшой  дубовый  колышекъ,  которымъ 
соединяются  концы  лопаток  въ  одноборт- 
номъ  колесі  водяной  мельницы.  Черн.  у. 
Ум.  Снізка. 

Снб8ив,  ка,  м.  і)  Ум.  огь  сніз.  2)  Вь 
остові  плетеной  изъ  лозы  корзинки— попе- 

речные прутья,  около  которыхъ  загибаются 
тонкіе  прутья,  составляющіе  сплошную 
стінку  корзины.  Вас.  148. 

Сиознти,  жу,  аиш,  гл.  иридільївагь 
сноэи. 

Снопик,  ка.  Ум.  огь  сніп. 
Снопбк,  пка\  снопочок,  чкя,  снбнояь- 

во,  ка,  м.  Ум.  огь  сніп. 
Снбнчик,  ка,  .и.  Ум.  огь  сніп. 
Снбта,  ти,  ж.  Діви  чье  ціломудріе.  Чуб. 

IV.  447.  Доброго  роду  дитина,  що  вона 
по  ночах  ходила,  да  при  собі  еноту  но- 

сила. Ни. 

Свбток,  тка,  .и—  Скота.  Чуб.  IV.  451. 
Снувавка,  кя,  ж.— Оснівннця.  Части 

ей:  побёдрини  (горизонтальный  стороны), 
колудрабки  (вертикальный  стороны),  чопи 
(колышки).  Шух.  I.  151. 

Снувавник,  ка,  м.  Дощечка  или  дере- 
вянная ложка  съ  двучя  дырами,  сквозь 

который  проходять  нитки  основы— у  по- 
требл.  при  снован іи  основы.  Шух.  I.  150. 
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Снувалка,  кн.  ас.  Сновальница.  но 
иного  устройства,  нежели  снувавка;  по 
устройству  она  похожа  на  самотбку  (см.). 
Части:  веретено  (стержень),  два  перехрестя, 
четыре  стовпці  (—качкам  самотёки),  лйстви 
чмноватні  (дві:).  МУЕ.  III.  15. 

Снувальниця,  ці,  дг.=Снувалка.  Угор. 
МУЕ.  Ш.  24. 

Снувати,  ную,  кш,  гл  1)  Сновать,  ді- 
лать  основу  для  тканія.  2)  Основывать, 

создавать.  Три  голубоньки  радоньку  ра- 
дять, радоньку  радять,  як  світ  снувати. 

Гол.  II.  5. 

Снувагися,  нуюся.  стся,  гл.  її  (но- 
ватьсн,  ділаться  основі.  2)  Ходить  сюда 

и  туда.  Снуюся  по  хаті,  тиняюсь.  V. 
Барв.  83.  3)  Болтаться.  Пояс  так  і 
снується  коло  неї.  4)  Мерещиться,  вер- 

теться. Снується  мі  перед  очі,  як  вдень, 
так  і  вночі.  Йом.  .V  378.  Біле  личко, 

чорні  брови  на  дуті  снується.  Чуб.  V.  2. 

Снуроикці  ць,  а*-— Шнуровнці.  Гол. 
Од.  23. 

Саядітн.  дію.  еш.  гл.  Плісневіть,  по- 
крываться слизью.  Сир  снядіє.  ІІавлогр.  у. 

Ця  капуста  вже  посняділй,  де  тям  її 
їсти. 

Соб!  меж.  Воскдицаніе,  которымыюго- 
няютъ  воловъ  наліво;  употребляется  также 
въ  смысле  нарічія  я  значить:  наліво. 
Св.  Л.  217.  КоІЬ.  І.  65.  їдьте,  сердечко, 
навпрямень,  а  там  живе  Андрій  Швець: 
а  там — круто  соб— живе  Нулина  Ва- 
куленкова.  ЗОЮР.  І.  148. 

Собака,  кя,  л.  и  ж.  і)  Собака.  Бреше, 
мов  собака.  Нон.  Гей,  братці,  втікайте, 
бо  ще  старий  собака  жив.  ЗОЮР.  І.  116. 

2)  Названіе  нЪкотор'ыхъ  изъ  играющнхъ 
въ  игру  лиж.  Ив.  38.  3)  Тяжесть,  привя- 

зываемая къ  концу  коледезьнаго  очепа. 
Мирг  у.  Слов.  Д.  Эварн.  1)  Родъ  узора 
въ  вьішивкі.  Чуб.  VII.  427.  Ум.  Собачка. 

Собакарь,  ря.  м.  Псарь..  Що  тих  со- 
бакарів,  хто  його  зна,  скільки  було. 
Полт.  г. 

Собакуватнй,  а,  е.  Придирчивый,  злой. 
Грин.  Ш.  303.  Собакуватий  у  нас  уряд- 

ник— страх.  Волч.  у. 

Собарний,  а,  є  =-- Собачий.  0.  1862.  V. 
К*х.  Зм. 

Собацькнй,  а,  е=Собачяй.  Життя 
собацьке.  Ном.  К  790. 

Собача,  чати,  с.  Щенокг.  Убийте  пса, 

а' собачат  своєю  заріжу.  Шевч.  Ум.    Со- 
бачатко, собачатоньно,  собачаточко. 

Собачій,  а,  є.  1)  Собачій.  Собача  віра, 
В 

юха.  Бранныя  слова.  Собача  віра..  .  і  їсти 

не  давала.  Рудч.  Ск.  І.  183.  Як  поп'ється, 
то  йому  не  кажи  ні  злого,  ні  доброго — 
така  собача  юха.  ЗОЮР.  І.  152.  2)  Рас- 

хенія:  а)— кбрінь.  Супо£І08$шп  оіїісіпаїе. 
Анн.  119.  б)-чі  конбплі.  баїеорьік  уєгзі- 
соїог  Ситі.  ЗЮЗО.  І.  123.  в)— че  мило. 

Заропагіа  оп"їсіпа1Ь>  Ь.  Анн.  316.  г)  Нег- 
піагіа  £Іаота  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124.  д)— чі 

реп'яхи.  Вісіепк  Ігірагііса  Ь.  Анн.  65.  є) — чі 
язики.  Р1анІа<го  Іапсеоіаіа.  Анн.  259. 

4)  Собаче  вим'я.    Нарывъ    подъ    мышкою. 
Собачнннй,а,е=Собачнй.  Ном.. V 10973. 

Собачнця,  ці,  ж.  Сука.  На  тобі,  хорти- 
це-собачице,  хвоста,  да  не  кусай  по  жов- 

тому, да  кусай  по  білому.  Рудч.  Ск.  І.  16. 

Собачка,  кя,  м.  и  ж,  1)  Ум.  огь  со- 
бака. 2)  Названіе  одной  изъ  звіздь  возлі 

созвіздія  Большой  Медвідицьі.  Грин.  І.  1. 
3)  Раст.  Стпо£Іоззит  оЯсіпаїе  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  120. 

Собачник,  ка,  м.  ЛюбяшіН  собакъ. 

Собачня,  собашня,  ні,  ж.  соб.  Собаки. 

Чуб.  11.  144.  Греб.  408.  Заскавучала  со- 
бачня. Стор.  М.  Пр.  111. 

Собі,  міьст.  дат.  пад.  оть  себе.  Хто 

за  віру  умірає,  той  собі  царство  зароб- 

лю. Ном.  Л-  1. 

Собір,  бору,  м.  Соборь,  собраніе.  Діва 
Марія  сина  родила,  сина  родила,  собір 
збірала.  Чуб.   III.   334. 

Собічнти,  чу,  чиш,  гл.  Присваивать. 
Все  собічить:  і  то  моє.  і  се  не  ваше. 
Св.  Л.   244. 

Собкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Кричать  „соб!", 
погонять  наліво  (воловъ).  2)  Помыкать. 
Він  нами  собкав,  як  волами,  та  й  слу- 

жили! Харьк.  г. 
Соболевий,  а,  е.  Соболиный.  К.  ЧР. 

338.  0.  1862.   VIII.  34. 

Соболиця,  ці.  ж.  Самка-соболь.  Ой  по- 
важай сестру  свою,  сироту  вдовицю;  ко- 

хай, кохай  молодицю,  гарну  соболицю. 

Чуб.  V.  935. 
Соболь,  ля,  м.  Соболь — животное,  а 

также  собо.іій  м'Ьхъ.  КС.  1882.  IX.  416. 
Візьми  шубу  з  оксамиту,  соболями  під- 

шиту. Лукаш.  144.  Употр.  какъ  ласкат. 
слово.  Козаченьку,  мій  соболю,  візьми  ме- 

не із  собою.  Чуб.  V.  84. 

Собольбвий,  а,  є— Соболевий.  А  на 
йому  шуба  собольова.  Чуб.  Ш.  455. 

Соболя,  лятк,  с.  Молодой  соболь.  МУЕ. 
Ш.  149. 

22 
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Собор,  ру,  м.  і)=Собір.  2)  Гоборъ, 
церковь  соборная.  Золотоверхі  собори  в 

Кигв'г.  Левнц.  1.  214.  Ум.  Соборе  ць.  со- 
ббрчик. 

Соборець,  рця,  м.  1)  Ум.  отъ  собор. 
2)  Собрате  священниковъ  и  всего  причта 
но  благочиншмъ  для  исновіди  н  причаще- 
нія  во  всі  4  поста.  О.  1862.  IX.  50. 

Соборище,  ща,  е.=Собір.  Чуб.  I.    180. 
Соббруватл,  рую,  вш,  гл.  Соборовать. 

Шось  йому  дуже  погано,  сьогодня  вже  за- 
причащали й  соборували. 

Соборузатяся,  руюся,  вшся,  гл.  Собо- 
роваться. Я  хочу  маслом  соборуватись. 

Левнц.  I.  386. 
Сова,  вй,  ж.  1)  Сова.  Ні  сич,  пі  сова. 

Ііосл.  2) — нГтча.  Филинъ.  Вх.  Лем.  4  25. 
Ум.  Сбвснька,  сбвочиа. 

Совало,  ла,  с.  1)  Совающій.  двигающій. 
2)  Спусканіе  срубленныхъ  деревьевъ  по 
особы  мъ  желобамъ  съ  горъ  вннзъ.  Штх. 
I.  180. 

Совати,  ваю,  еш.  гл.  Совать,    двигать. 
Соватися,  ваюся,  вшся,  гл.  Соваться, 

двигаться,  лізть.  Совайся,  Нечипоре!  Ном. 
Л*  10971.  Кричав,  совався  з  кулаками. 
Левйц.  I.  320. 

Сбвгалка,  ки,  ж.  =  Совганва.  Вх. 
Зн.  65. 

Совганятнся,  нюся,  явшся,  гл.  Совать- 
ся. Так  і  еовганиться,  не  бачить,  що  пе- 

рсЬ  носом. 
Сбвгзнвв,  ки,  ж.=Свов8алва.  Вх. 

Зя.  65. 

Совгатися,  гаюся,  вшся,  гл.=Коваа- 
тяся.  Вх.  Зн.  65 

Совгач,  ча,  м.  Песть  въ  сукновальне. 
МВБ.  481. 

Сбвгнутя,  гну,  неш.  гл.  Двинуть  силь- 
но. Совгнули  кіньми — як  грім  на  небі. 

КоІЬ.  І.  1 10. 
Сбвдатв,  даю,  еш,  гл.  Ліниво  идти, 

тяжело  ступать  ногами. 
Совершйтн,  шу  шнш,  гл.  Выводить 

верхъ.  заканчивать  (напр.  стогь).  Розчали 
класти  стіжок,  та  ще  не  совершили. 
Волч.  у. 

Сбвзатн  заю,  еш,  гл.  Скакать,  прыгать, 
шалить.  Угор. 

Соввеняця,  ці,  ж.  Гололедица.  Вх. 
Зн.  65. 

Совиний,  а,  е.  Совиный.  Совина  лапа. 
Чуб.  І.  95.  Совині  очі.  Ірин.  Ш.  391. 

Совнича,  чати,  с.=Совяня.  У  тебе 
соколинча,  а.  в  мене  совинча.  Грин.  II. 
314. 

Совння,  няти,  с.  Птенецъ  совы.  Ум. 
Совинятко. 

Совйгцо,  ща,  е.  Больщая  сова.  Грин. 
III.  461. 

Совісний,  а,  е.  Добровістньїй,  совест- 
ливый. 

Совість,  стн,  ж.=Суклівня.  У  їх 
драгунська  совість.  Ном.  >й  3170. 

Совітаїи.  таю,  еш,  гл. — кого.  Совітьі- 
вать  кому.  Мене  люде  совтмють  піти  до 
стршини  та  пожаліться.  Волн,  у. 

Совітатнся,  таюся,  вшся,  гл.  Совіш- 
ваться.  Став  з  жінкою  своєю  совітатися. 

ХС.  IV.  16. 
Совманвтнея,  нюся,  вяшся,  гл.  Дви- 

гаться, ходить  туда  и  сюда.  Батько  й  ма- 
ти Василеві  засмучені  совманяться  по 

хаті.  Г.  Барв.  393. 
Совнанутн,  ну,  неш,  гл.  Толкнуть, 

пихнуть.  ІІані  тільки  ногою  мене  совма- 
нула.  МИ.  (О.  1862.  Ш.  42). 

Сбвовька,  ви,  ж.  Ум.  оть  сова. 
Сова,  яа,  м  =Подошов.  Вх.  Пч.  Іі.  24. 

Совулн,  лі.  ж".=Пугутьк*ло.  Вх.  Пч. II.   14. 

Совуня,  ні,  ж.  Ласк,  отъ  сом. 
Соглядати,  даю,  еш,  гл.  Созерцать,  ве- 

діть. Сограватя,  граю,  еш,  гл.  Въ  думахъ: 
волноваться.  Стане  Чорне  море  сограпа- 
ти.  АД.  І.  94. 

Согрішити,  шаю,  еш,  сов.  в.  согріши- 
ти, шу,  шйш,  гл.  Согрішать,  согрішить. 

Гя.  І.  203. 

Содбрясувати,  жую,  еш,  гл.  Соблюдать. 
Свято  більше  від  усього  содержуемо.  Г. 

Барв.  346. 
Содбма,  ми,  ж.  Шумъ,  суматоха,  крикъ: 

ссора. Ой содома,пане куме.  Грин.  Ш.  635. 
В  хаті  загдня,  колотнгча,  содома  під- 

нялась, що  й  не  сказати:  Мася  з  ма- 
тір'ю зуб  на  зг/б  стинається.  Св.  Л.  278. 

Сбдухя.  Два  первый  слова  похоровваго 
піснопінія:  „Со  духи  праведными  скон- 
чавшуся....";  употребляются  въ  значеній: 
смерть,  конецъ.  Да  ти  ж  мене  й  не 
брязнеш  так  об  землю,  щоб  тут  мені 
й  содухи.  К.  ЧР.  168.  Сбдухи  спустити. 
Издохнуть.  Занць  уже  спустив  содухи. 
Вх.  Зн.  65. 

Соёдняк,  ва,  .«.=8'вднвв  Новомоск.  у. 
(Залюб.). 

Созвідати.  даю,  еш,  гл.  Навістить.  Рад 
би  я,  сестрб,  до  тебе  прибути,  тебе 
созвідати.  КС.  1882.  XII.  496.  См.  Сдеідатм. 
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Соі,  мгьст.=СоІЇ.  Юж  ем  сой  поду- 
мала, же  не  буду  жаловала.  Гол.  IV. 

Совва,  м,  аг.  1)=Соа.  Бх.  Пч.  II. 
10.— якові.  Пт—Лускогоріх.  Вх.  Пч.  II.  9. 

Сокж,  ша  я  му,  м.  Сейиъ.  Ум.  СбйЧии. 
Совйра,  рж,  ж.  1)  Тосоръ,  сікира. 

Часть  ея:  тіло— лезвіе,  борідка — задняя 
часть  ієзвія,  носок — его  передняя  часть, 
щіни — бока,  голова — часть  возлі  обуха, 
ухо — дыра,  въ  которой  укріплено  топорище, 
ручна,  держално — топорище.  Сим.  24.  У  гу- 
пуловь:  в<стрє=жало,  части  его  также  но- 

сок и  борідка,  выше — плече,  возлі  обуха — 
шп,  пазуха  =  ухо,  топорище  —  топорище 
Шух.  I.  175.  2)  Родъ  писанки.  КС.  1891. 
VI.  379.  Ум.  Сокмрка,  сонйрочна. 

Совмрва,  хм,  ас  1)  Ум.  огъ  сокнра. 
2)  мн.  Раст.  а)  Беїрпіпіит  соїііюіиіа  Б. 
ЗЮЗО.  I.  175.  6)  Уісіа  зеріит  К  ЗЮЗО. 
I.  141.  в)  Беїрпіпіит  а;асіз  Ъ.  Мил.  35. 
ЗЮЗО.  I.  121.  г)— горбдні.  МаНпіоІа  аппиа. 
Вх.  Пч.  I.  11.  3)  мн.  Родъ  узора  въ  вы- 
шивкі. 

Ссвврвуватай,  а,  е.  Язвительный,  різ- 
кій. Ні,  таки  й  вена  еокиркувата.  Ко- 
бел, у. 

Сокярвяй,  а,  е.  Топорный. 
Согнрннв,  ва,  м.  Плотникъ.  НВолыв  у. 
Сокйрнвцьхвй.  а,  е.  Плотничій.  Со- 

кирницька  робота.  Рк.  Левяц. 

Сокирні,  ні,  ж.  Деревянный  полукругь 
у  плуга,  служащій  для  нзміненія  ширины 
ііаханія,  а  также  и  для  поміщеній  инстру- 
ментовъ  (топора,  бурава  и  пр.). 

Совйрочва,  вж,  аг.  Ум.  отъ  секира. 
Соварівва,  вв.  ж.  Кирка.  Угор. 

Совів,  вода,  м.  Соколъ.  Зашумів  со- 
кіл із-за  крутих  гір.  Чуб.  V.  206.  Упо- 

требляется какъ  ласкательное  слово.  Ум. 
Соколий,  смілок,  сомлоньио,  сокблонмо,  со- 
Ыльчик,  соколёць,  сонолио,  сонолбчоя.  Мил. 
157.  Чуб.  V.  1195,  23,  70.  Ном.  X  801. 
Грин.  Ш.  498. 

Сбвір,  вора,  .«.=Осовір.  Тріщать  ду- 
ли, сокори,  зільха  і  всяке  дерево.  Рудч. 

Ск.  I.    134. 

СовІрввця,  ці.  ж.  Сукровица.  Желех. 
Угор. 

Совиві,  його,  с.  Кислый  куриный  соусъ. 
Солт.  г. 

Соковитий,  а,  е.  Сочный.  Левин,  I. 
354. 

Соволеві,  нітв,  с.  Соколеиокъ.  Чтб. 
V.  694. 

Соволіввй,  а,  е.  Соколиный.  Ном. 
.V;  997. 

Соволвнча,  чатв,  с.=Соволя.  У  тебе 
соколинча,  а  в  мене  совинча.  Грин.  II.  314. 

Соколиха,  хв,  ж.  Соколиха,  соколья 
самка.  Соколихо-мати,  коня  не  продати. 
Чуб.  V.  886. 

Соколиця,  ці,  лг.=Соволжха.  К.  Дз. 
210.  А  для  нашої  молодиці  скажуть 

правду  соколиці.  Гол.  ІД".  438. 
Совоябвай.  а,  е.  Соколиный.  Ото  то- 
бі, .молода,  та  дідова  борода,  соколові  очі, 

добрий  дід  до  ночі.  Чуб.  V.  1147. 
Соколонько,  ви,  соволбчок,  чва,  м. 

Ум.  оть  сокіл. 
Соволі.  лата.  с.  Соколенокъ.  Мил.  219. 

Ой  високо  соколяті  угору  літати.  Мет.  8. 

Сокорина,  вв.  *=  Осокорина.  Як  ши- 
рока сокорина  віти   роспуетила.    Шсвч 

Соворвтв,  рю,  рвш,  гл.  =  Сокотіти. 
Мнж.  192.  Сокоче  курочка  на  криші,  со- 

корить. К.  Дз.  155. 
Соворуха,  хв,  ж.  Эпитегъ  курицы. 

Лохв.  V.  ' 
Совотатв,  чу,  чаш,  гл.  1)  О  курахь: 

кричать,  кудахтать.  Кури  крав,  у  міх 
клав,  кури  сокочуть,  у  міх  не  хочуть. 
Ном.  2)  Болтать,  трещать.  Не  сокочи,  жін- 

ко. НВолыа.  у.  Дітвора  вокоче,  дітвора 
клекоче.  Хата.  19. 

Совотач.  ча,  м.  Сторожь.  Вх.  Зя.    65. 
Совотвта,  чу.  тжш,  гл.  Беречь,  стеречь. 

Шух.  І.  184.  Зелене  вино  славно  зацві^ю: 
сокотила  вино  гречная  панна.  Гол.  IV. 
535. 

Сокотитися,  чусл,  тішся,  гл.  Беречься, 
остерегаться.  Вх.  Зн.  65. 

Совотїтв.  вочу,  тжш,  гл.=Совотата. 
Сокотуха,  хв,  ж.  1)  Зпатетъ  курицы. 

2)  Трещетка,  бо.ттуньн. 
Соврушівк,  на,  ж.  Раст.  Крушина? 

Стань  ти  в  чистім  полі  билиною,  хо- 
рошою сокрушиною.  Чуб.  V.  708. 

Совтітв,  вчу,  тіш.  гл.  Сочитьсн.  Вх. 
Зн.  65. 

Совуплюв&тн,  ПЛЮЮ,  6Ш.  сов.  в.  со- 
вупвтв,  плю,  ваш,  гл.  Соединять,  соеди- 

нить. Нехай  се  святе  яблуко  наші  душі 
освятить  і  сокупить.  Г.  Барв.  346. 

Соїсупнвй,  а,  є.  Совиістньїй.  Ой  лучне 
нам,  подружечко,  сокупного  жениха  ма- ти. Мил.  117 

Солити,  лю,  лвш,  гл.  Солить.  Тричи 
борщ  солити  не  годиться.  Посл. 

•22* 
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Селище,  ще,  с.  У  гуцул,  Пастуховы  міс- 
то, їді  дають  скоту    соль.    Шух.    1.    212. 

Солімка,  ки,  ж.  Ум.  огь  солома. 
Соловеєчко,  ка,   м.    Ум.   отъ   соловей. 

Соловей,  в'я,  м.  1)  Соловей.  Защебе- тав соловей,  там  у  гаю  седючи.  Млр.  д. 
сб.  2)  Названіе  вола,  масть  котораго  под- 

ходить кь  цвіту  оперенія  соловья.  КС. 
1898.  VII.  41.  Ум.  Соловейко,  соловеєчко. 
Мій   таточку,  мій  соловеєчку.  Мил.  182. 

Соловейків,  кова,  ве.  Соловьиный.  Ой 
коби  я  мала  орлові  крила,  соловейкові 
очі.  Чуб.  V.  338. 

Соловейко,  ка,  л«.=Соловей.  Соловейко 
в  темнім  гаї  сонце  зострічае.  Шевч. 

Соловіечко,  ка,  м.  Ум.  оті.  соловій. 

Соловій,  вія,  и  —Соловей.  Гол.  І.  259. 
Ум.  Соловіечко. 

Соловіти,  вію,  еш,  гл.  О  глазахъ:  со- 
ловіть, тусквіть. 

Солов'їний,  а,  е=Соловйовий.  Руки 
білі,  етан  тоненький,  голос  солов'їний. 
Чуб!  V.  25. 

Солов'ї»,  хи,  ж.  Соловьиная  сайка. 
Прилетіла  матінка  солов'їха.  Чуб.  V. 935. 

Соловйовий,  а,  е.  Соловьиный.  Солодких 
яблук  та  й  наїлися,  соловйових  пісень 
та  й  ■наслухалися.  Чуб.  V. 

Солов'я,  яти,  с  Птепецъ-ооловей.  На 
калит  солов'я.  Грин.  Ш.  86.  Ум.  Со- 

лов'ятко. А  в  городі  м'ятка,  в  саду  со- 
лов'ятка. Нп. 

Солов'ячий,  а,  є— Оолов  їянй.  Як  би  ж 
у  мене  крилечка,  солов'ячі  очі,— полеті- 

ла б  у  дорогу  темненької  ночі.  Чуб.  V. 
741. 

Соловйннй,  а,  е=Солов1ннй. 
Сблод,  ду,  м.  Солодь.  Варив  чорт  з 

москалем  пиво,  та  й  солоду  відрікся. 
Ном.  №  821. 

Солодити,  дясу.  днш,  гл.  і)  Подсла- 
щать. 2)  Услаждать.  Став  солодити  свою 

думу  гульнею.  Мир.  ХРВ.  400.  3)  Въ 
игрі  въсолодючну — бить  палкой  по  направ- 
ленію  къ  партнеру  свинку  (шаръ  деревян- 

ный или  ивой).  Ив.  13.  4)  Заниматься 
онанизмомъ.  Шев.  и  Полт.  г. 

Со  л  од  идя,  ці,  ж. — лісова.  Раст.  Роїу- 
ройіга  уиі^аге.  Вх.  Лем.  468. 

Солзднч,  ча,  м.  Солодповый  корень. 
Угор. 

Солодій  дія,  м,  Онанисть. 

Солодісінький,  а,  е.  Очень  сладкій: 
очень  прінтньїіі.  Мил.  162.  Які  солодісінь- 

кі години  переживаю  я.  Левиц.  I.  27'!. 

Солодіти,  дію,  еш,  гл.  Солодіть,  бро- 

дить. Солодкий,  а,  е.  1)  Сладкій.  Не  бачив 
гіркого,  не  бачить  і  солодкого.  Ном. 
Л  2116.  2)  Иріятннй.  3)  Милый,  любез- 

ный. О  солодкий  мій  побратимку!  Гол. 
Ш.  384.  4)  Солодке  зГяля.  Раст.  ІішНп 
Неіеліпт.  Екатер.  г.  Ум.  Солоденький, 
солодесенький. 

Солбдкість,  кости,  ж.  Сладость.  /Келех. 
Сблодко,  нар.  1)  Сладко.  2)  Пріятно. 

Хто  солодко  живе,  той  гірко  вмірає. 
Яосл.  Ум.  Солоденько,  селодёсенько. 
Солодкомов(н)нй,  а,  а.  Сдадкорічивьій. 

краснорічивьій.  О.  1862.  IX.  124. 
Солодкомовство,  ва,  Сладкорічивость. 

краснорічивость.  О.  1862.  IX.  124. 
Солодкомолбкий,  а,  е.  Сладострастный. 

Царма  що  крихкотіла,  про  те  солод- комолока.  Луб.  у, 

Солодкуватий,  а,  е.  Сладковатый.  Чо- 
го це  горілка,  кумо,  солодкувата?  чи  не 

з  медом  вона  часом?  Канев.  у. 
Солодовник,  ка,  м.  Ділающій    солодь. 
Солбдок,  дка,  е=Солодкнй.  Не  будь 

ні  гірок,  ні  солодок.  Ном.  X  4602. 
Солодощі,  щей  н  щів,  ж.  мн.  1)  Сладость, 

сласти.  2)  Наслажденіе.  Усі  веселощі,  всі  со- 
лодощі в  світі  очам  її  душі,  мов  сон, 

являє.  К.  МХ.  34. 

Солодун,  на,  л-.=Солодій.  Лохв.  у. 
Солод  уха,  хи,  ж.  Родъ  кушанья  Яві 

ржаного  солода(= кваша?). 
Солбдшатн,  таю,  еш,  гл.  Становиться 

слаже. 
Солодюсінький,  а,  є = Солодісінький 

Желех. 
Солодючка,  ки,  ж.  Родъ  дітской  игры. 

Ив.  13. 
Солодятко,  ка,  с.  Милый,  любезный! 

Сюда  мі  ся,  товаришу,  мило  подивити, 
відки  буде  солодятко  волики  гонити.  Гол. 

Солохгеник,  ка,  м.  Сладкій  пирогь, 
сладкій  хлібі.. 

Солбма,  ми,  ж.  Солома.  Ум.  Сол/мка, 

солґмочка,  солбмка,  солбмочиа.  Аби  огнівка. — 
потканнячко — солімка.  Ном.  №  7547. 

Соломах»,  хи,  ж.  Родъ  кушанья:  жид- 
кое тісто  (преимущ.  гречишное),  съ  мас- 

ломъ  вскипяченное.  Маркев.  161.  Чуб. 
VII.  441.  Житньої  соломахи  бузиновим 
молоком  запивати.  Макс.  (1849)  71. 
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Солонина,  ні,  ж.  Стебель  соломы,  со- 
ломинка. /  за  Соломину  хопиться,  хто 

топиться.  Ном.  №  9783.  Ум.  Соломинка. 

Солоней,  нею,  м.  Раст.  Зіаіісе  Іотеп- 
іеііа  Воізз.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Солонець,  нця,  -«.  ])  Солончакь.  Яром, 
яром  за  товаром,  а  горами  за  вола~ни, 
солонцями  за  вівцями.  Чуб.  V.  472.  Бі- 

жить як  на  солонець.  Очень  спішить. 

Фр.  Пр.  37.  2)  Трава,  растущая  на  со- 
лончакахъ.  Черном. 

Солений,  а,  е.  Соленый.  Сахару  хоч 
повен  віз,  а  віз  усе  солоний.  Но.ч.  .\;  328. 

Солонина,  нн,  ж.  1)  Солонина.  Не 
буде  з  пса  солонини.  Ном.  .V  1269.  2)  Сви- 

ное сало.  На.нащуся  я  солониною,  скочу 
■до  хлопців  скалубиною.  Гол.  V.  683.  Ум. 
Солонинна,  солонйночна. 

Солоннще,  ще,  е.=Солонець  1.  Збі- 
гаються як  на  еолонище.  Ном.  .V  13902. 

Солоно,  нар.  Солоно.  Без  соли  солоно, 
без  круп  густо.  Ном    Л«  10074. 

Солонувате,  ную,  еш,  гл.— Солонцю- 
вате. От  де  бити  дрохв — на  солонцях, 

як  вони  солонують. 
Солоицкгатн,  цюю,  еш,  м.  Ьсть  со- 

леное, закусывать  соленымъ.  Порох  ще 
довго  солонцював  талавиркою.  Лир.  ХРВ. 
193. 
Солонцюватий,  а,  е.  Солончаковый. 

Хере. 
Солбпвтя,  нлю,  ниш,  гл.  Выставлять, 

показывать,  высовывать  (языкъ). 

Солопій,  пін,  м.  Ротоззй. 

Солопітя,  пію,  еш,  гл.  СмотрЬть  без- 
ечысленно. 

Солотвнна,  нн,  ж.  Соленое  болото,  со- 
лончакь. Вх.  Лем.  468. 

Солотрук,  на,  м.  Камень  для  толченія 
оли  или  перцу.  Вх.  Лем.  468. 
Соду Ева,  вн,  ж.  Ні.  Вальдшнепъ.  Шух. 

І.  28. 

Солянка,  кн,  ж.  І)  Солонка.  2)  Соле- 
ная вода,  изъ  которой  вываривается  соль. 

КоІЬ.  1.  72.  3)  Раст.  Ваіісогпіа  пегоасеа  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  134. 

Солярна,  вн,  ж.  Торгующая  солью. 
Соляр,  ра,  .*.  1)  Солеваръ.  2)  Торго- 

вець солью. 
Сон,  на,  м.  Рыба:  сомъ.  Браун.  ЗО. 

Ловили,  лоеи.111  та  й  пііїмали  сома. 
Ном.  .V  1827. 

Соноць,  нпя,  -«.,  мн.  сінці-  Каждое 
ызъ  тъхъ  бревенъ  въ  стінь  хаты,  которыя 
только  одвнм'ь    кояиемъ    связываютоя    вь 

замокъ,  а  другой    упирается    въ    дверные 
или  оконные  косяки.  Шух.  I.  90. 

Соянна,  нн,  ж.  Мясо  сома.  Мкр.  Н.  13. 
Що  сомина,  що  свинина.  Ном.    >ё   8116. 

Соннряти,  раю.  еш,  сов.  в.  соннрятн, 
рю,  ряш,  гл.  Смирять,  смирить.  Бо  сам 
Господь — свята  правда,  со.лиряе  неправду. 
ЗЮЗО.  I.  Матер.  23. 

Сон,  сна  и  сну,  м.  1)  Соыъ.  Питаєть- 
ся сон  дрімоти:  де  ти  будеш  ночувати? 

Мет.  2.  То  лях,  мостивий  пан,  од  сна 
уставав.  ЗОЮР.  І.  52.  Сон  не  береться. 
Не  спится.  Хата  біла,  постіль  мила, 
і  сон  не  береться.  Чуб.  V.  2.  2)  Снови- 
двніе.  Одної  ночі  приснивсь  мені  сон 
МВ.  І.  Сон  мара,  Бог  віра.  Ном.  Рябії 
нобили  сон  росназуе.  Чепуху  городить.  Чуб. 

1.  262.  3)  род.  сбну,  также:  сон-з(яля,  сон- 
трава,  род.  сон-зілля,  сон-трави.  Раст.  а)  Апе- 
шопе  риїзаШІа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133  Анн.  35. 
б)  Апегпопе  ргаїепзіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133. 
Анк,  35.  в)— бСянЙ.  Апешопе  зуітевігіз. 
ЗЮЗО.  І.  175.  Щоб  на  той  рік  діждати 
еону  топтати.  Ном.  «V  332.  Молода 
сестра  сон-траву  ірвала.  Нп.  4)  04- 
мячки  подсолнечника.  5)  Рыба  сомъ.  Вх. 
Пч.  II.  21.  Ум.  Соиих,  сонбк,  ебненьио. 
Мил.  36.  Сонькб.  Ходи,  соту,  в  колисочку, 
приспи  нашу  дитиночку/...  Макс.  (1849) 
102.  Вже  ж  бо  я  свого  соненька  та  не  відга- 

даю. Грин.  Ш.  205. 
Сбненько,  на,  с  1)  Ум.  огь  сонце. 

2)  Ум.  оть  сон. 
Сонетко,  на,  с  1)  Ум.  оть  сонце.  2)  На- 

сік. Божья  коровка. 
Сонях,  на,  м.  Ум.  оть  сой. 
Сонливий,  а,  е.  Сопливый.  Сонливого 

добудишся!  Ном.  .>£  1039а 
Сонливиці  ць,  ж.  мн.  Сонливость.  На 

мого  сина  дрімливиці,  сонливиці  і  спляч- 
ки. Чуб.  І.  112. 

Сонннвий,  а,  е=Сонлнвий.  Я  хоч 
соннивий,  та  все  таки  раніше  встав. 
Зміев.  у.  Невістка  соннивая,  дрімливая. 
Ни.  Черн.  у. 

Соввнзнця.ці  лс.^Совлнвнці.Мил.34. 
Сбнннй,  а,  е.  Сочный.  Його  сонного 

будили — не  збудили.  Маке. 
Сонниці,  ць,  ж.  .мк.^Совлявнці.  На- 

те вам  ночниці,  оддайте  нам  сонниці. 
Грив.  І.  29. 

Соннота,  та,  ж.  Сонливость.  На  бабу 
все  нападає  соннота.  Рк.  Левиц. 

С0г*ОЕ,    ЯВІ,    .«.    У.М     ОТЬ   СОН. 

Сонце,  ця,  с.  1)  Солнце.  Ой  звечора 
вітер  віє,  зраня  сонце  гріє.  Мет.  59.  Сх(д- 
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сбнця.  Востокь.  Захід-сбнця.  Заиадъ.  Пбкк 
сбнце  світить.  Вовіки,  встіа:  никогда.  То- 

же: Нони  свїт-сбнци.  Поки  світ-сонця  во- 
роги б  Київа  не  достали.  ЗОЮР.  І  4. 

Ум.  Сбненько,  сбнєчно.  Од  соненька  лм- 
ченько  смагне.  АД.  І.  34. 

Сбкціз,  цева,  ве.  Принадлежащій  солнцу. 
Проситься  знов  на  ніч  у  сонцевої  мате- 

ри. Рудч.  Ск.  І.  83. 
Совчовйй,  а.  є.  ?  Пару  чобіт  сончових. 

Чуб.  V.  65. 
Сбньвн,  вів,  .ик.  Сонь.  Соньки,  дрімки 

в  колисоньки.  Мет.  1. 
Сонько,  ва,  м.  1)  У»,  отъ  сон.  Ходить 

сонько  по  долині....  Ой  ну,  соньку,  в  коли- 
соньку, заколиши  дитиноньку.  Мил.  35. 

2)  Соня,  сонливець.  Оставлю  ж  сих  хроп- 
ти соньків.  Котл.  Ен.  V.  40. 

Сонюга,  гн,  об.  Соня,  любящій,  любя- 
щая спать.  Конст.  у.  Ум.  Сзиюжка. 

Сбнях,  ха,  .«.—Соняшник.  Сбвяхв. 
Сімячки  подсолнечника. 

Сбяяшиий,  а,  е.  Солнечный.  Дні  були 

чудові,  тихі,  еоняшні.  Левиц.  І.  426.  Со- 
няшний  світ. 

Соняшник,  вв,  м.  Раст.  подсолнечвикъ. 
Широколистий  соняшник.  Левиц.  І.  28. 
Ум.  Сбияшничон. 

Сбияпшзвовяй,  а,  е.  Изъ  подсонечни- 
ка,  подсолнечный.  Соняшникова  олія.  Ле- 
бед.  у. 
Сошшниця,  ці,  ж.  чаще  мн.:  соняш- 

ниці. Спазматическія  боли  въ  животі. 

Мараев.  88  КС.  1893.  VII.  80.  Грин.  II.' 318.  ХС.  VII.  416. 

Соняшничина,  яв,  ж.  Стебель  подсол- 
нечника. Г.  Барв.  224.  Ун.  Соиашничйниа. 

Соняшничиння,  ня,  с  соб.  Стебли 
подсолнечника.  Г.  Барв.  396. 
Оояяшио,  нар.  Солнце  світять.  На 

дворі  соняшно. 

Сопач,  ча,  м.  Рыба  Регсагіпа  Бепгі<1оп"іі. 
Браун.  23. 

Сопївва,  сопілка,  кн,  ж.  Свиріль. 
Всяк  чоловік  в  свою  сопілку  грає.  ІІосл. 
Чабан  вранці  з  сопілкою  сяде  на  могилі. 
Шевч.  Ум.  СопГвочиа,  сопілонька,  сопілочка. 
Сопілочка  з  калиночки,  ясенове  денце. 

Чуб.  V.  10. 
Сбпіль,  иля,  -и.  1)  Сопля.  2)  Ледяная 

сосулька. 

Сопільник,  ва,  м.  Свирільщпкь.  Ісус 
побачив  сопільників.  Св.  Мт.  IX.  23. 

Сопли  бий,  а,  е.  Сопливый.  Хоч  сопли- 
вый, так  щаеливий.  Ном.  X  1625. 

Соплякуватяй,  а,  е=Сонливнй  1. 
Сопляк,  ва,   и.— Сопіль.  Маж.  7. 

Сопокій,  кою,  к.г=Суаовій.  За  дурною 
головою  нема  ногам  сопокою.  Ном.  36  6682. 

Соп  сч  йти,  чи  у,  нош,  гл.— Спочвїн. 
МВ.  Ш.  62. 

Сопротйвний,  а,  е=Супротнвннй.  Со- 
противна  хвиля  затопляє.    АД.    І.    190. 

Сопти,  ну,  пеш,  гл.  Сопіть.  Сопе,  як 
ковальський  міх.  Ном. 

Сопун,  на,  м.  Тотъ,  кто  сопнть.  Вь 
загадкі:  нось.  Ном.  Л*  220,  стр.  297. 

Сопух,  ха,  м.  Зловоніе,  испарекіе.  Угор. 
Шух.  і.  112.  Сопухи  від  сіна  душать 
мене.  Ананьев,  у.  Треба  зробити  діру, 
щоб  сопухи  виходили.  Ананьев,  у. 

Сопуха,  хи,  ж.  1)  Сажа.  Грин.  II.  178. 
2)  Испачканная  вь  сажу  рубаха,  черная, 
какь  сажа.  Росхристана  сорочка-сопу- 
ха.  Г.  Барв.  23. 

Сбров,  ва,  числ.  Сорокь.  Найпередіш 
треба  грішми  зарятуваться,  то  сорокма 
карбованцями  визволишся.  Лебен.  у. 

Сорбка,  кя,  ж.  1)  Нт.  сорока.    Сорок* 
,  білобока.  Рудч.  Ск.  І.  135.  2)  Родь  дітской 
игры.  Ив.  38.  8)  Вь   свадебномь   обряді: 
а)  Сорог/  скакати.  Танцевать  по  лавкамг. 
Когда  вносять  изъ  ноябри  сорочку  ново- 

брачной, то,  завіся  иконы,  всі  присут- 
ствующее, предводимые  старшнмъ  дружном, 

держащимъ  въ  рукахъ  сорочку,  танцуютъ, 
съ  соотвітствующими  піснями,  по  лавкамъ 
ч  скамьямъ  вокругъ  стола  и  всей  хаты, 

обходя  ее  трижды  въ  сторону,  противо- 
положную движенію  солнца.  Червиг.  г. 

МУЕ.  Ш.  152.  б)  Водити  сорбни=Ходкти 
перезвою.  МУЕ.  Ш.  154. 

Сорокатий,  а,  е=Стрскатнй. 

Сороватільнвв,  ва,  соровач,  ча\  м.-= 
Сорокопуд.  Вх.  Ііч.  II.  12. 

Сороківець,  соровбвець,  вця,  м.  Моне- 
та различной  цінности:  а)   двадцать   коп. 

б)  сорокъ  крейцеровъ.  Гол.  А  пани  ся  чу- 
дували—кілько мае  грошгй!  Не  пасе  він 

чтирг  роки  ні  кози,  ні  вівці,  лише  пря- 
тав у  кобівку  білі  сороківці.  Лукаш.  137. 

Дали  йому  сороківця,  він  думав,  що  чер- 
вінця. Грин.  ПІ.  516.  Ум.  Сороківчнк. 

Сороківка,  вх,  ж.  1)  =  Сороківець. 
Сим  51.  Мкр.  Н.  29.  2)  Копа-соронївна 
Счетная  единица  у  оконщиковь  при  про- 

дажі оконь:  40  оконь.  Вас.  150. 

Соровівчнв,  ва,  м.  Ум.  оть  сороківець. 
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Сороковий,  а,  е.  Сороковой.  Підходили 
вже  сорокові  літа  йому.  К.    Гр.     К.    15. 

Сороковім,  він,  ж.  Сороковий  день 
но  смерти.  Мил.  171.  На  сороковинах  так 
било,  як  і  на  похоронах,  пилиш  панахи- 

ду ще  й  на  гробу  правили.  ЗОЮР.  11.  287. 
Сороконлйнці,  ців.  м.  мн,  Орваыенгъ 

на  нисанкагь,  въ  которонъ  заключается 
Ю  треугольниковъ.  КС.  1891.  VI.  364. 
Сороволатий,  а,  в  Нніющій  40  за- 

нлатъ,  оборванный  (шуточно).  Ех,  брате, 
брате  сороколатий,  а  на  мені  сімсот  і 
чотири  Йогов.  Черк.  у. 

Сорокалітній,  ж,  в.  Сорокалітній.  О. 
1861.  І.  Кон.  321. 

Сорокопуд,  да,  сороковуст,  ота,  ж. 
11т.  сороконуть.  Вх.  ІІч.  II.  12.  Сорокопу- 

да гріх  бить,  бо  він  за  курями  тягне — 

кобця  о'в.  Чуб.  І.  60. 
Сорокоуст,  та,  м.  Сорокоусгь.  Кв. 
Соровуватвй,  а,  е.  Пестрый:  черньїіі 

сг  бЪлымъ.  Богод.  у. 
Сороку ля,  лі,  ж.  Гадюка.  Сороку.^  го 

угСелила',  Вх.  Зн.  73. 
Сорокуш,  ви,  м.= Сорокопуд.  Вх.  ІІч. 

II.  12. 

Сорок,  ну  и  на,  м.  Сраыъ,  стыдь. 
Скрізь  землю  б  пішла  від  стида  й  соро- 

му. Кв.  І.  46.  Сірому  набратися  Осра- 
миться. Оце  якось  такого  сорому  набрав- 

ся^ що  думав  з  жінкою  розплюваться. 
Харьк.  г.  Без  соромі  кізка.  Сказка  съ  не- 

пристойностями. Выражение  ато  употреб- 
ляется, когда  говорять  о  комъ  либо,  сді- 

лавшемъ  или  сказавшем!,  что-либо  непри- 
стойное. Ум.  Соронбк. 

Соронатвся,  маюся,  вшся,  :.=Соро 

нетвся.  Чуб.  V".  575.  Той  бідний  батько 
голодний,  а  попросити  соро.иаапься.  Грин. 
II.  170. 

Соромятв,  млю,  нвш,  г.г.  Срамить, 
стыдить. 

Сорбмвтнся,  плюса,  нвшся,  гл.  Сты- 
диться, конфузяться.  Бо  я  вже  а  Бога 

не  боюсь  і  не    соромлюся    людей.    Шевч. 

Оороніжлнввй,  а.  е=Сорон'яжлввнй. 
Соромітній,  а,  є- Сороміцьвнй.  Шевч. 

11.  162. 

Соромітник,  ка,  м.  Безстыдникъ.  То 
паскудник,  соромітник,  він  і  батька  і 
матір  ні  за  що  не  мас.  Васильк.  у. 

Сорокітявкн,  ці,  ж.  Безстыдница.  За 
те  ми  не  ймемо  віри,  шоб  оце  така, 
мовляв,  соромітниця,  всьогосеітня    леда- 

щиця та  переставила  свою  натуру.  Ва- сильк. у. 

Сороміцький,  а,  в.  Безстьіжій,  безстыд- 
ный.  срамиой,  неприличный,  похабный. 
Сороміцькі  пісні. 
Соронляввй,  а,  я.  Стыдливый.  Добро- 
го здоров' "'  ледві  обізвалась  дівчина,  і  Я 

лице  ,т  '■  спахнуло  соромливим  по- 
лум'ям.   '      іц.  Пов.  102. 

Сором-і^вс,  нар.  Стыдливо. 

Сорокляжнй,  а,  є  =  Сорои'яалнввя. 
І'.  Барв.  383.  Така  вже  в  нас  соромля- 
жа,  мов  засватана.  МВ.  І.   17. 

Сороклятноя,  лялося,  вшся.  гл.— Со- 
ронвтвся.  Чого  хочеш — попроси,  не  со- 
ромляйся.  Грин.  III.  650.  Я  усе  сирсм- 
.гяюсь,  усе  мовчу.  Г.  Барв.  64. 

Соромно,  нар.  Стыдно  Та  рознесе  та 
к  у  погану  славу,  що  сорохно  й  сказать 
Гліб.  Соромно  такому  багатиреві  сина 
вдикця  у  найми  пускати.  Мир.  Нов.  II.  21 

Соронбк,  яка,  м.  1)  Ум.  огь  сором 

•і)  Репіз  (у  малолітняго).  Екат.  у.  Слов 
Д.  Эварв. 

Соронотв,  ти,  ж.  Срамота,  стыдь.  Со- 
ромота вийти  за  ворота.  Ном,  >£  3173. 

Ледащиця  з  мене  кпиться,—.нені  соро- 
мота. Чуб.  У.  296. 

Сорон'яясдввість,  сором'язливість, 
воств,  *•— Соромливість. 

Сорсн'ежлявнй.есрои'яжниЙ.сарся'я- 
злнвнй,  а,  е=Сорсалявяй,  Сором'язлива вже  така.  Греб.  303. 

Сорон'яэклнво,  оарон'ягвво,  сорон'я- 
злпво,  нар.  —  Соронлвво. 

Сороченька,  кп,  ж.  Ум.   огь   сорочка. 
Сороченя,  нятн.  с.  Рубашечка,  руба- 

шевьа,  сорочечка.  Шиє  маленькее  сороче- 
ня. Шевч.  II.  223.  Жиденята,  як  ко- 

машня, обідрані,  в  чорних  сороченятах. 
Левнц.  І.  і»5. 

Сорбчечва,  кв,  ж.  Ум.  огь  сорочка. 
Сорочая,  а,  є.  1)  Сорочій.  Ном.  №  12743. 

2)  Раст.:  а> — чі  «годи.  Віііиш  уіг£агдіга. 

б) — ча  ліпка.  Тгії'оііиш  шопіааиш  Ь 
ЗЮЗО.  І.  139.  в)— чі  лапки.  Ргішиїа  ує- 
ГЇв.  Анн.  272.  3)  Сороче,  также:  сороча 
ліпка.  Мітка  на  ухі  животнаго:  разрізь 
въ  виді  трехъ  пальцевъ  птичьей  лапки. 
(Зіїлюб.).  Мнж.  182. 

Сорочвн,  а,  є.  Принадлежащей  сорок*. 
Желех. 

Сорочина,  ни,  ж.  Рубашка.  Грнн.  Ш. 
525.  Зося  посадила  коло  себе  хлопчика 
в  білій  сорочині.  Левнц.  І.  288. 

Сорочінв,  чин,  ас.=?Сороковава. 
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Сорбчвй,  кв,  ж.  Рубаха,  рубашка,  сороч- 
ка. Як  недгля,то  й  сорочка  біла  Ном.Л»530. 

Ум.  Сорбченьна,  сорбчечна.    Чуб.    V.    332. 

Сорт,  ту,  м.  Сортъ. 
Сортуватв,  тую,  вш,  гл.    Сортировать. 
Сосна,  ни,  ж.  Сосна  А  в  бору  сосна 

колихалася.  Чуб.  Ш.  191.  Ум.  Солонка, 
сбсонька,  сбсоночка,  соснонька.  оценочна. 
Чуб.  Ш.  240.  Мет.  20. 

Сосняк,  ка,  м.  Сосновая  роща.  Ун. 
Сосничбк. 

Соснйна,  ни.  ж.  1)  Сосновое  дерево. 
Рубай,  сину,  -ти  соснину,  а  я  буду 
гілля.  Ни.  2)  Сосновый  лъсъ  За  містом 
соснина  темна  далека  заступила  шлях 

піскуватий. -МВ.  II.  14.  Ум.  Соснйнна. 
Сосничбв,  чва,  м.  Ум.  отъ  соснии. 

Сосшвка.  вн,  ж.  Родъ  узора  вг  вы- 
шивк*.  Шух.  I.  157,  158. 

Сосвбввй,  а*  е.  Сосновый.  Сосновес  ві- 
деречко,— дубовес  денечко.  Мет.  27. 

Сбсновька,  сбевочва,  вв,  ж.  Ум.  отъ 
сосна. 

Сосняк,  ка,  м.  Молодой  сосновый  лъхъ. 

Сбсовка.  вв,  ж.  1)  Ум.  отъ  сосна. 
2)  Раст.  а)  Хвощъ,  Ео,шве1ит.  Вх.  Цч. 
I.  10.  6)  ЕирпогЫа  Сурагізаіаз  Ь.  ЗЮЗО. 

I.  122.  в)-  боябтяна.  Нірригіз  уці^агіз  Ь. 

ЗЮЗО.  I.  125.  г)— польова*.  Еяиіяетдіт 
аітепзе  Ь.  ЗЮЗО.  I.  121.  3)  Узоръ  въ 

вышивань-в.  4)  Рядовина  в  сосонки.  См.  Ря- 
довина 1.  Вас.  168. 

Сбсовочка,  сбсонька,  кв,  ж.  Ум.  отъ 
сосна. 

Сосунець,  иця,  сосунов,  нка.  м.  Дт,- 
тенышъ,  сосущій  матку. 

Сотак,  ва,  м.  Житель  Шаришской  сто- 
лицы въ  Вевгріи.  О.  1861.  I.  26>. 

Сотатв,  таю,  вш,  гл.  Мотать.  Такиіі 
клуб  усе  сотаєш,  всі    нитки    висотаєш . 

Сотатвся.  таюся,  вшея,  гл.  1)  Мо- 
таться. Запхай  кінці  в  середину,  щоб  не 

соталось.  Його  слова  лилися  з  уст  одно 

за  другим,  неначе  соталися  низкою.  Ле- 
внц.  Нов.  244  2)  О  людяхъ:  сновать.  Дов- 

генько треба  еотатись  поміж  хатки, 
нім  доберемся  до  міста.  Св.  Л.  23. 

Сотворйтеяь,  ля,  м.  Создатель.  Боже 
мій  милий,  сотворителю  небесний.  ЗОЮР. 
I.  35. 

Сотворити.  См.  Сотворятн. 

Сотворіаня,  вя,  с.  Твореніе,  существо. 
На  землі,  у  землі,  у  морі....  і  скрізь  ба- 

чив усе,  кожну  людину,  кожне  найменче 
сотворіне.  Гв.  І.  83. 

Сотворятн,  рею,  вш,  сов.  в.  сотвори- 
ти, рю,  рвш,  гл.  Сотворять,  сотворить, 

создавать,  создать.  Сотворив  Бог  дівчиною. 

Чуб.  У.  482. 
Сотенний,  а,  е.  Сотевный.  Приходить 

один  сотенний  осаула    Сим.  226. 
Сотенство,  ва,  с  Званіе  сотника.  Од 

отця  до  сина  так  сотенство  і  перехо- 
дило. Кв.  II.  52. 

Сотенька,  вв.  ж.  Ум.  оть  сотня. 

Сотішатв,  шаю,  вш,  сов.  в.  сотшвтв, 

шу,  шнш,  гл  = Утішати,  утішити.  Ви- 
кинув  Іванко  половиночку  (копи),  соті- 
шив  дівчину-челядиночку.  Мил.  88. 

Сотка,  ви,  ж.  1)  Сотня,  сотенка.  Та- 
сує вівці  все  на  три  сотці.  Чуб.  2)  Нит- 
ка, низка.  Сотка  грибів.  Радом,  у. 

Сотник,  ка,  Сотникъ.  Лучче  живий 
хорунжий,  як  мертвий  сотник.  Ном.  Ум. Сотничок.   , 

Сотниківна,  нн,  ж.  Дочь  сотника. 

Стор.  І.  33. 

Сотннвівсьввй,  а,  в.  Сотничій.  К  чор- 
там пі/жни  сотниківське  харпацтвп. 

Стор.  І.  242. 
Сотникувати,  кую,  вш,  гл.  Занимать 

должность  сотника. 

Сбтявцъвяй,  а,  є.  Сотничій. 
Сотниченко,  ка,  м.  Сынъ  сотника. 
Сотничка,  ви,  ж.  Жева  сотника.  ІІІевч. 

311.  А  за  ним  його  сотничка  Харчиха. 
0.  1661.  XI.  Кух.  18. 

Сбтничов,  чка,  м.  Ум.  оть  сотнин. 
Сотня,  ні,  ж.  1)  Сотня,  сто  штукъ. 

2)  Часті,  козацкаго  полка.  3)  Въ  старой 
Украине  XVII  и  XVIII  в.  известная  часть, 
территоріи,  состоявшая  изъ  нЪсколькихъ 
курінні  и  сама  составлявшая  часть  полка. 
Ум.  Сбтенька. 

Сотяввв,  на,  м.  Обыватель  сотни. 

Софія,  фії,  ж.  З.ЧТ.Я  Реііаз  свегееа. 

Шух.  1.  22. 
Софбров,  рву,  м.  Соусъ  въ  вареной 

кури цб,  приготовленной  на  томъ  бульон*, 
въ  ьоторомъ  курица  варилась.  Готова 
страва  вся  стояла....  телячий  лизень 
тут  лежав,  ягни  і  до  софорку  кури. 
Котл.  Еп.  V.  14.  См.  Супорка. 

Соха,  вв,  ж.  1)  Столбъ,  подпорка,  пре 
илущоств  ввлообразвая  на  конц*,  напр. 
на  соху  опирается  матица  хаты,  верхняя 
часть  крыши  въ  клуні;  на  ней  вращаэтеа 

рычать  колодезьнаго  журавля;  сбхаии  на- 
зываются также  столбики    или   подпорки. 
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на  которыхъ  уставляеься  печь  и  пр.  Вас. 
196.  Шух.  I.  109,  237.  Также  каждый  изъ 
четырехъ  столбовъ  по  угламъ  хаты.  Ко1Ь. 
I.  55,  59.  Оце  хата!  дві  сохи  та  соло- 
ми  трохи.  Ном.  №  1500.  Ой  піч  стоїть 
на  сохах.  МУЕ.  ІП.  85.  2)  Ножка  терли- 

ці въ  виді'  развилины.  Шух.  I.  147. 3)  Соха.  Чуб.  [I.  83.  /  соха  в  землі,  і 
воли  в  ярмі.  Чуб.  У.  1118.  4)  М*ра  па- 

хотной земли  въ  дві  нятыхъ  части  деся- 
тины (потому  что  для  вспашки  одной  де- 

сятины необходимо  2',  і  дня  работы  одной 
■сохой).  Черннг.  т.  Ум.  Сґшка,  сбшечиа. 

Оохар,  ра,  м.  Бревно  съ  развилиной, 
стоящее  на  плоту  сплавного  леса  (тальби),- 
яа  немъ  плотовщикъ  клааеть  свои  веши. 
Шух.  I.  181. 

Сохвалятя,  лая,  вш,  гл.  Восхвалять. 
Л  козах  седить  у  корчмі  та  мед-вино 
аружае,  корму  сохваляе.  ЗОЮР.  I     219. 

Сохнутя,  хну,  неш,  гл.  1)  Сохнуть. 
В  піч  полозку, — мокне,  на  воду  положу, — 
<охне.  (Заг.:  вюн).  Ном.  Лі  141,  стр.  295. 

2)  Сохнуть,  увядать.  В'яне,  сохне  сиро- 
тою. Шевч.  Ой  чого  ж  ти,  козаченьку, 

ще  й  молод,  да  сохнеш?  Грин.    Ш.    234. 
Сохранней,  а,  е.  Осторожный.  Шух.  1. 79. 
Сохранно,  нар.  Осторожно.  Шух.  I.  80. 

Сохтівннй,  а.  е.  Годный,  пригодный. 
Шух.  I.  170. 

Сохтувати,  тую,  вш,  гл.  Спішить.  Вх. 
Зн.  65. 

Сохур,  ра,  к.  Вилка  для  зимней  ловли 
рыбы. 

Соцький,  коро,  м.  Сотскій.  Чуб. -  V.  973. 
Настановляють  того  мужика  соцьким. 
Грин.  II.  245. 

Содькуватн,  кую,  вш,  гл.  Быть  сот- 
скияъ.  Мій  син  соцькував.    Новомоск.    у. 

Сочэввця,  ці,  ок.  Чечевица.  Родщ  Бо- 
лее, жито,  пшеницю,  горох,  сочевицю. 

Чуб.  Ш.  456.  Ум.  Сочевичка,  сочшонька. 
Чуб.  III.  163.  Сочгвонька  густа.  Чуб.  Ш. 
136. 

Сочнтн,  чу,  чйш,  гл.  Подстерегать, 
выслеживать.  Я  буду  сочшпи:  тигьки  ви 
заснете,  я  зараз  усі  обірву  горіхи.  Наги 
хіт  мишу  сочить.  Черниг.  г. 

Сочівонька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  сочевиця. 
Сошечка,  кн,  ж.  Ум.  огь  соха. 
Сошник,  ка,  м.  Соїпникь,  резакъ  въ 

сох*.  Ном.,  ст.  300,  .V  370. 
Сощепйтнся.  плюся,  пншея,  гл.  Сце- 

питься, соединиться,  сойтись.  Ой  росли, 
росли  да  й  ісхилилися  (явір  з    березою), 

вище  церковки  да  й  сощепилися.  Чуб.  V. 
713. 

Соя,  сої,  ж.  Пт.  Соя,  Согїнз  £Іап<1агіпз. 
Ном.  .V  14029.  Вх.  Пч.  И.  10. 

Сбяшний,  а,  е=Сояяшянй. 
Сояшняк,  «а,  .«.—Соняшник. 
Оояшннковяй,  в,    е=Соаятниковжй. 

Сояшияця,  ці,  ж.  =Соняшанця.  Чуб.  * 
1.   114. 
Сояшннчяна,  нн,  *с.=Согяшннчнна. 

Ум.  Сзяшничйика.  Зачав  робить  загони: 

де  була  сояшничинка.  бур'янина,  —  все пошло  на  загони.  Чуб.  II.  36. 

Сояшннчйння,  ня,  г.=Соняшенчнв- 
ня.  Новомоск.  у. 

Сбяшно,  нар. =Соняшно. 
Спад,  ду,  м.  Иаклонъ,  покатость.  Мяк. 

480.  Як  би  ж  млин  стояв  нижче,  аніж 
вода  у  ставу,  то  спад  був  би  великий 
от  і  добре  б  молов.  Канев.  у.  Треба  так 
зробити,  щоб  спад  був  од  стіни,  то  вода 
стікатиме.  Камеи,  у. 

Спадати,  даю,  вш,  сов.  в.  спасти,  ду, 
дбш,  гл.  1)  Упадать,  упасть,  сваливаться, 
свалиться,  спасть.  Нех  на  тебе  всі  нещас- 

тя з  світа  спаде  і  з  неба.  Чуб.  V.  406. 
Без  божої  волі  і  волос  з  голови  не  спа- 

де. Ном.  X  26.  Ляха  кров,  сльози,  муки 
спадуть  на  вас  і  на  ваші  внуки.  Чуб. 
V.  236.  2)  Падать,  спадывать,  спасть, 
опасть.  ЗОЮР.  І.  12.  Ряса  його....  спада- 

ла навкруг  його  такими  ж  довгими  фал- 
дами. Левин.  І.  134.  Шапка  з  голови 

спала.  3)  Сьшаться,  осыпаться  (о  пере- 
зр^влонъ  хліб*).  Нема  часу  свого  жати. 
бо  панське  спадає.  Нп.  4 )  Входить,  войтн 

судномъ  въ  ръку.  На  Лиман-ріку  іспада- 
ли.  АД.  І.  217.  5)  Стекать,  стечь.  Вода 
в  Дністр  спаде.  Гріш.  Ш.  251.  6)  Доста- 

ваться, достаться  въ  наследство.  Все  на 
його  спало,  що  було  в  батька.  НВолын.  у. 
Спав  на  мене  великий  маєток.  7)— з  чб- 
го:— з  розуму.  Глуаъчь,  поглупеть.  Ні,  на- 

ші козаки  ще  з  розуму  не  спали,  щоб 
вовка  од  біди  сховали.  Гліб.  — з  голосу. 
Спадать  съ  голоса,  терять  голосъ.  Дяк 

п'є  горілки  багато  і  вже  спада  з  голосу. 
Котл.  Нп.  350.— з  лиці,— з  т/яа.  Хутвть, 
похудіть.  А  жаль  мені  дівчиноньки,  що 
з  личенька  спала.  Нп.  Усе,  було,  тру- 

жусь, роблю,  аж  з  тіла  спала.  Гліб. 
8) — очима  на  його.  Бросать,  бросить  взгляд  ь 
на  кого,  встретить  азглядомъ,  упасть  взгля- 

ду. Куди  я  ні  гляну,  усе  на  його  погляд 
очима  спаду.  МВ.  (О.  1863.  Ш.  59).  Куди 
бчі  спіли.  Куда  глаза  глядять.  Бігти  ки- 
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нулаея,  куди  очі  спали.  МВ.  (О.  1662. 
І.  104).  9)— на  ідо:— на  думну.  Приходить, 
прійти  въ  голову,  на  мысль.  Ти  ізнов  чо- 

гось сумуєш,  Наталко!  ізнов  тобі  щось 
на  думку  спало.  Котл.  Нп. — на  коня.  Вска- 

кивать, вскочить  ва  коня.  Ой  не  вспів  Не- 
чаенко  та  на  коника  спасти.  Мет.  406. 

—  на  стяжну.  Идти,  пойти  по  слЪдаиъ  ко- 
го. От  і  я  на  дідову  стежку  спала.  Ле- 

бед.  у. 

Спадистий,  а.  е.  Покатый,  отлогій.  Бе- 
ри.... спадистий.  Млак.  86.  2)Ожнвотн.: 

ивого  ■Ьдящій  и  но  жиріюшій.  Спадистий 
кінь.  Вх.  Зн.  65. 

Спадковий,  а,  в.  Наследственный.  Впо- 
добала я  в  простій  козачці  спадкову  пи- 

ху своїм  поважним  родом.  Г.  Барв.  425. 
Спадов,  дву,  м.  Наследство.  Г.  Барв. 

364.  К.  ХП.  86.  Не  мавши  спадку,  не 
матимеш  і  упадку.  Ном.  Од  якоїсь  тіт- 

ки у  спадку  йому  достався.  МВ.  (О.  1862. 
І.  48).  Иногда  только  во  ми.  ч.  Мнж.  192. 

Сп'.дщйеіі,  ви,  ж.  Наследство. 
Овадь,  дв,  ж.  Часть  вершии.  (См.). 

Шух.  І.  227. 
Спакувати,  вую,  аш,  гл.  Упаковать, 

уложить.  Спакували  все  на  віз.  ННолын.  у. 
Спакували  свої  тлумочки  і  всі  разом 
пішли  до  Ягипту.  Гв.  І.   108. 

Спадати,  лаю,  аш,  гл.  Сгорать.  Чоти- 
рі  свічі  спалали,  поки  твою  дочку  вінча- 

ли. Грин.  Ш.  464. 

Спалахкотіти,  кочу,  таш,  ?л.  =  Спа- 
лахвутв  Желех.  Земля  запалиться  і 
згорить  ціла,  спалахкотить  небо  з  сон- 

цем, місяцем  і  звіздами.  Гн.  II.  79. 
Спалахнути,  хну,  нёш.  гл.  Вспыхнуть. 
Свалвй,  а,  е.  Унаследованный.  По 

батькові  спалий.  (Добод). 

Спалити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Сжечь.  Спа- 
лив та  й  попел  по  степу  розвіяв.  ЗОЮР. 

І.  120  Та  ні  вітер  його  не  звіє,  ні  сон- 
це його  не  емале.  Мет.  208.  2)  Опалить 

(солнцем ь  кожу).  3)  Безл.  Мене  еоадило. 
Я  вспылилъ,  меня  взорвало.   Павлогр.    у. 

Спалитися,  люся,  лишеа,  гл.  1)  Сжечь- 
ел.  Щоб  спалилась  з  деркачами  отта 
гаспедська буцегарня.  Стор.  1. 157. 2)Вспых- 
иуть,  вспылить.  Спаливсь  він  та  до  ме- 
е  з  кулаками.  Павлогр.  у. 

Спіль,  лі,  ж.  Місто,  гді-  выжженъ 
л*съ.  Вх.  Зн.  65. 

Спам'ятати,  таю,  еш,  гл.  Вспомнить. 
Не  спам'ятаю  коли  саме  це  діялось.  Ка- 
вев.  у. 

Спам'ятатися,  таюся,  ешся,  гл  Опом- 
ниться, прійти  въ  себя.  Як  упав, — зуби 

стяв,  ледве  спам'ятався.  Чуб.    V.    1081. 
Спанілий,  а,  в.  Превративпіійся  въ 

Ларина.  Не  спанілі,  не  схлопілі  діти 
України.  К.  Досв.  251. 

Спаніти,  нію,  еш,  гл.  Иревратитьсн 
нъ  барина,  стать  бариномъ. 

Спання,  вя,  с.  Сонъ,  спанье.  З  спання 
не  купиш  коня,  а  з  лежі  не  справиш 
одежі.  Ном.  №  11299.  Спання  нема.  Не 
спится,  нвтъ  сна.  Карим  очам  спання 
нема,  а  ніжкам  спочину.  Мет.  85. 

Спанбшитнся,  шуся,  швшеа,  гл.=Спа- 
нітв.  Вх.  Зн..  4Б. 

Спантеличити,  чу,  чяш,  гл.  Сбить  <п> 
толку.  Чоловіка  спантеличить  мирськая 
суєта.  К.  ЧР.  138. 
Спантеличитися,  чуса,  чвшея,  гл. 

Сбиться  съ  толку.  Спантеличивсь,  небоже. 
Ном.  .V  5173. 

Свар,  ру.  м.  і)=Спека.  Вх.  Лей.  468. 
2)=Садно.  Бх.  Зн.  65. 

Свара,  рв,  ак\=Шпара.  Угор. 

Спарити,  рю,  рвш,  гл.  1)  Обжечь,  обва- 
рить, обдать  кипяткомъ.  Як  би  го  окропом 

спарив.  Ном.  Лі  3386.  2)— шию.  Натереть 
рабочей  скотині  шею,  напр.  ярмомъ.  Хере. у. 

3)  Отколотить.  А  ти  моїх  орендарів  на- 
гайкою спарив.  Рудан.  I.  37. 

Опаритися,  рюся,  ряшеа,  гл.  Обжечь- 
ся, обвариться:  Спарився,  як  на  окропі. 

Ном.  №  3386. 

Спарвий,  а,  е.  Душный.  Желех. 
Сгарно,  нар.  Душно.  Вх.  Зн.  65. 
Спаровляти,  лаю,  ей,  гл.=Справля- 

тн.  Мені,  Івасю  Вдовиченку,  коня  на  сла- 
ву спаровляла.  Мег.  416. 

Спарувати,  рую.  еш,  гл.  Женить,  вы- 
дать замужъ,  сочетать  бракомъ.  Спарувати 

парубка  з  дівчиною.  Кн.  1.   191. 

Спаруватися,  руюся,  ешся,  гл.  Же- 
ниться, выйти  замужъ,  вступить  нъ  бра къ. 

На  всеїдній  у  неділю  вона  спарувалась 
з  сліпим  своїм.  Шевч. 

Свас,  са,  м.  1)  Праздникъ  6  августа, 
Преображеніе.  Прийгиов  Спас— держи  ру- 

кавиці про  запас.  Ном.  №  468.  2)  Спа- 
ситель. 3)  Церковь  во  имя  Спасителя. 

У  Межигорського  Спаса  тричі  причаща- 
лась. Шевч. 

І.  Спасати,  саю,  еш,  сов.  в.  спасти , 
су,  еёш,  гл.  Спасать,  спасти  (о  душевномъ 
спасенім).  Хто  хоче  душу  свою    спасти. 
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Св.  Мр.  1'Ш.  35.  Чорна  рща  не  спасе, а  біла  в  гріх    іе  введе.  Ном.  №  204. 
II.  Спасати,  сію,  «ш,  сов.  в.  сп&стн, 

су,  еёш,  гл.  Пыпасмвать,  выпасти,  да- 
вать скоту  съедать  посівьі,  траву.  Там 

чумаки  ходять,  в  руках  воли  водять, 
траву  спасають.  Чуб.  V.  964.  Треба 
1'пасти  жито,  бо  велике  вже  НИолыя.  у. 
Также:  съедать,  съесть  (растевія — о  тра- 
ъоядномъ  животномъ).  Зілє  спасає  сиви 
сленець.  АД.  І.  33. 

Спасатися,  сіюся,  втлся,  сов.  в.  спас- 
тися, суся,  сёшся,  гл.  1)  Спасаться, 

спастись"  (о  душевномъ  спасеній).  Недале- 
ко відсіля  спасається  пустельник  Стор. 

І.  106.  Я  ся  піду  питати,  як  ся  гріхів 
спасати.  Па.  На  гріх  не  спасешся.  Огь 
гріха  не  убежишь.  Ном.  .V  97.  2 (Только 
несов.  в.  Говіть. 

Спасений,  а,  е.  1)  Спасшійся.  Живе 

він  там  (у  печері)  багато  років.... — став 
спасений.  Грив.  II.  150 — 151.  2)  Благой. 
Діло  спасене  і  богоугодне.  К.  Кр.  9. 

Спасений,  ка,  .«.  1)  Сііаслющіїі  свою 
душу,  праведник  ь,  угодникъ.  К.  Бай.  118. 
К.  ЦН.  290.  2)  Говільщикг,  спасающійся. 
Спасеники  ідуть  до  церкви. 

Спясёницький,  а,  е.  Относящійся  кь 
спасающему  свою  душу  или  говіющему. 
К.  ПС.   118. 

Спясёниця,  ці,  ж.  I)  Спасающая  свою 
душу.  К.  ПС.  118.  2)  Говельщица. 

Спасибі,  спасябіг,  спасибу,  меж.  1  )Сиа- 
сибо,  благодарю.  Левин.  Пов.  369.  Спаси- 

бі вам  за  ягідки.  ЗОЮР.  I.  66.  Таки,  спа- 
сибу ііому,  добрий  на  старости  буе.  Рудч. 

Ск.  I.  77.  2)  Мала,  малий  спасибі.  Мало 
пользы,  толку,  небольшая  польза.  Жита  — 
хвалить  ласку  божу:  ярина  змилила: 

■речки  теж  припалило,  смальнуло  су- 
иею  та  вітром,  з  їх  .нала  спасибі.  Ва- 
;клы;.  у.  Нала  спасибі  з  того,  що  він 
на  самій  горілці  еедить,  самою  горілкою 
шинкує,  а  хліба  не  приробляє, — малу 
спасибі  заробить.  Васильк.  у.  Зімою  день 
малий:  вже  по  обіді  з  того  дня  малий 
спасибі.  Рк.  Лсвиц. 

Спаситель,  ля,  м.  Спаситель,  Спаси- 
тель міра,  І.  Хрнстось.  Богові  молились, 

Спасителю  хрестились.  Нп. 

Спасів,  сова,  ве.  Спасовъ.  Спісова  бо- 
рода. Пучекъ  несжатыхъ  стеблей  хліба, 

обыкновенно  связываемый  на  конці  ежа* 
той  нивы  жнецами.  Чуб.  Ш.  226. 

Спасівка,  ки,  ж.  1)  Успевскій    постъ. 

Спасівкаласівка,  а  Нетрівка-голодівка. 
Ном.  X  482.  2)  Сортъ  групгъ  или  яблогь. 

Спасівський,  а,  е.  Бьівающій  въ  успен- 
скій  постъ.  Швидко  висохла  вона  (хата) 
на  гарячому  спасівському  сонці.  Леввц. І.  331., 

Спасіння,  ня,  ж.  Спасеніе  (духовное). 
З  дурного  говіння  не  буде  спасіння.  Нои. 
А»  133.  Ой  хто  мене  поцілує, — заробить 
спасіння.  Грин.  Ш.  654.  Ум.  СласІннячко. 
Ном.  „V  2428. 

Опаскудити,  джу,  диш,  гл.  Изгадить, 
испакостить.  Старий  стару  хвале,  що 
добрий  борщ  варе,  а  молодий  свою  гудить: 

що  не  зваре,  то  спаскуіить.  Чуб.  V*.  1 128. 
Спаскудитися,  джуся.  дишся,  гл.  Из- гадиться, испакоститься. 

Спасовець,  вця,  м.  Тотъ,  кто  произво- 
дить потраву,  пуская  свой  скогь  на  чу- 

жое поле.  Рк.  Лениц. 

Спасти.  О    Спадати. 
Спасти,  ся.  См.  Спасати,  ся. 
Спати,  сплю,  спиш,  гл.  Спать.  Карі 

очі  не  сплять  ночі.  Мет.  85.  Спіти,— аж 
пахне!  Славяв.  у.  или:  спіти,—  аж  гГляя  гне. 
Лебед.  у.  Сильно  хочется  спать. 

Спатися,  опиться,  гл.  безл.  Спаться. 
Йому  ніченька  не  спиться.  Мет.  75. 

І  світ  настав,  а  Ярині  не  спг-  >ся,— 
ридає.  Шенч. 

Спатки,  спатоньки,  спаточки,  спату- 
ні,  спатунечки,  спатусі,  спатусічки,  гл. 
Ум.  огь  слати.  А  спатки  таке,  що  .иати 

її  родила  до  сна.  Ном.  №  1ІЯ13.  Ще  дів- 
чина спатоньки  не  клалась.  Мет.  28. 

Стелю  постіль  білу  і  спаточки  ляжу. 

Чуб.  V.  620.  Спатусі  на  білії  подусі!-- 
говорятъ  ребенку,  укладывая  его  спать. 

Спахнути.  Си.  Спахувати. 

Спахувати,  хую,  вш,  сов.  в.  спахну- 
ти, хну.  веш,  гл.  1)  Вспыхивать,  вспы- 

хнуть. Іскра  до  покутя  спахнула  (гості 
будуть).  Ном.  Л  11797.  2 1  Вспыхивать, 
вспыхнуть  (о  румнн  ці),  густо  покраснеть. 

Рум'янець  густий  спахував  на  личку. МВ.  II.  94. 

Спацэра,  рв.  ж.  Прогулка.  Да  що  ж 
вона,  пане  брате,  під  явором  робить?  Ой 
з  тим  розлучником  на  спацвру  ходить. 

Чуб.  V    385. 
Спідір,  ру,  л.=Спацера.  Вийшла  во- 
на рал  на  спацір.  Чуб.  11.  133. 

Опачнти,  чу,  чнш,  гл.  Искривить,  по- 
косить, погнуть. 

Спьчктнся,  47СЯ,  чишея,   гл.    Искри- 
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виться,  покосяться.  Спачились  двері.   Ка- 
мея, у. 

Спачка,  кв,  лс.  =Сплячка.  Лохв.  у. 
Спаш,  шу,  м.  Потрава,  порча  скотиной 

травы  или  хліба  на  поляхъ.  Мкр.  Г.  21. 
Займи  скотину  і  візьми  за  спаш.  Сии. 
217  Горобці  шкоду  роблять,  а  синиця 
«  спаш  упаде.  Ном.  Л  4071.  Між  лис- 

том повивертались  боками  довгі  і  круті 
білі  гарїузи,  неначе  воли  на  спашу.  Ле- 

вин. Пин    227. 
Спашае.  вбго,  с.  Плата  за  потраву. 

Спашного  дав    півкарбованця.    Камея,    у. 
Овевайтв,  ваго,  ниш,  гл.  Исполнить. 

Полт.  г.  Коли  б  Господь  спевнив  мое  жа- 
дання. К.  1ов.  13. 

Савка,  кв,  ж.  Зной,  жаръ.  Левиц.  Нов. 
226.  На  дворі  стала  спека,  аж  дихати 
важко.  Левиц. 

Спекатися,  казися,  вшся,  гл.  1) — чого. 
Избавиться,  отвязаться,  отделаться.  2)— 
з  ним.  Связаться  съ  ігвиь.  Ото  вона  спе- 

калася з  ним,  а  то  йроспекалася.  Харьк.  г. 
Спекота,  ті,  лс.=Сдека.    НВодыв     у. 
Спектв,  чу,  чеш,  гл.  1)  Испечь.  Пече 

наша,  пече,  спечи  нам  коровай  /рече!  Нп. 
Не  зітхай, — не  остатнє  ще  спекли.  Нов. 
2)  Изжарить.  Спік  чорне  порося.  МВ  іО. 
1862.  Ш..64).  Курочку  спекла.  О.  1862. 
II.  ЗО.  Ту  рибку  скажіть,  щоб  спекли. 
Мнж.  25.  3)  Сжечь  (человека).  Гетьмана, 
що  на  огні  ляхи  спекли.  Шевч.  234. 

4)— ріка.  Покраснеть,  сконфузясь.  Офи- 
церик трошки  спік  рака,  що  одвик  по 

своєму  розмовляти,  К.  ДС.   19. 

Спекткся,  чуся,  чешоя,  гл.  П  Испечь- 
ся. Спікся  хліб.  2)  Изжариться.  Ще  гуска 

не  спеклася.  3)  Быть  оналеннымъ  солнцеяъ. 

Сперва,  спёрву,  кар.  Сначала.  Сперва 
твое  будем  їсти,  а  тоді  мое.  Рудч.  Ск. 
II.   156. 

Сперёд,  пред.  Изъ-подъ,  передъ,  съ,  огь. 
Сперед  моїх  очей  втік.  Чуб.  Скікнув  ми- 

лий сперед  очей,  тільки  вчула  свист. 
Чуб.  Іван  приймає  сперед  того  коля  сі- 

но, а  м'ясо  ложить  перед  ним    Рудч. 
Спёреда,  кар.=Спереду.  Ще-ще  спе- 

реди, а  ззаду  на  чорта  походить.  Нои. 
№  2910. 

Свередвти.  См.  Саережатв. 
Спереду,  нар.  Спереди,  впереди. 
Спережатв,  жію,  еш,  сов  в.  опереди- 

те, дж у,  дяш,  гл.  Опережать,  опередить. 
Не  опережай,  Іване,  йіи  поруч.  Канев.  у. 
Пливуть  качки  в  два  рядочки,  одна  й 
одну  спережае.  Мет.    57.    Думка   думку 

спережае.  МВ.  І.  Він  спередив  мене   ко- 
нем. Екат.  у. 

Сперечатя,  чаю,  еш,  сов.  в.  сперэчя- 
тв,  чу,  чаш,  гл. — кого.  1 1  Уговаривать 
не  дідать  чего,  удерживать.  Я  його  спе- 
речав:  бійся  Бога,  не  їдь,  теперки  ніч! 
Камея,  у.  2)  Препятствовать,  воспрепят- 

ствовать. Рубають  собі  ліс  у  пана,  ніхто 
не  сперече,  бо  то  ніч.  Качен,  у. 

Сперечатвся,  чаюся,  вшся,  гл.  Спо- 
рить. Та  се  було  тоді,  як  ми  з  ним  спе- 

речалися за  землю.  У  мая.  у.  Стара  Ти- 
хониха  трохи  сперечалась,  а  батько  зго- 

дився. Левиц.  І    20. 

Ссерэчнтиоя,  чуся,  чвшея,  гл.  Пере- 
чить, противится.  Дід  не  сперечився.  Ле- 

виц. Пов.  234. 
Сперта,  ся.  См.  Спіратя,  ея. 
Сперш,  спершу,  нар.  Сначала,  прежде. 

Чи  воно  так  і  спершу  було,  як  Христос 
не  народився?  ЗОЮР.  І.  12. 

Спечахвтя,  лю,  двш.  гл.  Опечалять. 
Що  ти,  сестро,  ізробила,  нашу  матір 
спечглила?  Раиіі. 

Спечаав,  а,  є.  Жаркій,  душный  (о  дав). 
Вх.  Пч.  65. 

Спечно,  нар.  Жарко,  душно  (ва  дворі). 
Вх.  Зн.  44. 

,  Спвватв,  ваю,  вш,  сов.  в  спити,  аіп'вб, 
зіп'єш,  гл.  Пить,  испивать,  выпить,  изпять. 
Тут  тобі  не  бувати,  червоної  крови  не 
спивати.  Чуб.  1.  131.  Дала  дівчина  ко- 

закові кохан-зілля  спити.  Чуб.  V.  429. 
(Нехай)  з  кумою  Хмельницькою  мед-вино 
спиває.  Раиїі.  Спили  зелене  вино.  Чуб. 
Ш.  400. 

Спиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  спи- 
тися, яіп'юея,  зіп'єшся,  гл.  Спиваться, 

спиться.  Чи  ти,  мужу,  спився,  чи  ти 

скрутився.  Чул.  V*.  1081 
Спиш,  жу,  м.  1)  Бронза,  мідь,  коло- 

кольный мегаллъ.  2)  Зірубка,  углубление, 
вырубленное  въ  кусБі  дерева.  ІПух.  I.  87, 
93.  З)  Раст.  Сопіи»  «апірііпеа  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  119. 

Спяжарня,  ні,  ж.  Ч\манъ  для  провизіи, 
кладовая. 
Спижоввй,  а,  е.  Бронзовый,  медный. 

ЗОЮР.  I. 
Спялитя,  лю,  лаш,  гл.  Поднять  пыль. 

їду  я,  — це  як  под  не  вітер,  так  і  спи- 
лив киптюгу  поперед  мене.  Новомоск.   у. 

Спильна,  нар.  Пристально.  Спильна 
на  синее  море  собі  поглядає.  \\.  I.  188. 
Ум.  Спильненьна. 
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Оинльнувати,  ную,  вш,  гл.  Бо  время 
явитися.  Вх.  Лем.  468. 

Слан,  ну,  м.  Остановка,  удержъ.  См. 
Упин.  А  пташки  без  перестану,  без  спи- 

ну виспівували.  Левйц.  І.  125.  Ум.  Спи- 
нок. Ве.на  спинку  вдовиному  синку.  Чуб. 

V.-  275. 

Спина,  ни,  ж.  Спина.  Кров  дзюрко- 
тить, булькотить  з  спини.  ЗОЮР.  І. 

146.  Ум.  Спинна,  стіночка. 

Спинати,  нам,  вш,  сов.  в.  сп'ястй. 
війну,  8Іпябш,гл.=-  Спиняти,  спинити.  За 
ним  жінка  у  погоню — хватає,  спинає, 
серцем  називає.  Чуб.  V.  736.  2)  Застеги- 

вать, застегнуть,  пришпиливать,  скалывать, 
сколоть. 

Спинатися,  ваюся,  егася,  сов.  в.  сп'яс- 
тися, зіпнуся,  зіпнешся,  гл.  ̂ Застеги- 
ваться, застегнуться,  пришпиливаться,  при- 

калываться, приколоться.  2)  Подниматься, 
становиться.  На  ноги  сп'ястись.  Левиц. 
Становиться  на  цыпочки,  приподниматься 
на  пальцахъ;  вообще  тянуться  къ  чему- 
либо  выше  стоящему.  Ввійшла  я  до  неї 
вчора,  вона  спинається  на  вікно.  МВ.  І. 
3)  О  лошади:  становиться,  стать  на  дыбы. 
4)  Спорить,  возставать,  возстать  противъ 
кого.  Як  то  проти  старшини  спинать- 

ся. Канев.  у.  Мені  не  можно  спинаться 
з  старшиною,  бо  сина  у  москалі  оддасть. 
Капев.  у. 

Спинити,  ся.  См.  Спиняти,  ся. 
Спинна,  ки,  ж   Ум.  огь  спина. 
Спннковйй,  а,  е.  Спинной,  со  спины. 

Спинкова  щетина.  Полт.  г.  2)  Переносно: 
самый  отборный,  лучшій.  Саме  спинковс 
панство.  Мир.  ХРВ.  418. 

Спянвуватн,  вую,  вш,  гл.  Двигаться 
на  спині  лежа.  Та  за  нею  спинкує.  Мнж. 
132. 

Спйвов,  вку,  м.  Ум.  огь  спин. 
Спйночва,  ви,  ж.  Ум.  огь  спина 

Спявточнти,  чу,  чиш,  гл.  Всунуть,  втис- 
нуть. Хоть  же  смерть  к  тобі  приско- 

ке,— слави  в  землю  не  спинточе.  Котл. 
Од.  494. 

Спинчятнся,  чаюся,  ешся,  гл.=Спн- 
натися  3.  Хиба  це  можно  спинчатися 
з  губернатором?  Волков,  у. 

Слинява,  ви,  ж.  Ув.  огь  спина.  Спич- 
ка в  ніс,  болячка  в  епиняку,  поздоровляю, 

як  скажену  собаку.  Ном.  Л»  372. 
Спините,  няю,  еш,  сов.  в.  спинити, 

ню,  виш,  гл.  Останавливать,  остановить, 
удерживать,  удержать.  Ой  гуляла,  волю 
мала,  мати  не  спиняла.  Грин    Ш.  268. 

Ой  не  спиняйте  у  ставу  води,  нехай 
вода  рине.  О.  1861.  IV.  83. 

Спинятися,  няюся,  ешся,  сов.  в.  впи- 
нитися, вюся,  нншся,  гл.  Останавли- 

ваться, остановиться,  удерживаться,  удер- 
жаться. Пішла  б  на  край  світа,  не  спи- 

нилась би.  Левиц.  І.  54.  Час  не  спи- 
няється. МВ.  І.  150. 

Спис,  са,  м  Копье.  Як  ударить....  спи- 
сом у  груди.  Мет.  454.  Скоро  настиг,  за- 
раз його  і  проколов  ошсом.  ЗОЮР.  І.  120. 

Списати,  ся.  См.  Списувати,  ся. 
Спйсватв,  ваю,  еш,  гл.  Сожрать,  уни- 

чтожить? Ледачого  нігде  не  епискае.  Ном. 
-V  3229. 

Список,  еву,  м.  1)  Списокъ,  запись. 
Ти  вже  виписаний  з  наших  списків. 

Грин.  II.  149.  У  сільські  списки  так 
його  записали.  Кв.  І.  228.  2)  Копія. 

Спйсуватв,  сую,  еш,  сов.  в.  списати, 
шу,  шеш,  гл.  1)  Списывать,  списать,  пе- 

реписывать, переписать.  Списуючи  сі  епи- 
тахвії,  я  дисувася.  Стор.  II.  145.  2)  Опи- 

сывать, описать,  излагать,  изложить  пись- 
менно. От  і  списали  на  бумагу  да  в 

Борзну.  ЗОЮР.  І.  71.  Як  зо  мною  була 
прахтика,  то  варто  навіть  списати  цеє. 
Драг.  63.  3)  Исписывать,  исписать.  Уже 
списав  увесь  папер, — давайте  ще,  бо  не- 

ма де  писати. — шкуру  Испещрять,  испест- 
рить гбло  знаками  ударові..  То  то  ж 

то  так  звелів  всю  шкуру  скрізь  списати, 
що  то  тобі  нема  і  кущі  де  клювати. 
Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  87).  4)  Рисовать, 
нарисовать.  Писав  три  дні  і  три  ночі, 
закіль  списав  чорні  очі.  Мет.  10.  Спишу 

твоє  біле  личенько  на  бумазі,  приб'ю 
твоє  біле  личенько  в  кімнаті.  Чуб.  V 
312. 
Списуватися,  суюся,  ешся,  сов.  в.. 

списатися,  шуся.  шешся,  гл.  Списы- 
ваться, списаться. 

Спнсьнбнна,  списьмёисьва,  нар.  Свы- 
сока, по  ученому.  Котл.  Ен.  VI.  81.  Оце  ж 

так  заговорив  вам  епиеьменська.  Стор. 
І.  68. 

Спит,  ту,  м.  1)=Спитов.  Зірвали  в 
чужому  саду  кілька  ягід  на  спит.  Черн.  у. 

2)  Разспросы.  Взяти'кого  на  спит. 
Спитати,  таю,  еш,  гл.  Спросить.  Не 

спитавши  голови,  не  лізь  до  ніг.  Ном. 
Л-  3838.  Все  розберіть  та  й  спитайте 
тоді  себе:  що  ми?  Шевч. 

Спитатися,  таюся,  ешся,  гл.  Спросить, 
разепросить,  спроситься.  Спитаєшся  пня 
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і  колоди,  як    прийдеться    до    чого.    Ном. 
Л  9782. 

Спйтя.  ся.  См.  Спивати,  ся. 
Спитлювати,  тлюю,  вш,  гл.  Сколоть 

круничатой  муки.  Ярая  пшениченька  у 
стіжку.  Ми  її  зготуємо,  на  короваіі 
спитлюємо.  0.  1862.  IV*.  13.  Ой  мель- 

нику, мельниченьку,  спитлюй  мені  пше- 
ниченьку. Грин.   ПІ.   660. 

Сниток,  тку,  м.  Проба,  испытание.  Ном. 
Лі  4279.  Хиба  на  спиток  узяти  білі, 
яка  то  вона  буде. 

Снйтуватн,  тую,  еш,  гл.  Пробовать, 
испытывать.  Нехай  дурнями  бреди  спи- 
тують.  Черк.  у. 

Слвтувачнся,  туюся,  ешся,  *л.=Сли- 
туватн.  Опитувавсь  він  жінку  вмовляти, 
ти  не  така  то  вона.  МВ.  (0. 1862.  ПІ.  60). 

Спихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  зіпхнути, 

пхну,  зіпхнеш,  гл.  Спихивать,  спихнуть, 

сталкивать,  столкнуть.  Мужик  я  печі  спав— 
нито  його  не  спихав.  Ном.  >?■  7050. 

Спяхбйка,  нар.— Спишна.  По  них  хо- 
дить красне  дівча  спихойка.  Гол.  І.  335. 

Спиця,  ці,  ж.  1)  Спица  (въ  колес*). 
Рудч.  Чп.  250.  Котилися  вози  з  гори, 
поламались  спиці.  Чуб.  V.  323.  2)  Часть 
гончарнаго  круга.  См.  Круг  11.  3)  Часть 
млина  ручного.  (См.).  ІПух.  і.  104.  4)  Въ 

срубленномъ  дереві  сус-ь,  тонкая  часть 
котораго  отрублена.  Шух.  І  187. 

Спинав,  ка,  м.  1)  Молодой  ростотсъ  ка- 
ыыша.  О.  1862.  І.  55.  2)  Рыба-самецъ 
въ  то  время,  когда  онъ  трется.  Мнж.  192. 

Спнчаствй,  а,  е.  Остроконечный. 
Спнчасто,  нар.  Остроконечно. 
Спичка,  кн,  ж.  Остроконечная  палочка. 

Як  очей  на  спичку  не  повидовбує.  Ном. 
>6  3440. 

Спйвша,  ня^.=Пишно.  Ой.  приїхав 

щиглик  спишна,  сів  собі  в  саду  на  виш- 
ні. Чуб.  V.   1127. 

Спищатя,  щу,  щяга,  гл.  Запищать. 
Птах  счищав.  Вх.  Лем.  469. 

Спів,  ву,  м.  Пініє.  Серед  пахощів  кві- ток і  співу  пташиного  побачимось.  Левин. 
І.  303.  Музики  і  співи  замовкли.  Стор. 
М.  Пр    54 

Свіва,  ви.  ж.  Ііініе,  пісня.  Л  де  ж 

Гонтаї...  чому  не  співає,?  нема  його;  те- 
пер йому  .набуть  не  де  неї,  не  до  співи. 

Шевч.  201 

Співав,  ва,  м.  1)  Півень.  Співак,  тан- 
цюра  на  всі  руки.  ІСотл.  Ен.  IV.  11.  Так 
ось  коли  побачив  співака!  яка  мальована 

та  штучна  птиця.  ГреО.  391.  2)  Пів- 
чій. 3)  Названіе  собаки.  КоІЬ.  І.  65. 4)  Пт. 

ЗуІУІа,  травникъ.  Вх.  Пч.  II.  14.  Ум. 
Співаченьно,  співачок.  Федьк.  І.  28.  Півни- 
чок-співачок.  Мнж.  3. 

Співака,  вв,  ж.— Співав  1,  2.  Греб. 
389.  Співають  співаки. —  щоб  вас  побрали 
собаки.  Ном.  .V   12446. 

Співанка,  ви,  ж.  Пісні..  Не  співанку 
я  співала.  Гол.  І.  172.  Ум.  Співаночка. 

Лукаш.  146. 
Співання,  ня,  с.  Пініє.  Співання  в 

п'ятницю,  а  снідання  в  неділю  ніколи не  минеться.  Ном.  А6  539.  Ум.  Співаннячко. 

Чуб.  Ш.  109. 
Співаночка,  ки,  ж.  Ум.  отт>  співанка. 
Співати,  вію.  еш,  гл.  Иіть.  В  полі 

пташки  літають,  веселенько  співають. 

Мет.  65.  На  гуслях  гра",  красно  співає. 
Раиіі.  На  два  криласи  .  можна  співа- 

ти. Нок.  Л»  6964. 
Співатися,  ваюся,  ешся,  гл.  Піться. 

Г.  Барв.  222.  Пісня  сама  співалася.  Ле- 
нин.. Нов.  25. 

Співацький,  а,  є.  Отно  іщійся  къ  пін- 
ну, півчему. 

Співачеиьвс,  ва,  м.  Ум.  огь  співак. 
Співачка,  ви,  ж.  1)  Півица.    2)    II*- 

вувья.    Дають    дівчатам- співачкам.    0. 
1862.  IV.  24. 

Співачбв,  чва,  м.  Ум.  оть  співак. 
Співець,  вця,  м.  І)    Півець.    Співець 

славутний  Митуса.  Кост.  (0.  1861.  ПІ. 

ЗО).  Замовк  співець.  О.    1862.    \*Ш.    11. 
2)  Поэтъ. 

Співливий,  а,  е=Співучнй.  Які  спів- 
ливі баби.  Черниг.  г.  Соловей  инитй 

удасться  дуже  співливий.  Волч    у. 

Співннн,  а,  в.  Півучій.  Маєш  же  сва- 
шеньки співнії.  Гол.  II.  665.  2)  Мелодн- 

ческій,  музыкальный. 
Сшвонути,  ну.  наш,  гл.  Сразу  громко 

чапіть.  Раптом  як  співане!  дзвінко-то- 
ненько. МВ.  (О.  1862.  Ш.  64). 

Співочий,  а,  в.  Півчій.  Весела,  мов 
та  пташка  співоча.  МВ.  І.  Співочу  пти- 

цю чути.  Св.  .!.  295. 

СпІвочва,  ви,  ж.  Ум.  оть  співа,  но 
встрічено  только  въ  значен.:  лівунья. 
Всякі  співочки  співають,  сидячи,  або  лі- 

таючи, кожна  своїм  голосочком:  там, 
під  вітою  сидить  соловейко....  О.  1862. 

IV.  72. 
Співребітвив,  в»,  *.  Сотрудникъ.  Нуг 
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доброго  собі  співробітника  придбала  Поль- 
ща! Морд.   На.  104. 

СпігроОітгяця,  ці,  ж.  Сотрудница  Же- 
лег. 

Співуввтв,  вую,  вш,  гл.  Півать.  Вх. 
Лев.  469, 

Співун,  на,  м.  Півунг.  Зміев.  у.  Мир. 
ХРВ.  131. 

Співуха,  хн,  ж.  Півуньн.  Співуха 
невсипуща.  Мир.  ХРВ.   113. 

Співучая,  в,  є.  1 )  Любящій  піть,  мно- 
го іюющія.  Черк.  у.  2)  Цівучій.  Голосок 

тихий,  співучий.  0.  1862.  IX.  69. 

Спід,  споду,  м.  і)  Исподъ,  низъ,  ниж- 
няя часть.  Моливсь  за  них,  як  сонце 

світ  ни  землю  рано  розсипало,  .поливсь, 
як  промені  спускало  воно  під  спід  землі 
і  гніт.  Мкр.  Г.  68.  Підверне  всіх  собі 
під  спід.  Котл.  Ен.  Ш.  74.  Підпа.гили 
сосну  від  споду  до  верха.  Чуб.  V.  394. 
С  поди  у  невода— нижній  край.  Вас.  186. 
2)  Дно.  Сьорбайте,  хлопці,  юшку,  а  ри- 

ба на  споді.  Нон.  Лс  11997.  3)  Глубина, 
глубь.  4)  Изнанка,  подбой.  Жупан  голу- 

бий на  вереї,  красний  на  споді.  ЗОЮР. 
І.  97. 

Спід,  предл.  Изъ-подъ.  Спід  ринви  та 
на  дощ.  Ном.  Лі  1792. 

Спідка,  ви,  ж.  1)  Изнанка.  Спідка 
добра,  а  верх  подраний.  2)  Основанії;.  Вх. 
Лем.  40І.  3)  Корка  нижнії)!  у  хліба.  Взя- 

ла паляницю,  постукала,  поклала  щи- 
колотками під  спідку.  Левиц.  Поз.  197. 

Скоріше  вибрав  на  тарілку,  ввесь  коро- 
вай на  мир  роздав;  а  музикантам  тіль- 

ко спідку.  Алв.  36.  4)  Дно  большой  лодки 
(дуЧіа).  Мвж.  180.  5)  мн.  Варежкн  вь  ко- 
жаныхъ  рукавицахъ.  Мвж.  1 92. 

Спідлений,  а,  є.  СділавшіЙси  подлым  ь. 
Може  чиє  ще  не  спід.іене  серце  важко 

заб'ється,  до  серця  озвппься.  К.  ХП.  48. 
Спідліти,  лію,  вш,  гл.  Стлаться  мод- 

лыяъ.  К.  Де.  213.. 

Свідвввіднтн,  джу,  диш,  гл  Обмануть, 
обнадежить  я  не  исполнить.  Поступилися 
прийти  на  роботу,  а  далі  й  нема  й  спід- 
нееідили  мене.  Волч.  у. 

Спідник,  ка,  -і!.=Спідняк  І.  Шух.  І. 
103,  146 
Спідниця,  ці,  ж.  І)  Юбка.  Чуб.  VII. 

428,  429.  Гол.  Од.  49.  КС.  1893.  V.  261. 
2)  Часть  полушубка  оть  талій  ввизъ  Вас. 
155.  У».  Спіднична,  спіднйченьиа. 

Спідничина,  нв,  ж.  Юбченка.  Спідни- 
чина не  зіходить.  Гран.  Ш.  268. 

Слідяячка,  хв,  ж.  Ум.   оть    спідниця. 

Спідній,  я,  в,  Нижній,  исподній.  Рудч. 
Ск.  І.  4.  Фе!  сказала  Катерина>  закопи- 

ливши спідню  губу.  Левиц.  Пов.  143. 
Спідня  щелепа.  Спідня  одежа. 

Опідвяк,  ка,  м.  1)  Нижній  жерновъ 
па  мельниці.  2)  Нижній  ішльщнкь  3)  Дно 
кобзы.  КС.  1882.  УШ.  281.  1)  Часть  гон- 
чарнаго  круга.  См.  Круг  11.  Вас.  179. 
Шух.  I.  260-262.  5)  Снятое  молоко.  Верш- 

ки з  глечиків  позбірають,  а  спідняк  по- 
зливають у  су.геї  та  ото  й  продають 

дешево.  Каневск.  у. 

Спід  и  ярка,  кн,  ж.  Доска  на  дні;  же- 
лізнаго  кузова.  Вх.  Лем.  469. 

Спідручний,  а.  е.  О  волі,  запряжен  яомт> 
въ  плутъ:  тотъ,  который  ндетъ  со  стороны 
погонича. 

Сшдспбду,  нар  Снизу,  со  дна.  Рк. Левиц. 

СпідсІстя,  сяду,  деш,  гл. — кого.  За- 
нять чье  місто,  замінить  кого.  Чуб. 

П.  20. 

Спідтиха,  спідтйшка,  нар.  Исподтишка. 
Сппіїпиха-іпиха  підкрадешся.  Шевч.  Спід- 

тйшка мішки  рве.  Ном.  Де  ЗОЗЯ. 

Спідушка,  вя.  ж  — Спідка  3.  Рк. Левиц. 

Спіж,  жу.  ."..  спіябвий,  а.  е=Спвж, 

спнжовнй.  1'н.  II.  72.  Спіжові  гармати. 
К.  Доел  К іЗ. 

Спізнавати,  наю,  «ш,  сов.  в  спізна- 
ти, наю,  вш,  гл.  Узнавать,  узнать.  Бога 

в  Тройці  спізнала.  Чуб.  І.  181.  Брат 
сестри  не  спізнав.  Чуб.   V.  918. 

Спізнаватися,  наюся,  єшся,  сов.  я. 
спізнатися,  наюся.  єшся,  гл.  Знакомить 
ся,  познакомиться,  сходиться,  сойтись.  Як 
з  тобою  спізнавались,  -сухі  дуби  розви- 

вались. Чуб.  V.  62.  Ой  хвортуно,  хвор- 
тунонько,  що  ти  нам  зробила,  дала  ти 
нам  спізнатися,  тепер  розлучила.  Чуб. 
V.  278. 

Снівнвтиея,  нюся,  вишся  гл.  Опоз- 
дать. Спізнюся,  то  мати  проведуть.  МВ. 

І.   157. 

Спіймати,  маю,  вш,  гл.  Поймать.  А 
дивіться,  який  славний  півник,  тра  його 
спіймать.  Рудч.  Ск.  II.  74. 

Спійнятн,  йму,  меш,  гл  =Спійматн. 
От-от  зайця  спійняти.  Св.  Л.   96. 

Спілки,  а,  є.  Спілий,  їх  зрізують,  як 
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спілий  колос  в   полі.   Іов.    54.    Ум.   Спі- 
ленький, спілесенький. 

Спіліти,  дію,  еш,  гл.  Созревать,  до- 
латься спільїмь.  Як  почина  ожина  спі- 

літь, то  червона,  а  як  приспіє, — чорна. 
Черк.  у. 

Спілка,  кн,  ж.  Компавія,  товарищество. 
Чоловік  та  жінка,  то  одна  спілка,  Ном. 
Тримати  спілку.  Вести  компанію.  Не  три- 

май з  панами  спілки. 

Спілкування,  ня,  с  Свошеніе,  обще- 
ніе. 

Спілкувати,  кую,  еш,  гл.— а  кия. 
Быть  въ  компаній,  ділать  что-либо  сообща, 
вміть  свошевія,  связи  съ  кімь. 

Спідчлнвнй,  а,  е.  Склонный,  способ- 
ный къ  дійствіямь  въ  компаній,  хорошій 

товарищъ  въ  общемъ  ділі.  Іван  чоловік 
спілчливий;  як  спілчливі  люде,  то  добре, 
а  як  той  соб,  а  той  цабе,  то  зле.  Черк.  у. 
(Лобод.). 

Спільжнтв,  жу.  жиш,  гл.  Ослабить. 
Мусить  долішний  обруч  підбити  угору, 
аби  трохи  спільжити — звільнити  до/и 
та  тоді  забити  дно  у  затір.  Шух.  І. 
250. 

Спільний,  а,  є.  Общій,  совместный. 
К.  ЧР.  427.  Це  спільний  хліб.  Черк.  у. 
Розмова  стала  спільною.  Левиц.  Пов.  262. 

Спільник,  ка,  м.  1)  Члевъ  товарище- 
ства, общества,  артели,  хомпаньонъ.  Левч. 

59.  2)  Соучастнику  сообщникъ,  сотова- 
рищъ.  Страх  напав  на  синів  Заведеевих, 
що  були  спільниками  Симонові  Св.  Л. 
V.  10.  3)  Берущій  землю  съ  половины. 
Спільники  садили  капусту  з  половини. 
Екат.  у. 

Спільність,  ности.  ж.  Общность,  сди- 
иеніе.  До  гурту,  до  громади,  до  спіль- 
ности  закликають.  К.  (0.  1861.  І.  311,). 

Спільно,  нар.  Совместно,  общими  си- 
лами. 

Спіинутв,  ну,  неш,  г л.= Спом'янути. Бога  не  спімнув.  Шух.  І.  215. 

Спіистятяся,  щуся,  стишся,  гл.  Отом- 
стить. Спімстився  на  мені.  Борз.  у. 

Спінка,  кн,  ж.  Запонка.  Гол.  Од.    66. 

Спінь,  ия,  м.  Острый  вонепъ  веретена 
какъ  обыкновеянаго,  тавъ  и  входящаго  въ 
составь  сложныхъ  снарядовъ,  напр.  гонч. 
круга.  Шух.  I.  148,  257,  262. 

Спір,  спбру,  м.  1)  Споръ.  Пі  спору,  ні 

ласки.  Ном.  №  7622.  2)  Спорость,  успеш- 
ность въ  работе.  У  гх  великий  спір  у 

молочі.  Кіев.  у.  Постаріли  ми  ще  за  сі 
годи,—  нема  й  того  спору  в  руках,  що  й 
тоді  був.  Г.  Барв.  503.  3)  ?  То  були  відь- 

ми і  збірали  спір  із  жита,  щоб  не  було 
уроджаю.  Грин.  І.  284.  4)  Астма.  Шух. 
І.  36.  5)  Нагроможденный  кучи  вскрыв- 

шегося и  снова  смерзшагося  льда.  Вх.  Уг. 
268. 

Спірати,  раю,  еш,  сов.  в.  спёрти,  зіп- 
ру, 8іпреш,  гл.  1)  Опирать,  опереть,  упи- 

рать, упереть.  2)  Удерживать,  удержать, 
останавливать,  остановить.  Сперло  дух.  За- 

хватило двухъ,  вельзя  дышать.  У  вовка  аж 
дух  сперло.  Рудч.  Ск.  I.  3.  3)  Препятст- 

вовать, воспрепятствовать,  запретить.  Іди 
дочко  за  Тодгра,  я  тобі  не  спсраю.  Федьк. 
То  Чх  батько,  жарті/вати  не  сперас. 
Федьк.  I.  118. 

Спіратися,  раюся,  вшся,  сов.  в  спер- 
тися, віпруся,  зіпрешся,  гл.  ̂ Опирать- 

ся, опереться,  упираться,  упереться.  Радюк 
стояв  до  півночі,  сперишсь  на  тин.  Ле- 

виц. Пов.  189.  Па  пужално....  спірати- 
ся. Рудч.  Чп.  203.  2)  Упирать,  упереться, 

заупрямиться.  Хтів  пан,  щоб  теперка 
йшли  до  нього,  так  люде  сперлися,  що 

треба  кукурузи  збірати.  Камен.  у.  3)  Спо- 
рить, заспорить.  Сперся  зо  мною  так,  що 

ну.  Черк.  у. 

Спірний,  рю,  рвш,  гл.  Отколотить.  Их. 
Лем.   469. 

Спірка,  ки,  ж.  Споръ. 

Спірний,  а,  е.  1)  Скорый,  быстрый. 
Спірний  кінь.  Канев.  у.  Сухе  жито  спір- 

не молотити.  Лебед.  у.  Чоловік  спірний 

до  роботи.  Кіев.  у.  2)  Спорвый,  прибыль- 
ный, выгодный.  Набиток  злий  не  спір- 
ний. Ном.  №  10374.  Яке  не  вилягло  та 

не  поплуталось  жито,  те  спірне  косити. 
а  те— ні.  Волч.  у. 

Спірнйця,  ці.  ж-  Сортъ  луку.  Вас.  205. 

Спірно,  нар.  Споро,  спорно,  успішно.  У 
гурті  їсться  спірно  і  кагиа.  Ном.№  10731. 
У  дворі  плідно,  а  в  коморі  спірно.  Чув. 
Ш.  366.  Спірно  копас — варт  чарку  да- 

ти. НВольш.  у. 

Спіса,  си,  ж.  Рыболовный  сварядъ,  то- 
же, что  и  беті,  но  иногда  съ  однвмъ  толь- 

ко зубцомъ.  Вх.  11  ч.  II.  25. 

Спіти,  спію,  еш,  гл.  Зріть,  спіть.  Ой 
з-за  гори  вітер  віс—  калина  не  спіє.  Чуб. 
V.  83. 



СПІТКАННЯ — С  [ШТАТИ. 
689 

Спітвіння,  ня,  с.  Встръча.  Леввц.  I 
284. 

Спітжати,  ся.  Ся.  ІЬ  Спотвватв,  ся. 
Спітвнутнся.  Сн.  І.  Спотякатноя. 

Спітніти,  нЬо,  вш,  гл.  1)  Вспогвть. 
покрыться  потонъ.  Як  укрився  кожухом 
на  .гежанці,  то  так  спітнів.  2)  Запо- 
тЬть.  Накрили  борщ  тарілкою,  а  вона 
й  спітніла.  Новомоск.  у. 

Спітнявіти.  вію,  вш,  гл.=Спітніти Гал. 

Спіх,  ху,  м.  Поспешность,  скорость, 
спіігь,  проворство.  За  дівкою  було  дуже 
багато  снопів  (нажатих),  а  св.  Петро  й 
каже:  Господи  милостивий,  де  цій  дівці 
*ара,  шо  вона  має  спіх  такий?  Грин. 
II.  145.  У  роботі  багато  сміху,— то  ма- 

ло спіху.  Павдогр.  у.  Знай  виводить  та 
виводить,  а  спіху  нема.  Кв.  Уя.  Слішбк. Ном.    ̂   10274. 

ОпІшвитн,  влю,  ваш,  гл.  Окончить 
Ліиву.  Канев.  у. 

Спішити,  шу,  швп,  гл.  Спішить.  Хто 
спішить,  людей  смішить.  Поя.  №  5581. 

Спіяопяся,  шуся,  шішся,  гл.  Торс-І шіться.  Іде  до  неї,  не  спішиться.  МВ II.  170. 

Світній,  а,  е.  Торопливый,  спЬшный. 
Робота  спішна,  як  кажуть,  людей  спі- шить. 

Сніхвао,  нар.  Поспішно,  скоро,  спвтно. Сіли  козаки  і  поїхали  спішно.  К.  ЧР. 
327.  Дарма,  що  сліпий  ня  одно  око  а 
спішно  робе  чоботи.   Водч.  у. Спішби,  шві,  м.  Уи.  огь  спіх. 

Оадвв,  Ву,  м.  і)  Проливной  дождь. ш  він,  аж  люнув  страшенний  сплав 
риа  тби  море  шуміє.  Федьк.  І.  9 1! 
2)  Плоть  изъ  сплавного  двса.  К  імен.  у. Черк.  у.  Іеремошом  пливуть  сплави  в 
дшку  чужину.  Млак.  91.  3)  Родь  жен- ской оогвіии.  ЕЗ.   У.  61.  Ся.  Сплавна. 

Оилаватв.  ваю,  вш,  гл.  Исіиівать. 
п  ввесь  Дунай  іечлавав,  да  такого  не іидав.  Чуб.  V.  922. 

Сплавачва,  вя,  ж.  Сплавдеяіе,  иере- «езеяіе  по  воде  сидавояъ.    Шух.    І     181 Сплавланяя,  ев,  с.  Перевода-  водою! «плавомъ. 

„Л11"""1,  лію-  вш-    гл-    Сплав.мть. сгонять  вяизъ  по  течеиію. 
Сплавний,  а,  е.  Судоходный,  сплавний. Оплдвняв,  ва,  м.  Пюговщккь. 
Спивая,  ні,  ж.  1 )— біла.  Бвли.  2)  -чер- 

вбна.  а)  Кровотечвніе  ари    родагь.    ИВо- 
лын.  у.  6)  Менструація.  Повомоск.  у. Сплавовйй,  а,  ё.  О  женщинъ:  больная 
сплавом.  Іду  шукати  сплавовог  жінки. ЕЗ.  V.  64. 

Опдаватв,  чу,  чвш,  гл.  1)  Заплакать. 
Ьплакав  над  ними  (прощаючись),  побла- 

гословив їх.  Гн.  І.  145.  Вона  ста.га,  спла- 
кала, та  й  дома  ся  зостала.  Гол.  І.  216. 

2)  Выплакать.  Сплакала  очі  темної  но- 
чі, що  світонька  не  бачу.  Чуб.  У  181 

Сплавяути,  вну,  нёш,  гл.  Всплакнуть.' Спласвати,  щу,  щвш,  гл.  Соткать?  Во- 
рона напряде,  сорока  насмиче.  а  го- 

робчик, жвавий  хлопчик,  полотенце  спла- 
ще-  Чуб.  V.  1144. 

Сплачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  оша- 
тяти,  чу,  тиш,  гл.  Выплачивать,  випла- тить. Грин.  І.  293.  Давайте  мені  всю 
худобу,  а  я  за  ваші  частини  буди  вам сплачувати.  Зяісв.  у. 

Сплесватн,  ваго.  вш.  гл.  Сплющить. 

^п^0,?*™'  ̂   в®ш'  **  Чеснуть. .іиЮР.  11.  Ю.  Оглянулась  назад  себе,  в долоні  сплеснула.  Нн. 
Сплести,  ся.  Ся.  Сплітати,  сл. 
Сплбчнтися,  чуся,  чяшея,  гл.    О   ло- 

шади: вивихнуть  плечо.  А  тутечки,  ме- ні на  лихо,  сплечився  мій  кінь.  Стор.  її.  1 1 Спливати,  вію,  вш,  сов.  в.  спливти  и 
сплясти,  ву,  ваш,  гл.  1)  Сплывать,  сплыть, упливать  но  водв  вши  ь.  Третій  раз  сту- 

пив—вода пойняла,  вода  пойняла  й  ша- почка сплила.  Грин.  Щ.  279.  Як  мій 
вік  молодий  сплив!  Г.  Барв.  114.  2)  Вспш- 
вагь,  всилить.  3)  Покриваться,  покриться (жидкостью),  л)  Сплмлн  з  рбзуя».  Сой  ги 
сь  ума.  Вх.  Зн.  65.  5",  Спливгй  на  Дтв,у= Спасти  на  дунку.  Спливе  їй  на  думки  ті проклята  ніч.  Мир.  ХРВ.  231.  Пуемі постіль  крівцею  сплчвіє.  Чуб.  V.  621 
Сплигувати,  гую,  вш.  сов.  в.  сплиг- 

нути, гну,  неш,  гл.  Спрыгивать,  енрыт- нуіь,  вспригнвагь,  венригнугь.  Сплигнула 
так  мов  цирку н  або  блоха.  Котл.  Еа  VI  •>  [ 
Сплинути,  ну,  нэп,  гл,=Оплявтя.' ии  втонула  дівшнонька,  втонула  іно хусточка  китаєва  наверх  сплинула.  Чуб. 
Сплести.  См.  Спливати. 
Спліидруватя,  рую,  вш,  гл.=гСплюя- 

друватн. Сплітати,  таю,  вл,  сов.  в.  сплести, 
ту,  теш.  гл.  І)  Спаегать,  сніееть,  связы- 

вать, связагь,  свивагь,  свить.  Дивується собі  г  дума:  який  би  ретязь  ще  сплести* 
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Шевч.  Тобі  рукавички  хто  сплете.  V. 
Д&рв.  174.  Сплести  панчішку.  Сплести 
вінок.  2)  Выдумать,  сочинить.  Дивись,  ні 
аа  се,  ні  за  те  й  сплетуть  не  знать 
г<о.  О.  1862.  VI.  87. 

Оплітатися,  таюся,  ешоя,  сов.  в.  оплес- 
тися, туса,  тёшся,  гл.  Сил  статьей,  сплес- 

тись, переплетаться,  переплестись. 
СпдІтачка.  ин,  ас.  Раст.  Сизсиїа  ері- 

Нпиш.  Вх.  .'Ієн.  469. 
Снлішвти,  шу,  швш,  гл.  Уничтожить. 

Були- вівці,  усі  геть  сплішив.  Кремеяч.  у. 
Сплодити,  дясу,  диш,  гл.  Произвести 

на  еввтъ,  родить.  Та  бодай  тая  річка 

риби  не  сплодила.  Чуб.  V*.  331.  Не  той тато,  що  сплодив,  а  той,  що  вигодував, 
що  до  розуму  довів.  Нон.  №  7237. 

Сплодитися,  джуея,  двшея,  гл.  Исто- 
щиться и  перестать  приносить  плоды.  А 

знаєш....  чого  в  тебе  земля  не  родить? 
Не  того,  що  сплодилася,  ні!  Мир.  ХРВ. 
399. 

Оплоха,  нар.  1)  Слабо,  вяло.  2)  Не 
сгмбха.  Не  скоро.  Сонце  не  сплоха  зійде — 
казав  дід  Панас.  Левиц.  І.   121. 

Спльбвуватн,  вую,  еш,  сов.  в.  сплю- 
нута, ну,  веш,  гл.  Сплевывать,  сплюнуть. 

Тричи  треба  сі  сл^ва  проказати,  за  кож- 
ним разом  по  тричи  спльовувати.  Грон. 

II.  40.  Ой  хоч  поцілує,  дак  додолу  сплю- 
не. Чуб.  V.  842, 

Сплюндрували,  рук»,  еш,  де.  Равгра- 
бить,  разорить. 

Сплюнути.  Сн.  Спльовувати. 
Сплюх,  ха,  м.  Названіе  зайца.  Вх. 

Пч.  II.  6. 
Сплюха,  хи,  ж.  Пт.  Козодой.  Зміев.  у  , 

Аваньевск.  у.  Левч.  58. 
Сплюща,  щі,  ж.  Ливень,  проливной 

дождь.  Вх.  Зв.  65. 
Силющатв,  щаю,  аш  и  сплющувати, 

щую.  еш,  сов.  в.  сплющити,  щу,  щиш,  де. 
Закрывать,  загрыть,  сомкнуть  (глаза».  Руч- 

ки зложу,  очки  сплющу  та  ще  слово 
скажу:  через  тебе,  моя  мила,  в  чорний 
гріб  заляжу.  Чуб.   V.  232. 

Сплющатнся,  щаюся,  ешея  и  сплю- 
щуватися, щуюся,  ешея,  сов.  в.  сплю- 

щитися, щуся,  щншея,  гл.  Закрываться, 
закрыться,  сомкнуться  (о  глазахъ). 
Сплющив,  а,  е.  Сонливый.  Сплющий^ 

пес  не  угонить  зайця.  Ном.  #  7205. 
Сплющити,  ся.  См.  Сплющувати,  ся. 
Сплямувати,  ную,  еш,  гл.  Запятнать. 

Колій  і  Паигїи  у  дорогих,  сплямованих 

кров'ю  жупанах.  К.  ЦН.  278.  Также  пе- 

реносно: запятнать.  Г.  Барв.  289.  Оце 
ж  її  збезчещено,  сплямовано.  К  Бай.  114. 

Сплямувалися,  муюоя,  ешея,  гл.  За- 
пятнать себя  (въ  прямомъ  и  переносномъ 

значеній).  Дивлюсь,  дивуючись,  на  кров 
з  грязею,  що  ви  обидва  нею  сплямувались. 
К.  ЦН.  190. 
Сплямувати,  тую,  еш,  гл.— ліс.  Раз- 

чистить.  Сплянтували  ліс,  плянту  зро- 
били, що  й  корня  не  видко.  Чуб.  II.  183. 

Сплячий,  спляши  й.  а,  є  Сонный,  спи- 
тій. Добре,  що  не  спав,  а  як  би  на  спля- 
чого напали  вовки,  то  б  були  розірвали. 

Каиен.  у. 

Спобігатн,  гаю,  еш,  сов.  в.  спобігти, 
ясу,  жнш,  де.  Настигать,  настичь.  Лиси- 

ця де  спобігла  курку,  то  її.  Канев.  у. 
Несподіване  лихо  спобігло.  МВ.  І.  38. 
Споважатн,  ікаю,  еш,  гл.  Уважать. 

Дай  мені,  Боже,  сей  поход  сходити, 
знав  би  я,  як  свою  матір  у  домі  спова- 
жати.  Мет.  418. 

Сповеннти,  вю,  виш,  гл.  Наполнить, 
напитать  (жидкостью).  Ти  своев  сиров 

кров'ев  землю  сповенила.  Гол.  Ш.  34. 
Сповєнитися,  нюся,  гися,  де.  Разлить- 
ся (о  рік*).  Там  ся  річка  сповенила, 

туди  не  перейдеш.  Гол.  II.  433. 
Сповнвальниця,  ці,  яв.  Такь, — пре- 

лмущ.  въ  въ  формі  ум.:  сповивальнмчка. — 
наз.  въ  свадебныхъ  п'Ьсняхъ  новобрачная 
во  время  завязьіванія  ея  головы  въ  жянскій 
уборъ  (намітку).  Сповивальничка  плаче, 
сповиватися  хоче  у  тканки  в  коханки, 
в  тонкії  серпанки.  Грин.  Ш.  548. 

Сповивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  сповити, 

в'ю,  ёш,  гл.  1 )  Завязывать,  завязать,  обви- 
вать, обвить  (тканью).  2)  Пеленать,  спе- 

ленать. Там  Пречиста  свого  сина  купа- 
ла, а  ̂ ..упавши,  в  шовкове  сповила.  Чуб. 

Ш.  323. 
Сповивач,  ча,  м.  Свнвальникъ.  О.  1861. 

II.  7.  Ум.  Сповйвачии, 
Сповити.  См.  Сповивати. 
Сповитбв,  тву,  м.  Пеленки.  Дитина 

в  сповитку.  Лсвиц.  I.  109.  Ум.  Сповитб- 
чок.  Я  ще  в  сповиточку  зосталася  сиро- 

тою. МВ.  И    75. 

Спогнття,  тя,  е.-  Пеленаніе,  пеленки. 
Ой  спи,  дитя,  без  сповиття!  Маек. 

Сповитуха,  хи,  ж.  Повивальная  бабка. 
А  бабі  сповитусі  кладуть  у  домовину 
палицю.  ЗОЮР.  II.  44. 

Сповідання,  ни,  с.  Испов'вдьіваніе,  испо- 
в-вдь. 

Сповідати,  даю,  еш,  гл.  Исповвдывать: 
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а) — мг4.  Піп  сповідає  вже  останнього, 
б) — що.  Той  молиться,  сповідає  гріхи  пе- 

ред братом.  Шевч. 

Сповідатися,  даюся,  вися,  гл  Испо- 
къдываться.  Сповідайтесь,  панове,  мило- 

сердному Богу.  Макс.  У  угорек,  укра- 
ннцевъ  есть  сов.  в.:  сповістися,  віщуся, 
стишся  — призваться  кому.  Вх.  Уг.  269. 

Сповіддя,  дя,  с.  Нсповздь,  исповвды- 
ваніе.  Дорогий  шаг  до  сповіддя,  а  після 
сповіддя  не  вельми.  Ном.  №  7775. 

Сповідник,  к»,  .и.  Испов-БдующШ.  Во- 
но й  сповідники  оті  у  Киіві  грошей  ду- 
же багато  мають,  бо  скі.іьки  людей  ви- 

сповіда.  Канев.  у. 
Сповідниця,  ці,  ж.  Въ  сказав:  палка, 

дубина,  которою  священнякъ  билъ  чабана, 
предполагавшего,  что  такт,  производится 
псповБдь.  почепу  и  давша  го  палкі  такое  яа- 
званіе.  Мнж.   105. 

Сповіць,  ді,  ж.  Исоовідь.  До  сповіді 
готуюся    да  вес  Богу  молюся.  Мет.  871, 

Сповіряй,  ряю,  вш.  сов.  в.  сповіряй, 

рю,  ряш,  гл.  1)— я»  кого.  Довірять,  до- 
вірить кому.  На  діда  Бутурлину  усх  свої 

маєтки  сповіряє.  КС.  1904. 1.  279.  2)— ко- 
ал/. Повірять,  повірить,  сообщать  что 

кому.  Своїх  намірів  він  не  сповіряв  дома 
нікому.  Мир.  Ііов.  І.  161.  ТоХристяж, 
коли  так,  усе  роскаже,  що  сповірила  їй 
подруга.  Мир.  Нов.  II.  93. 

Сповісти,  вія,  віея,  гл.  Сказать,  раз- 
сказать.  Я  ж  би  свому  миленькому  всю 
правду  сповілч.  Чуб.  V.  5. 

Сповіщати,  щаю,  вш,  сов  в.  сповісти - 
ти,  щу,  стиш,  гл.  Извіщать.  известить, 
увідомлять,  увідомить.  Я  один  утік  і 
прибіг  тебе  сповістити.  К.  Іов.  4. 

Сповна,  нар.  1)  Вполні.  2)  Не  спбвна 
розуму.  Не  въ  полномъ  умі.  Його  жінка 
не  сповна  розуму.  І'удч.  Ск.  І.  187. 

Спбвннтя,  ся.  Ся.  Сповняти,  ся. 
Сповняти,  няю,  вш,  сов,  в.  опбвняти, 

ню,  ниш,  гл.  Наполнять,  наполнить.  За- 
стилайте столи,  сповняйте  кубонки. 

Мет.  131.  Будем  їх  двори  сповняти,  а 
свої  збідняти.  V.  Барв.  86. 

Сповнятися,  няюся,  вшея,  сов.  в.  спов- 
нятися, нюся,  нишся,  гл.  1)  Наполняться, 

наполниться,  становиться  нолнымъ.  Уже 

відро  сповнилось,  водою.  Тоді  буду  я  (мі- 
сяць) світити,  як  буду  сповнятись.  Гран. 

Ш.  296.  2)  Наливаться,  налиться   (о   ко- 

лосілхь).  Уже  жито    сповнилось.    НВс- лыв.  у. 

Споводуз&тн,  дую,  вш.  гл.  Вызвать, 
послужить  причиной. 

Опбвпитн,  вчу,  чий,  гл.  Сділать,  смас- 
терить (съ  трудомъ).  Хату  повчу  та  й 

не  сповчу  й  досі.  Вас.  208,  Плахту  най- 
мичці яку  сповнить.  Вас    208. 

Спбгад,  ду,  м.  Воспоминааіе.  Про  гро- 
ші чоловікові  ні  згаду,  ні  спогаду.  Грин. 

II.   144. 

Спогадати,  дію,  вш,  гл.  1)  Вспомнить, 
припомнить.  Ой  хоць  мене  родиночка  з 
милим  розлучила,  спогадай  же  собі,  ми- 

лий, як  я  тя  любила.  Чуб.  V".  236.  Спо- гадай, чим  був  ти  спершу.  К.  ХН.  61. 
2)  Вообразить,  представить  себі.  Як  я 
тебе  кохаю, — не  спогадаю.  Нп. 

Опоганити,  ся-  См.  Споганювати,  ся. 

Споганювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  спо- 
ганити, ню,  ниш,  гл.  Изгаживать,  изга- 

дить, портить,  испортить. 
Споганюватися,  нююся,  вшоя,  сов.  в. 

спогав йтися,  нюся,  нишся,  гл.  Изгажи- 
вать, изгадиться,  испортиться. 

Споглядати,  даю,  вш,  сов.  в.  спогля- 
нути, ну,  ввш,  гл  Взглядывать,  взгля- 

нуть. Г.  Барв.  208.  Ой  вийду  я  на  гірку 
та  спогляну  на  зірку.  Нп.  Та  на  свого 
цюру  споглядає.  АД.  I.  146.  А  споглянь- 

те, скільки  ззаду  козацьких  прапорів. 
К.  ЦН.  309. 

Спогонити,  ваб.  ннш,  гл.  Догнать,  на- 
стигнуть. Нещасливая  година  Прокопонька 

спогонила.  КоІЬ.  II.  54. 

Спограти,  раю,  вш,  гл.  І)  Обыграть, 
взять  верхъ-  въ  нгрі.  2)  Победить  въ  бою. 
Блиснули  шаблями  як  блискавиця....  хто 
кого  спограє.  той  тогс  споймае.  Чтб  Ш. 
279. 

Спогрітв,  грію,  вш,  гл.  0  жвлізі:  сва- 
рить, спаять.  Спогрітн  треба  ковалю 

едну  штабу  до  другої.  Могил,  у. 

Спогуднти,  джу,  дяш,  гл.=ЮгуД«*к. 
КоІЬ.  І.  108. 

Сподарь,  ря,  м.  Сокращ.  господарь. 
Государь,  господинь,  хозяяаъ.  Котл.  Ен. 
І.  24.  Се  беззаконие  творилось  либонь 
за  Деція-царя,  чи  за  Нерона-сподаря. 
Шевч.  Ви,  сподарі,  не  питайте  та  ков- 

басу мені  дайте.  Грвн.   III.  36. 
Сподаряка,  ка,  м.  Ув.  оть  сподарь. 

Думу  думав  сподаряка.  Мир.  Н.  23.  Сю- 
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ди,  туди  повернеться — на  все  сподаря- 
ка.  Нп. 
Спбдень,  дна,  м.  Часть  гончарнаго 

круга.  Си.  Круг  11.  Вас.  179. 
Сподабатв,  баю,  вш,  гл.  Всгрвтнгь. 

Смерть  його  сподибала.  Гн.  II.  232. 

Сподіваний,  а,  е.  Ожидаемый.  Не  вер- 
чуться  ̂ подівані.  Шевч. 

Сподіванка,  ви,  ж.  Ожаданіс;  надежда. 
Сподівалась  я  невісточки,  як  ластівочки, 
собі  на  втіху....  Пішла  моя  сподіванка 
слідком  за  некрутами.  МВ.  II.  12.  Би- 

лось наїае  серце  солодкими  сподіванками. 
К.  ХП.  14. 

Сподіваний,  на,  с  =Сподіванва. 
Сподівати,  ваю,  вш,  гл.  Ожидать.  Лиш, 

братіку,  тебе  довіку  не  сподівати.  ЗОЮР. 
I.  27.  А  на  святу  неділеньку  я  й  столи 
позастилаю  і  в  гості  вас,  моя  матінко, 
сподіваю.  Мил.  202.  До  себе  великого  ли- 

царя Семена  Палія  »/  гості  сподіває. 
Макс.  (1849),  89. 

Сподіватися,  ваюса,  вшсн,  гл.  Ожи- 
дать, надвяться.  Слави-пам'яти  сподіва- 
лась. ЗОЮР.  І.  19.  Не  сподівайтесь,  ма- 
ти, сина  з  походу  вже  довіку.  Макс. 

(1849).  ПО. 

I.  Сподітнеа,  діюся,  вшсн,  гл.=Споді- 

ватася.  Пє  п'яниця  неділю,  а  я  ся  сподію. 
Чуб.  V.  585.  От  і  сподійся  з  його  добра. 
Камен.  у. 

II.  Сподітнеа,  діауса,  нешоа,  гл.  Да- 
ваться. Десь  то  я,  мої  милі  браття, 

та  й  сподінуся.  Сподінувся  пан  Свір- 
говський  у  сирій  могилі.  АД.   І.   160. 

Сподіатн,  дію,  вш,  гл.  Совершить,  сде- 
лать. Що  ти  починив,  мін  голубе?  що 

ти  сподіяв?  МВ.  (0.  1862.  Ш.  71).  Не- 
хай і  так,  нехай  я  гріх  сподіяв.  К.  Іов.  40. 

Сподіятися,  діюся,  вшеа,  гл.  1)  Со- 
вершиться, сделаться.  Оттаке  то  сподія- 

лось. Шевч.  Боюся  сам  себе  спитати, 
чи  се  коли  сподіється.  Шевч.  380.  2)  = 
Сподіватися.  Де  сподієшся  ніч  ночувати, 
то  там  дві  будеш.  Чуб.  І.  269. 

Сводбба,  ба,  ж.  =У подоба.  Дружини 
шукають,  дружини  такої,  до  сподоби 
мої.  Чуб.У.  35. 

Сподобаний,  на,  с —Сподоба.  Ані  греч- 
ки, ні  полови,  ні  колесування,  побив  дя- 

ку києм....  аж  до  сподобання.  Чуб.  V.  674. 
Сподббати,  баю,  вш,  гл.—  Уподобати. 

Не  сподобав  козак  дівки,  пішов  до  вдови- 
ці. Грив.  Ш.  250.  Ой  піду  я  до    млина, 

та  до  дзюравого,  сподобаю  мсіьниченька 
кучерявого.  Чуб.  V.  17. 

Сподббатнаа,  баю  з  я,  ешоа,  гл.— Упо- 
добатися. Ой  дівчино-паняночко,  сподоба- лось мені  твоє  личко.  Мет.   10. 

Сподобити.  См.  Сподобяатв. 

Сподобляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  сподо- 
бити, блю,  баш,  гл.  Украшать,  украсить. 

Робітна  молода  била,  ручників  наробила, 
боярів  сподобила.  Гол.  II.  127.  Голота, 

яад'ввъ  богатую  татарскую  одежду,  гово- 
рить: Ой  поле  Вилиїмське!  бодай  же  ти 

літо  й  зіму  зеленіло,  як  ти  мене  при 
нещасливій  годині  сподобило.  АД.  І.    171. 

Сподобана,  а,  є.  Нранящійся:  краси- 
вий. Уіютр.  вь  выраж.:  бути  сподббним, 

сподббною  — нравиться.  Нам  староста  спо- 
добний.  Рк.  Левиц.  Ой  дізчино,  дівчинонь- 

ко, яка  ти  сподобна.  Ррнн.  Ш.  645.  Ко- 
му то  вже  така  краля  не  сподобна  бу- 
де! МВ.  (О.  1862.  III.  53).  А  в  шинкар- 
ки мед-горілка  добра,  ще  й  до  того  дів- 

чина сподобна.  Чуб.  V.  259. 

Сподобатися,  блюся,  бйшея,  гл.=Спо- 
добатвоа.  В  чистім  полі,  край  дороги 
ляхам  сподобився.  Чуб.   V.  954. 

Сподбв,  два,  м.,мн.  ч.  спідвв.  1)  Та 
часть  курительной  трубки,  вь  которую 
вставляется  чубукъ  Шух.  І.  276.  2)  Ма- 

ленькая тарелочка.  Вх.  Лем.  469.  3)  Спід- 
ки закладати  в  хижі.  При  закладк*  хаты 

класть  въ  углы  различный  вещи:  зелье, 
стекло,  соль,  деньги.  Вх.  Лем.  469. 

Сподом,  нар.  Внизу.  Сподом  обірвали 
вишні,  а  вгорі  ще.  Камен.  у. 

Споживати,  вію,  вш,  сов.  в.  спожити, 
живу,  веш,  гл.  Употреблять,  уиотребить 

(въ  пищу),  потреблять,  потребить.  Спожи- 
вайте, коли  вам  Бог  судив.  Ном.  №  10522. 

Суди,  Боже,  звозити,  в  велику  скирту 
зложити  і  з  панами  добрими  спожити. 

Чуб.  Ш.  216.  Споживайте  здорові!  Кушай- 
те на  здоровье.  Шух.  І.  34. 

Споживлатв,  лаю,  вш,  сов.  в.  спожи- 
вати, в  л  бо,  виш,  гл.  Довольствовать,  удо- вольствовать. 

Опожйвов,  вку,  м.  Потребленіе.  Рибу 
і  спродував  людям....  а  то  й  собі  на  спо- живок ішла.  МВ.  11.  75. 

Спожити.  См.  Споживати. 

Спожитку  вати,  вую,  вш,  гл.  1 )  Восполь- 
зоваться, употребить  сь  пользой.  2)  СтЛеть. 

Як  вони  там  трохи  спожиткували, 
тогди  забралися  і  пішли  у  свою  дорогу. 
Гн.  І.  88. 

Спожятов,  тау,    іі.=Спожязов.  Ворс- 



спожиття— сноловитн. С93 

на  улітку  хоч  і  що  добре  запопаде  на 
спожиток,  то  все  кричить  „глино,  гай- 

но". Ном.  .V  14028. 
Спожиття,  ті,  с  Потребленіе,  упо- 

іребленіе.  Коли  що  й  робиться,  то  вид- 
но, що  не  для  свого  спожиття,  не  для 

себе,  а  так,  по  звичаю, —  аби  робити. 
МВ.  (0.  1862.  І.  98). 

Споаадавна,  нар.  Очень  давно. 
Спозаколишній,  я,  е.  Очень  давно 

бившій,  съ  очень  давняго  времени. 
Сповивати,  ваю,  еш,  ?л.  Привлечь  къ 

суду.  Г.  Барв.  429.  Я  питав  у  людей 
породи,  щоб  таки  його  сповивати.  Г. 
Барв.  335. 

Спозвратн,  рею,  еш,  сов.  в.  сповир- 
нути,  ну,  нёш,  гл.= Споглядати,  спо- 
глянути.  На  все  цікавим  оком  спозирає. 
МВ.  (О.  1862.  ПІ.  35).  Спозирають  на 
свіжі,  ще  теплі  поляниці.  Гн.  І.  69. 

Споїти,  ся.  Ся.  Споювати,  ся. 
Спокіятнся,  каюся,  ешся.  гл.  Закаять- 
ся. Явжеспькаявся  пити  горілку.  Зшев.  у. 
Спокволу,  спокволя,  нар.  Исподоволь, 

понемногу.  Так  то  пани  ляхи  наших 
панів  русинів  до  себе  спокволя  своїми  мо- 

дами та  вигодами  попритягали.  К.  Хы.  21. 

Спбкій,  кою,  м.  Попов,  спокойствіе, 
ынръ,  тишина.  Заніс  мене  сивий  кінь  до 
дівчини  на  спокій.  Ни.  Святий  спокою, 
добре  з  тобою.  Ном. 

Спокійнісінький,  а,  е.  Совершенно 
спокойный. 

Спокійнісінько,  нар.  Совершенно  спо- 
койно. І 

Спокійний,  а,  Є.  Спокойный.  Стояв 
він  гарний  та  спокійний.  МВ.  II.  27. 
Ум.  Спокійненький,  спокійиесеиькгій 

Спокійно,  нар.  Спокойно.  Ум.  Спокій- 
ненько, спокійнесенько.  Він  спокійненько 

собі  й  каже.  МВ.  (0.  1862.  III.  50). 
Спокоїтн,  кбю,  їш,  гл.  Успокоить. 

Постіль  моя  епокоїть  трохи  муку.  К. 
Іов.  16. 

Спокоїтнсл,  коюся,  шея.  гл.  Упо- 
коиться, умереть.  Я  звинулась  до  попа 

хрестити,  аж  уже  епокоїлась  дитина. 
НВолыв.  у. 

Спокбй,   кою,  .м.=Сповій. 
Споконвіку,  нар.  Искони  На  високих 

горах  лежить  споконвіку  сніг.  О.  1862. 
НІ.  33.  Од  споконвіку  і  донині  ховалась 
од  людей  пуапиня.  ПІевп.  378. 

Спокуса,  єн,  ж.  Искушеніе.  Пильнуй- 

те та  моліться,  щоб  не  ввійшли  в  спо- 

кусу. Св.  Мр.  ХІД'.  38.  /  не  введи  нас  у 
спокусу.  Єв. 

Спокусити,  ся.   Си.    Спокушати,    ся. 
Спокусливий,  в,  е.  Искусвтедьвый, 

соблазнительный.  К.  Бай.  73. 

Спокусник,  ка,  .«.  Искуситель.  Рв.  Мт. IV.  3. 

Спокусниця,  ці,  ок.  Искусительница. 
К.  Бай.  40.  Раді  6  вони  ту  думку  зада- 

вить, як  гадину  спокусницю.  К.  ЧР.  326. 

Спокута,  ти,  ж.  Покаяніе. 
Спокутувати,  тую,  ш,гл.— гріх.  Иску- 

пить гріхг.  Гріхи  спокутувати.  Ном. 
А  ти  гріх  мій  спокутуєш  в  людях  си- 

ротою. Шевп. 
Спокушати,  таю,  еш,  сов.  в.  споку- 

сити, ту,  свш,  гл.  Искушать,  искусить. 
Хиба  не  чорт,  щоб  не  спокусив?  Ном. 
Зі  ?96. 

Спокушатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 
спокуситися,  шуся,  сишся,  гл.  Впадать, 
впасть  въ  вскушевіе. 

Сполйтися,  люся,  лйшея,  гл.=Сно- 
лятвся.  Ми  з  ним  не  сполимось.  НВо- 
лын   у.    (Лобод.). 

Споліскувати,  вую,  еш,  сов.  в.  спо- 
лоскати, щу,  щеш,  гл.  Смывать,  смыть, 

сполоскать,  поливать,  иолить,  смачивать, 

смочнть.  Вода  все  сполоще,  лиш  злого  сло- 
ва ніколи.  Нон.  №  12867.  Із  тої  хмари 

дрібний  дощик  хвоще,  ой  він  же  мені  го- 
ловку сполоще.  Чуб.  V.  1002.  Сорочку  спо- 
лощу. Г.  Барв.  359. 

Споліскуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
сполоскатися,  щуся,  щешся,  гл.  Опо- 

ласкиваться, ополоснуться,  обмываться,  об- 
мыться, смачиваться,  смочиться.  Піди,  го- 

ляк, піди,  лахмай,  піди  сполощися.  Чуб. 
V.  1042. 

Сположвтв,  ;ку,  жнш,  гл.— на  руки 
кону.  Возложить  на  кого,  поручить  кому. 
Там  були  такі  коні,  що  ними  тільки 
гній  вивозять,— так  йому  сположили  на 
руки  їх  чистити.  Чуо.  11.  291. 

Сполбкуватя,  кую,  еш,  сов.  в  спо- 
л окати,  чу,  чеш,  гл.  =  Споліскувати, 
сполоскати.  Желех. 

Сііолом,  нар. — в.  Вмісгв  съ.  Його  жін- 
ка мене  викохала  сполом  з  своєю  дочкою. 

МВ.  И.  75. 

Сполонити,  ню,  виш,  гл.  У  Желех.: 
сдЬлать  краснынъ.  Желех.  ссылается  на 
нижеслідующее  місто  буковинсгой  пісвн: 
Ой  маю  я  в  царя  нивку, — в  чистім  по- 
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лі  могилку:  карабінцами  виорана,  а  куль- 
ками засіяна,  білим  тілом  зволочена, 

кровцев  еполонена.  ЗОЮР.  II.  579.  Едва^ 
дн  здісь  во  ошибка:  вероятно,  слідо- 
вало-<5ы:  сполочена  (оть  сполохати),  какъ 
того  и  рпфма  требуетъ.  Вторте  значеніе 
у  Желех.  в'врв'Ье:  наполнить,  напитать 
влагой,  полить,  сильно  смочить:  Кровцев 
землю  еполонила.  См.  Сполоннтися  и  спо- 
миити. 

Сполоннтися,  вгася,  ввптся,  гл.  На- 
полниться, разлиться.  Въ  Л'бсн'б  нужъ  до 

крови  избилъ  жену  такъ,  что— кількі  сіни, 
кілька  хата — кров  се  еполонила.  КоіЬ.  II. 
13.  См.  Сповенйтися. 
Сполоскати,  ся.  С».  Споліовув&тв,  ся. 
Сполотв,  лй,  леш,  гл.  Сполоть. 
Сполох,  ху,  м.  Испугь. 
Сполоханий,  я,  е.  Испуганный,  вотрв- 

вожеввый.  Деякі  хлопці  вискакують  з 
вікон,  як  сполохані  кури  з  сідала.  Ло- 

вец. І.  41. 
Сполохати,  хаю,  вш,  ?л.=Сполошнтв 

Сполохав  пташку  в  вишнесім  садочку. 
Ловили  Нащо  ти  її  так    сполохав?    Кв. 

Сподбхатяся,  хаюся,  ешся,  гл.=Спо- 
лошнтяея.  Се  твій  прийшов  до  тебе 
батько,  то  не  сполохайсь,  не  жахнись. 
Котл.  Ен.  II.  37. 

Сполохнуте,  хну,  нош,  гл.  Однокр. 
оть  сполохати.  Вспугнуть.  Живе  так,  як 
сорока  на  тину:  хто  йде, — сполохне. 
Нон.  №  2115. 

Сполохнутися,  вуся,ввшся,гл.Одиовр. 
оть  сполохатися.  Встревожиться,  взволно- 

ваться. Парод,  побачивши  його,  вельми 
сполохнувся.  6в.  Мр.  ЇХ.  15. 

Сполошити,  шу,  швш,  гл.  Потревожить, 
испугать.  Не  боїмся  ні  ляхів,  ні  ляцьког 
шати,  як  нас  схотять  сполошити,  утік- 
нем  до  хати.  Л  у  каш.   141. 

Сполошитися,  щуся,  шжшея,  гл.  Встре- 
вожиться, испугаться. 

Сподуватвся,  луюся,  ешся,  гл.=Спо- 
лятноя.  Не  сполуйся  з  чужим,  бо  дуже 
зле  буде;  найкраща  спілка  -  чоловік  та 
жінка.  Могил,  у. 

Спол^деаов,  яка,  м.  Послеобеденное 
время.  Желех. 

Ополудні,  нар.  Цосль  обфда.  Сиділи 
жінки  якось  ополудні  при  вулиці.  ЕЗ. 
V.  85. 

Сполучати,  чаю,  вш,  сов.  и.  сполуча- 
ть чу,  чнш,  гл.  Соединять,  соединить. 

Ко.нмуча,  сполучена  таким  задумом. 
К.  КП.  9. 

Сполятяоя,  ляюся,  вшоя,  гл.  Вступать- 
вь  компанію,  въ  товарищество.  Як  почали 
жиди  та  ляхи  з  паном  Хмельницьким 
спаляться,  щоб  пополам  пива  наварити. 

АД.  II.  29. 
Спомагати,  гаю,  вш,  сов.  в.  опокогтй, 

ясу,  жош,  гл.  Помогать,  помочь.  Рятуй, 
рятуй  рідну  Україну,  тобі  Боже  та  й 
споможе.  Нп.  Нікого  не  споможе,  не  по- 

родит. Ти.  II.  24.  2)— на  що.  Давать, 
дать  возможность,  средства.  На  що  нас 
Бог  споміг,  тим  і  приймаєм.  Ном. 
№  12087. 

Спбмвн,  ву,  і*.  Память,  воецомивавіо. 
Посажу  коло  хатини  на  спомин  дру- 

жині і  яблуньку,  і  грушечку,  на  спомин 
єдиній.  Шевч. 

Спомвнатя,  ваю,  вш,  сов.  в.  спом'я- 
нуте, ну,  нёш.  гл.  Вспоминать,  вспомнить. 

Та  я  ж  рано  встаю,  то  і  вас  спом'яну, 
та  я  пізно  лягаю,  то  я  й  вас  споминаю. 

Мил.  201.  Про  любощі  спом'янули.  Чуб. V.  58. 
Споке аітяея.  наюся,  ошея,  сов.  в. 

спом'янутися,  нуоя,  ношея,  гл.  Вспоми- 
наться, вспомниться.  Спом'янувсь  їй  ясно- окий Михайло.  МВ.  I.  157. 

Єіібв'  зва,  хя,  ж.  Воспоминание.  Ноч. 
ЛЇ  1309 1.  Споминка  про  всесвітній  по- 

топ. К.  1ов.  49. 1  радісний  випадок  прине- 
се важку  споминку.  Мир.  Оов.  1.   138. 
Спбхянок,  яку,  .«,=( понши.  МВ.  (КС. 

1902.  X.   151). 

СлояІж,  нар.  Изъ  средины,  между,  ('по- між садів  видко  церков.  Федьк. 
Спомогтн   См.  Спокагатв. 

Спожогтвся,  »уся,  жешся,гл.= Спро- 
могтися. Спомігся,  як  убогий  на  кисіль. 

Ном.  >с  7905.  Коли  ж  хто  не  спомо- 
жеться  грішми,  то  він  бере  усячиною.  Кв. 

Спсиожність,  ноств,  ж.  =  Спромож- 
ність. Харьк. 

Спом'янути,  ся.  Ся.    Споминати,    ся. 
Снбня,  вв,  ж.  Застежка,  запонка.  Ум. 

Спбмка.  Гол.  Од.  15.  См..  Спіниа. 

Спонаджуватм,  джую,  вш,  сов.  в.  спо- 
надитн,  джу,  двш.  гл.  Пріучать,  прі- 
учнть,  дать  волю.  Спонадили  його  таку 
що  й  слова  не  кажи:  бо  старшине  я. Ііанез.  у. 

Споягджуватиоя,  джуюся.  ешся,  сов. 
в.  епонад ітися,  джуся,  двшея,  гл.  ІІрі- 
учаться.  иріучиться.  повадиться.  Так  і  епо~ 
надився,  щоб  ласенько  їсти.  Черк.  у. 

Спонукувати,  кую,  вш,  сов.    в.    оно- 
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нукати,  жала,  ею.  гл.  Понуждать,  пону- 
дить, заохоїивать.  Спонукувала  ■  хлопців 

до  діла.  Г.  Барв.  486.  5оми  м  спонуку- 
вали на  добро.  Г.  Барв   487. 

Спопеліти,  лю,  лиш,  гл.  Обратить  въ 
пеиелъ. 

Спопеліте,  лію,  вш,  гл.  Обратиться  въ 
непелъ,  истліть.  Бодай  стадо  виздгисало, 
бодай  кужель  спопеліла,  бодай  дитя  ска- 

меніло. Гол.  I.  43. 

Спопувати,  пую,  вш.  гл.  Провести 
жизнь  ііь  сані  священника.  Инший  спр- 
пус  або  здякус  собі,  а  Яійськови.н  моска- 

лем не  буде;  цих  часів  з  жадної  статі 
у  москалі  беруть:  з  міщанської  статі, 
з  мужичої,  з  панської,  з  купецької  .і  з 
духовної  статі.  Васильк.  у. 

Снор&ти,  рак»,  вш.гл.— Упорати.  Еімт.  у. 
Спороли  ячмінь,  а  ще  гречка  зосталась. 
Волч.  у. 
Спбрвнвя,  а,  е.  Грязный,  порочный, 

сластолюбивый!  Бх.  Лем.  66. 

Спорвявтнся,  вюся,  ввшся,  гл.  Оско- 
ромиться. Вх.  Зн.  66. 

Спорив,  а,  є.  1)  Скорый,  успешный. 
Де  руки  и  охота,  там  спора  робота. 
Нон.  .V  11016.  2)  Довольно  большой,  объ- 
емистый. 

Спорная,  ні,  ж.  Прибыльность,  умно- 
жение. Угор. 

Спорнтн,  рю,  рвш,  гл.  Умножать,  при- 
бавлять, увеличивать.  Спори,  Боже,  хлі- 

ба-соли  і  всього  доволі.  Ном  Л  12062. 
2)  Споспешествовать,  благоприятствовать. 
Кай  вам  Бог  спорить.  Г.  Барв.  221. 
Споритися,  рнся,  рншся,  гл.  1)  Умно- 

жаться, прибавляться,  увеличиваться.  2)Сно- 
рнться,  удаваться. 

Споритися,  рюся,  рншся,  гл.  1)  Спо- 
рить. Спориться  як  за  батьківщину.  Нон. 

.V  2669.  2)  Воли  спбряться.  Не  парные 
волы  несогласно  йдуть  въ  парЬ.  Мнж.  167. 

Снорвш,  шу,  м.  Раст.  Роїі^опат    ауі 
сиіаге  Ь.  Анн.  263.  Ой  не   стелися,    зе- 

лений споришу,  а  по  крутій  горі.  0. 1861 
IV.  103. 

Спорлвввй.  спорная,  а,  е.  Любящій 
спорить.  Маркев.  125. 

Спородвтв,  джу,  днш,  гл.  Родить.  КС. 
1883.  УШ.  770.  Спородила  мене  матін- 

ка. Грин.  III.  256. 
Спорожввтв,  оя.  Си.  Спорожняти,  ся. 

Спорожніти,  вш,  вш,  гл.  Опустіть. 
Плин  молов,  під  льодом  спорожніло,  то  й 
гуготить,  як  їдеш.  Водч.  у. 

Спорожняти,  ниш,  ев?,  сов.  в.  апо- 
рожнитя,  жб»,  виш,  гл.  Опорожнять, 
опорожннть.  Рудч.  Ск.  II.  199.  Нехай  спо- 

рожню глечичок,  а  то  він  з  водою.  Но- 
вомоск.  у.  Коряк  той  спорожнили.  Мир. 
Н.  ЗІ. 

Спорожнятися,  нягося,  вшся,  сов.  в. 
спорожнитися ,  жвніся,  пнися,  гл.  1)  Опо- 

рожняться, опорожняться.  Торба  спорож- 
нилась. Рудч.  Ок.  II.  ]56.  2)  Разрешиться 

огь  бремени.  Вона  тепер  у  тяжі,  а  спо- 
рожниться, то  буде  робити.  НВолын.  у. 

Спорота,  р*\  рога,  гл.  1)  Вспороть, 
изрыть.  Споров  (могилу)  плуг  тяженький. 

Рудая.  І.  '26.  2)  Вьісбчь.  Бодай  кат  спо- 
2>ов.  Ном.  №  3686. 

Спорохнявіти,  спорохнявіти,  иію,  вш, 
гл.  Сгнить,  превратиться  въ  пыль,  въ  тру- 

ху (напр.  о  дереві).  Спорохнавіла  груша. Камеи,  у. 

(порохні вка,  кн,  ж.  Гнилушка,  кусокъ 
гнилого  дерева.  Вх.  Уг.  269. 

Спорошнти,  шу,  шиш,  гл.  Усыпать. 
Удень  берег  Ворскли  так  біліє  полот- 

нами, мов  сн.ігом  спорошений.  Г.  Барв. 
221. 

Спорснути,  ону,  вёш,  гл.  1)  Сорвать- 
ся. Риба  з  гачка  спорснула.  Спорснув  з 

коня.  Вх.  Зн.  22.  2)  Взбрызнуть.  Як  ку- 
пиш скотину,  то  набери  у  рот  горілки 

да  й  спорсни,  то  скот  не  буде  бити. 

Гріш.  І.   15. 
Свброьватв.  кав»,  вш,  гл.  1)  Обрызгать, 

окропить.  2) — різками.  Выпороть. 
Споруда  дн,  ж.  Сооруженіе.  Страшна 

споруда:  сім  гаків  залізних  стирчать 
попід  бойниця.ии  високо.  1С.  Бай.  71. 

Споруджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  ссо  - 
рудятя,  джу,  днш,  гл.  Сооружать,  соору- 

дить; устраивать,  устроить.  На  скелях  він 
житло  собі  спорудив.  К.  ЙМ.  90.  Спору- 

дили церкву.  Г.  Барв.  171. 

Споружітн,  жаю,  вш,  г.і.=Споруджу- ватн. 

Споружнти,  жу,  жиш,  гл.=Сиорудн- 
ти.  Старий  собі  нову  свиту  споружив. Зміев.  у. 

Спорудитися,  жуся,  жишоя,  гл.  Со- 
браться со  средствами,  съ  сплайн  на  что, 

приготовиться  къ  чему.  Я  тільки  спору- 
живсь  іти  в  волость,  аж  і  він  тут  їде. 

Екат.  у.  Що  ти  бовкунцсн  ореш? — Та 
нема  паноче,  другого  волика;  оце  насилу 
споружились  на  одного.  Чуб.  11.  543. 

Спорядити,  ся.  См.  Споряджати,  ся. 
Споряджати,  джаю,  вш,  сов.  в.  сяоря- 
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дитя,  джу,  дяш.  гл.  Приготовлять,  при- 
готовить, снаряжать,  снарядить,  устраивать, 

устроить.  Нові  уліг  струже,  споряжае. 
Г.  Бар.  144.  Спорядимо  перш  воза,  а  то- 

ді вже  й  обідати.  Кавев.  у.  Спорядимо 
дві  паровиці,  накладемо  всього  доброго  та 
й  рушай.  Г.  Барв.  16.  Чому  Господо  так 
не  спорядить  :асу,  щоб  день  суда  його 
на  світі  ̂ нали  К.  Іов.  52.  Панінатко,  спо- 

рядіть обох  (у  некрути).  МВ.  11.  12.  Одяг- 
ла його,  спорядила  так,  що  не  всякий 

пан  так  одягається.  Чуб.  II.  273. 
Споряджатися,  джишся,  вшся,  сов.  в. 

спорядитися,  джуоя,  дншся,  гл.  Гото- 
виться, собираться,  собраться,  приготов- 
ляться, приготовиться;  устраиваться.  А 

далі  ото  вже  й  до  весілля  стали  (пора- 
жаться- Рудч.  Сь\  І.  151.  Ярмарок  по- 

чав споряжатись.  О.  1862.  IX.  69. 
Спосерід.  нар.  Изъ  среды,  изъ  среди- 

ны. Яка  ото  людина  гарна  зникла  ні- 
муючи спосеред  миру  божого  К.  (Хата. 

64).  Озвавсь  до  нас  іспосеред  чужини 
знакомий  голос.  К.  Гр.  Кв.  29. 

Спбсіб,  собу,  м.  Средство,  способъ,  воз- 
можность.—прибірати.  Изыскивать  средства 

Стали  ляхи  спосіб  прибірати.  Макс. 
Жадний  спбсобом.  Никакимъ  образомъ.  Ні 
жадним  способом  не  можна  було  при- 

ступити. Рудч.  Ск.  I.  78.  Ані  спбсобу. 
Ніть  возможности,  невозможно.  Драг.  95, 
102.  Коли  не  спбсіб.  Если  ніт-ь  возмож- 

ности, средства.  Драг.  82.  Усянмй  спбсіб 
прибірати.  Изыскивать  всевозможный  сред- 

ства. Драг.  80.  Усякого  булб  там  спбсобу. 
Употреблялись  всевозможный  средства. 
Драг.  246.  Уживати  яибго  спбсобу.  Употреб- 

лять какое-либо  средство.  Сього  способу 
рідко  уживають.  Драг.  74.  За  дббрим  спб- 

собом. Бри  хорошихъ  средствахъ.  Як  за 
добрим  способом,  то  жінка  днів  два,  три 
лежить,  привівши  дитину,  а  як  при 
бідности,  то  й  того  самого  дня  встане. 
Мирополь.  Взятись  на  слбсоби.  Употребить 
всі  старавія.  Не  спбсіб.  Неудобно,  не 
місто.  В  сінях  не  спосіб  держати  сви- 

ней. Камен.  у. 

Спосібний,  а,  е.  1)  Годный,  пригодный, 

нужный.  Такий  спосібний,  як  віл  до  ко- 
рита. Ном.  №  6549.  Він  мені  чоловік 

спосібний,  бо  він  лісу  опереже,  то  й 

дров  дасть.  Камен.  у.  2)  Удобный,  вадле- 
жащій,  своевременный.  Дорога  епосібна. 
Шух.  І.  180. 

Спосіб 90.    нар,    1)   Пригодно,    нужно. 

2)  Удобно.  Возом  епосібніш  їхати,  ніж 
дрогами.  Міусск.  окр.  Куди  йому  способ- 

но йти.  Шух.  І.  79. 

Спосібність,  ностя,  ж.  І)  Пригодность. 

2)  Случай,  оказія. 
Спосббннй,  а,  е=Спосібний.  На  що 

воно  способне,  оце  дерево? Черн.  г.  Підняв — 
дивлюсь,  а  воно  способне, — тернути  сір- 

ничок, то  й  є  об  віщо.  Лебсд.  у. 
Спосббятн,  блю,  бвш,  гл. — кого  до 

чого.  Пріучать,  приготовлять  къ  чему. 
Спосббнтнся,  блюся,  бяшся,  гл.  Быть 

лрнгодныыъ,  идти  въ  діло.  Багато  докла- 
ду треба,  як  красять  вовну....  о^иво  — 

й  те  способиться.  Лебед.  у. 

Спостерегатн,  гаю,  вш,  сов.  к.  сі  осте- 
регти, режу,  жёш,  гл.  Замічать,  замі- 

тить. Ні  батько,  ні  мати  не  спостерег- 
ли. Г.  Барв.  238. 

Спостигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  спостиг- 
ти, гну,  веш,  гл.  1)  Настигать,  настичь, 

захватывать,  захватить,  поймать.  Несподі- 
вана його,  кажуть,  смерть  спостигла. 

МВ.  II.  143.  Його  спостигли,  як  він  уті- 
кав. Борз.  у.  2)  Уснівать,  успіть.  Не 

спостигне  було  хто  сагово  неуважне  до 
мене  заговорити,  я  вже....  Федьк. 

Спостйтн,  щу,  стиш,  гл.  И  рої  остить. 
П'ятницю  спостила.  Чуб.  V.  524  Треба 
понеділкувати,  споститп  три  понеділки. 
Мнж.  161. 

Споствтися.  См.  Спощуватяся. 
Саботувати,  тую,  еш,  гл.=Спостнт». 

А  написано  та  12  п'ятниць  та  в  году 
спостувати.  ЗЮЗО.  Н.  116. 

Спосудвти.  См.  Спосужати. 

Спосудитися,  джуся,  дяшся,  гл.  Одол- 
жить, занять.  Така  погана  сусіда,  вже  у 

її  нічого  не  спосудишся. 

Спосужати,  жаго,  еш,  сов.  в.  спос^- 
дити,  джу,  диш,  гл.  Помогать,  помочь, 
одолжать,  одолжить,  ссужать.  Споа  дьте 
мене,  пустіть  чистити  ліс,  бо  нічим 
витопити.  Міусск.  окр.  Волів  спосужали 
перевозити  бідним  пашню,  та  й  так 
тихенько  декому  роздавали  всячину. 
ЗОЮР.  II.  285. 

Спотання,  нар.  Исподтишка,  тайкомъ. 
Черк.  у.  Підбіг  та  так  спотання,  мовчки 
луснув  по  голові.  Екат.  у. 

Спотвбрюватя,  рюю,  еш,  сов.  в.  спо- 
творити, рю,  риш,  гл.  1)  Уродовать, 

изуродовать,  исказить,  обезобразить.  Лихо 
не  вморить,  так  спотворить.  Ном. 
№  2004.  2)   Портить,   испортить,    избало- 
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вать.  Такий  хлопець  натуристий.  Чи 
ми  його  так  малим  спопіворили?  А  те- 

пер, як  чого  схотів,  так  щоб  було!  Черн.  у. 
Спотикайло,  ла,  м.  1)  Спотьісающійсл. 

2)=Спотмвач.  Варенух'і,  спотикайло,  са- 
харна полянка.  Мкр.  Н.  34. 

І.  Спотнкати,  кію,  еш,  гл.  1)  Споты- 
каться. Свої  білі  ніжки  на  сире  коріння, 

на  біле  каміння  спотикае.  КС.  1882. 
XII.  500.  Іде  козак,  коня  веде,  а  кінь 
йому  г ■■гтикае.  Чуб.  V.  4  3. 

П.  Оиотикітн,  кію.  еш,  сов.  в.  спіт- 
кати, вію.  еш,  гл.  Встречать,  встретить. 

Коті.  Ен.  і.  26.  Пила  та  гуляла,  поки 
лихо  '.и  спітка.го.  Шевч. 

I.  Спіткатися,  віюся,  ешея,  сов.  в. 
еніткнутнся,  вуся,  вешся,  гл.  Споты- 

каться, споткнуться.  А  на  третім  чіс- 
тім  полі  кінь  ся  спонлікає.  Чуб.  V  137. 
На  паличку  спіткнулася,. на  злуктечко 
впала.  Мет.   14. 

II.  Спотикатися,  каюся,  вшоя,  сов.  в. 

спіткатися,  каюся,  вшся,  гл.  Встре- 
чаться, встретиться.  Думав,  доля  зострі- 

неться. — спіткалося  горе.  Шевч. 
Спотикач,  чу,  м.  Родь  настоіки.  Оста- 

валась пляшка  спотикачу.  Котл.  МЧ. 
470.  2)  Толчеігь,  нодзатильникъ.  Споты- 

кача як  дав. 

Спотикач»,  нар.  Спотыкаясь. 
Спотиквутнся,  нуся,  иёшся.  м  =Сп>т- 

квутвея. 

Спотннбву,  спотоибву,  кар.  і)  Снача- 
ла, сперноначма.  Мвж.  192.  От(чуиаки) 

як  виїхали,  схотинову  у  кожного  багато 
хліба,  їдять,  не  шкодіють.  Маж.  102. 
2)  Снова.  Те  ж  збувши,  взявся  закупать 
зсячину  всяку  спотонову.  Мкр.  Г.  49. 

Спбтзньга,  нар.  Исподтишка.  Спотинь- 
га  в  стегно  впилася.  Котл.  Ен.  VI.  71. 
Де  така  собака,  що  спотиньга  рве.  Мнж. 
192.  Усе  спотиньга  і  потягну  що  не- 
будь.  Г.  Барв.  365. 

Спбтвч,  нар. =Спмшккча.  Пішов  вы 

п'яний  спотич  додому.  Камея,  у. 
Спбтячка,  кя,  ж.  Стодсноаеніе,  преткно- 

веяіе.  Найбі.хьш  має  з  становим  спо- 
тичку  чіп.  Оп\ой  йому  слотичку  робе. 
НВолын.  у. 

Снотіти,  тію.  «я,  г.і.  Вспотвть.  Така 
хата  тепла,  що  спотієм  дрижачи.  Ноя. 
К  14036. 

Скотребно,  нар. ^Потрібно.  Год.  Ш. 
523. 

Оиохватитжгя,  чувн,  тишся.  гл.  Схва- 

титься, вскочать.  Ой  пойду  я  на  Вкраїну 
иншої  шукати!  Мила  спохватилася,  у 
ноги  вклонилася.  Чуб.  V.  791. 

Спохвату,  нар.  Второпяхъ,  впоаыхахъ. 
Виїздив  я  з  дому  та  спохвату  забувся 
в-іяти  гроші.  Рк.  Левиц. 

Снохолож,  нар.  Косо,  наклонно.  Спо- холом  положити  камінх.  Вх.  Лем.    469. 

Спохндпй,  а,  е.    Покатый,   наклонный. 
Спохмура,  гор.  Пзъ  подлобья,  сурово. 

Спох.иура  Явиться.  Волч.  у. 
Спохбва,  нар.  Наклонно.  Шух.  I.  79. 

См.  Спухово. 

Спочатку,  нар.  Сначала.  Спочатку  і 
цей  цар  їх  не  міг  звоювать.  Чуб.  II.  207. 
Молоді  жили  спочатку  мирно  і  щасли- 

во. Левиц.  Нов.  49. 

Спочяв.  ву,  .к.  Отдыхъ.  Догоня  вста- 
вала, .иене  в  тернах  на  спочиві  минала. 

Макс. 
Спочивання,  кя,  с  Огдохновеніе.  Дід 

вечір  і  сонно)  іде  зовсім  на  спочивання. 

Чуб.  І.  5. Спочивати,  вію,  еш,  сов.  в.  спочити, 

чину,  кеш,  г.х.  І)  Спать,  почивать,  выспать- 
ся. Хто  по  повні  випиває,  той  під  ти- 
ном спочиває.  Ном.  X  11148.  2)  Отды- 
хать, отдохнуть.  Ішов  кобзарь  до  Київа 

то  й  сів  спочивати.  Шевч.  Да  де  я  бу- 
ваю, да  де  я  літаю, — на  калині  спочи- 
вах'. Мет.  153. 

Спочнвнще,  ща.  с  Місто  отдыха.  До 
вічного  спочивища  добра.гась.  К.  Дз.  191. 
Де  захист  наш.  спочивище  тихе?  К. 
ІІС   132. 
Спочивок,  вку, .«.= Спочяв.  Рудч.  Чп. 

254.  Та.н  собі  безпечне  дев'ятого  дня  спо- чивок має.  ЗОЮР.   І.  37. 

Спочин,  ву,  .и.-=Сночив. 
Спочинок,  нку.  .и.=Споч  КС.  1882. 

XII.  502.  Будуть  кримці  та  нагайці, 
безбожні  бусурмени,  тебе,  пішого-піхо- 
тинця,  на  спочинках  .никати.  ЗОЮР. 

І.  38. 
Спочити.  Он    Сиочвватв. 

Свочвути,  ну,  ваш,  г.і.  =  Спочвтн.  Ой 
як  вона  собі  сіла  та  й  трошки  спочну- 
.іа    0.  1362.  V.  71. 

Спочувати,  вію.  еш,  сов.  в.  спочути, 
чую,  ею,  гл.  1)  Чувствовать,  почувство- 

вать. Мені  їх  любі  слова  чуються,  я  їх 
кохан»я  спочуваю.  МВ.  II.  146.  2)  Со- 

чувствовать, посочувствовать.  Я  б  і  з  ма- 
лою дитиною  розмовляла.  Нехай  мені 

спочує  аби  хто.  МВ.  II.  36.  Вона  знов 
{•оми  вииовляла  свій    жа.гь,    свою    тугу 
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на  серці....  Як  ж»  жалував,  кк  епочував. 
МВ.  (О.  1862.  І.  78). 

Спсчуйливиі,  а,  е.  Сочувствующе,  со- 
страдательный. МВ.  Ш.  108. 

Сночутавй,  а,  е.  Сочувствующий,  со- 
чувственый.  Знаходив  ді/же  спочутну  со- 

бі душу.  К.  ХП    24. 
Спочуття,  ті,  с.  Чувство;  чувствоваиіе; 

сочувствие. 
Спзщуватвса,  щуюся,  ешсм,  сон.  в. 

споотйтяоя,  щуея,  еташся,  м.  Худнті., 
исхудать  огь  поста.  Шух.  І.  41. 

Споювати,  пбюю.  вш,  сов.  в.  спбїтн, 
спбю,  їш,  гл.  Сплачивать,  сплотить,  при- 

гонять, пригвать  (о  плотничьей,  столяр- 
вой  работ*). 

Спбюватяся,  пбююся,  вшся.  сов.  в. 
спбітися.  споюся,  їшся,  гл.  Быть  сила* 
чнваему.  сплоченному,  пригнанному. 

Справа,  вв,  ж.  І)  Дііло,  дЬйстиіе  В 
той  нас  була  честь,  слава  —  військовая 
справа.  Макс.  Кепська  справа.  Плохо!  Пло- 

хо діло!  2)  Діло,  тяжба,  судебный  про- 
цесеь.  Нехай  судці  розберуть  тую  справу. 
НВолын.  у.  З  бабою  і  дідько  справу  про- 

грав. 0.  1862.  X.  34.  3)  Въ  ариеметикі: 
дійствіе  К.  Гр.  100.  Кой.  Ар.  2.  Чоти- 
рі  справи  з  арифметики.  0.  1862.  Ш. 
76.  4)  У  Мирнаго:  акгь,  дійствіе  сцеви- 
песваго  произведевія.  Перемудрив.  Коме- 

дія в  п'яти  справах.  (К.  1886) і.  5)  Не- 
обходимые для  какого  либо  діла  инстру- 

менты, снаряды.  „Заграв  би  вам,  та  ба- 
чите— справи  нема,  справи.  Учора  був 

на  базарі  — кобза  зопсувалась,  розвалила- 
ся* —А  струни? — „Тільки  три  осталось1*. 

Шевч.  267.  Ум.  Справка. 
Справа,  пар.  Справа,  съ  правой  сто- 

роны. Мизерннки  встають  на  мене  спра- 
ва. К.  Іов. 

Справдешній,  я,  в.  Настоящій.  Справ- 
дешній козак.  Плутон  чн  Вельзевул  у 

них  не  справдешня  істота.  К.    Іов.    40 
Оправдасувап,  дякую,  вш,  сов.  в. 

справдив,  джу,  двш,  гл.  Исполнять. 
исиолвнть,  осуществлять,  осуществить. 
Справдив  Танський  своє  слово.  О.  1861. 

\*Ш.  ЗО.  Отецький  заповіт  справдив 
я  чесно.  К.  ЦН.  175.  Справдиш  ти,  що 
бачаті,  чистим  серцем  діти.  К.  Досв.  32. 

Справджуватися.  д  жуюся,  вшся,  сов. 
в.  справдитеся,  джуся.  дяшея,  гл.  Сбы- 

ваться,, сбыться,  исполняться,  исполниться, 
осуществляться,  осуществиться.  От  же 
справдилось  діявольське  слово.  ЗОЮР.  I. 
139.  Той  сон  твій    справдиться.    Шевч. 

Справді,  нар.  Действительно,  въ  са- 
ыомъ  ділі.  Пішов  я  на  другий  день,  аж 

справді  повнісінький  улень  самих  п'ята- ків. ЗОЮР.  I.  134. 

Справдовуватися,  дбвуюся,  вшся,  гл. 
Доказывать,  споря.  Справдовується  зо 
мною.  Рк.  Левиц. 

Спреведлавай,  а.  е.  1)  Справедливый. 
Справедливого  чоловіка,  то  й  Бог  любить. 
Ном.  №  6694.  2)  Настоящій.  Справедли- 

вий чумак  був.  МВ.  I.  65.  Котра  дівчи- 
на чорнобривая,  та  чарівниця  справед- 

ливая, Чуб.  Шукай,  мати,  тукай,  ма- 

ти, справедливої  ворожки.  Чуб.  У*.    421. 
Справедливо,  нар.  1)  Справедливо. 

2)  Действительно. 
Справжній,  я,  е.  Действительный,  на- 

стоящій. Се  вже  бабі  справжні  радощі. 
Г.  Барв.  501. 
Справам,  ся.  Си.  Справляти,  ся. 
Справйдля,  ля,  г.=Спрлва  4.  Ходять 

по  хатах  та  загадують,  щоб  у  кожного 
було  барило  з  водою  і  всяке  справилля 
про  пожежу.  Лубен,  у. 
Справйчвтв,  чу,  чаш,  гл.  Лишить 

девственности.  НВолын.  у.  (Лободов.). 
Справка,  ка,  аг.  1)  Ум.  огь  справа. 

2)  Исправность.  За  мого  уряду  усе  було 
під  мірою,  під  лічбою,  під  вагою:  одно 
слово — усюди  лад  був.  скрізь  справки  були. 
Васильк.  у.  2)  Сділка,  мировая    Угор. 

Справляти,  лею,  вш,  сов.  в.  справи- 
те, влю,  виш,  іл.  1)  Ділать,  оділаті.. 

совершить,  произвести.  Справляти  обід,  бен- 
кет. Давать  обіді.,  устраивать  пиръ.  Енсії 

хотів  обід  справляти.  Котл.  Ен.  II.  9. 
Батько  того  дурня  справив  обід  за  його. 
Рудч.  Ск.  І.  158.  Ирод  на  свої  родини 
бенкет  справив.  6в.  Мр.  VI.  21  — вес'лля. 
Играть  свадьбу.  Весілля  справили  як 
треба.  Стор.  М.  11р.  150.— танці.  Устраи- 

вать танцы,  танцовать.  Л  я  в  корчмі  п'ю, 
гуляю,  танці  справляю.  АД.  1.  184.— рё- 
готн.  Хохотать.  Зайдуть  чужі  люде  у 
хату,-  вона  з  ними  хи-хи  та  реготи 
справляє.  Мир.  Нов.  II.  46.--  мовчанку. 
Молчать,  отмалчиваться.  Мати  розмовляє 
з  Одаркою,  а  вона  сидить,  мовчанку  справ- 

ляє. Мир.  Нов.  11.  УЗ.  2)  ДЬлать,  сде- 
лать, купить  (объ  одежд*,  снарядахъ,  эки- 

пажах*, скоті  и  пр.).  То  хустку  купила, 
то  сорочок  справила  кілько,  МВ.  I.  Справ- 

лю собі  колясочку,  протзжати  бг/ду.  Чуб. 
V.  106.  Справив  собі  пару  конеії,  Грии. 
I.  200.  3)—  гроші.  Взыскивать,  взыскать, 
получить  деньги.  Насилу    справили    гро- 
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ші.  і)  Исправлять,  исправить,  выправить. 
/  вже.'  не  справить  горбатого  і  могила. 
Ном.  №  3221.  5)  Указывать,  указать,  по- 

казать дорогу.  Я  чув  що  ти  любиш  би- 
тися.... Небоже1,  та  й  справив  на  свою 

нагайку  дротяну.  Федьк  Це  якийсь  чорт 

справив: 'блудили,  блудили,  насилу  дої- хали. 

Справлятися,  вдаюся,  ешся,  сов.  в. 
справитися,  влюся,  вншся,  гл.  1)  Управ- 

ляться, управиться,  двлать,  сділать  своє 
діло.  Ну,  справивсь, — гляди  ж,  щоб  і 
друге  діло  зробив.  Рудч.  Ск.  1.  145.  2)  При- 

мириться, кончить  полюбовно.  Угор. 
Справний,  а,  е.  Исправный,  исполни - 

тельвый.  Жінка  моя  жвава,  справна. 
Г.  Барв.  410. 

Справність,    ностя,    ж.    Исправность. 
Справник,  ка,  .м.  Иснравникъ.  Хата,  66. 
Справників,  ковз,  ве.  Цринадлежа- 

щій  исправнику.  испракнпчіВ.  Раду  таку 
подавав  усім  справників  слуга,  чи  прия- 

тель. МВ.  11.  191. 

Справвйця,  ці,  ж.  Присутственное  міс- 
то.' В  справниці  осталися  судці  з  авди- 

тором.  Федьк    Ш.  150. 
Справно,  нар.  Исправно. 
Справувааяя,  ня,  с  1)  Отправленіе, 

исправленіе  (должности).  2)  Поведеніе. 
Справуватн,  вую,  вш,  гл.  Отправлять, 

исправлять,  исполнять  (должность),  вести 
(діла).  Я  діло  за  його  справував  і  кло- 

потавсь. Зиіев.  у.  Загад  діло  справуе. 
Ион.  *  1082. 

Справуватн ся,  вуюся,  ешся,  гл.  1)  Вес- 
ти себя,  поступать.  Піду  у  світ,  а  як  я 

ся  буду  справувати?  буду  я  собі  мужа 
глядати.  Гол.  Ш.  397.  2)  Справляться, 
управляться.  Зміев.  у.  Зося  була  дуже 
рада,  що  мати  так  добре  скрізь  справу- 
валась.  Левиц.  І.  390.  3)— з  ним.  Тягать- 

ся съ  ь~быъ,  судиться,  доказывать,  искать 
свои  право.  Справується  за  мішок.  НВо- 
лын.  у.  Справувались  ми,  справувались 
з  Іваном  та  й  пішли    НВолын.  у. 

Спрага,  ги,  ж.  Жажда.  Федьк.  ПІ.  1 17 
Буде  голод  і  спрага.  Ге.  II.  79.  Від  спра 
ги  мліли.  Млак.  99. 

Спраготі,  ти,  аг.—  Спека.  Вх.  Лем.  469 
СпражнІЙ.  я,  є— Справжній.  Та  й  у 

батенька  не  знаю  добра,  ані  добра,  ні 
роскоші,  ні  спражньоіо  лиха.  Чуб.  V.  224 

Справи  йти;  вию,  ниш,  гл.  Не  рабо- 
тать, провести  по  праздничному  (день) 

П'ятницю  споетила,  неділю  спразнила Что.  V.  525. 

Снранцюватіти,  тію,  вш,   гл.    1)    Ио- 
крьмься  сифилитическими  язвами.  2)  Из- 

гадиться, испакоститься,  сделаться  гад- 
кнмъ,  никуда  иегодныыъ. 
Спрацювати,  цюю,  еш,  гл.  Утомить, 

измучить,  изнурить  работой. 
Спрацюватися,  цююся,  ешоя,  гл.  Уто- 

миться,  измучиться,    изнуриться    работой. 

Спредвіку,  спредковїку,  епредкувіку, 
нар.  Искони.  Г.  Барв.  28.  Вербич  по-всяк- 
раз  холодний  бува.  так  бо  воно  спредві- 

ку ведеться.  Харьк.  г.  Спредковїку  були 
там  башти.  Екатеринод. 

Спрежа,  опрёжду,  нар.  Прежде,  въ 
прежнее  время.  Ч'ч  тепер  не  так,  як 
спрежа  було?  0.  1861.  XI.  Св.  62.  Ні, 
козаче,  вона  каже,  то  спрежду  бувало. 

О.  1862.  \'Ш.  56. 
Спреждевіку,  спрежеаіку,  нар.  Въ 

прежнія  времена,  съ  даваихь  времен  ь. 
Спреждевіку  чорти  були  бий.  Меж.  128. 
Шлях,  та  такий,  шо  він  том  спреже- 
віку  проложений.  Мнж.  37. 

Спречатяся,  чаюся,  ешся,  гл.=Спе~ 
речатяея.  Я  не  хочу  ещісчатись  із  то- 

бою через  личаків.  К    ЧР.  227. 
Спречка,  кн,  лг.=Суп9речка.  Радом,  у. 
Сдречвість,  ности,  ж.  Иререканіе,  нре- 

кословіе,  снорь.  Дві  туркені  дам  в  за- 
міну за  єдину  Катерину,  а  як  спреч- 

ність  о  тім  буде,  єсть  у  мене  з  Польщі 
люде.  Вол.  г. 

Спрёчаий,  а.  е=Суперечннй. 
Спрйзба,  сприявша,  би,  *\=ЛІрнспв. 

На .  с  призьбі  сидить.  Лохв.  у. 
Сврйкрювятися.  крюювя,  вшея,  сов.  в. 

сприкритися,  рюся,  рвшся,  гл.  Надо- 
і.дать,  надоЬсть.  опротивіть.  Йому  сі  то 
сприкрило.  Гн.  І.   177. 

Спрнса,  ся,  ж.  Временная  подпорка 
въ  виді  столбика,  сі.  выемкой  на  конці, 
которой  нодпираютъ,  при  перестройкахъ, 
папр.  потолокъ,  если  хотятъ  поднять  его 

выше.  Гайснн.  у.' Сприскати.  См.  Спрнокуватя. 
Сприскатися,  каюся,  ешся,  гл.  За 

брызгаться.  На  дощечці  у  млинка  фар- 
тух  прала  дівчина,  сприски.игся  рибчЫ- 
нп....  Чуб.  V.    1117. 

Сприскувати,  кую.  еш,  сов.  в.  сприс- 
кати, екаю,  еш.  гл.  Обрызгивать,  обрыз- 

гать. Орисі  й  води  не  треба  було:  слізь- 
ми сприскувала.  Св.  Л.  201.  Ще  б  тре- 

ба святою  водицею  сприсками.  Грив.  II.  37. 
Сприснути,  сну,  неп,  гл.  Взбрызнуть. 
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„0-е"  тоді  її  сприснув   живущою   водою. 
Рудч.  Ск.  II.   109. 

СпрнстрІтнтн,  річу,  тяш,  гл.  Сглазить. 
Спристріти.ш  хлопця  лихі  люде.  Ва- 
спльк.  у. 

Спрнтнсвуватв,  сзую,  вш,  глҐ  Тіс- 
нить. Вх.  Зн.  66. 

СпрвтнЕЙ.  а,  е.  Понятливый,  сметли- 
вый, ловкій,  проворный.  Суддя  такий  був 

розумний  та  спритний,  що  яке  б  теи- 
не діло  не  було,  зараз  його  на  світ  ви- 

веде. Стор.  І.  32.  Ти  то  спритний,  як 
Матвій  до  куропатв.  Ном.  .V  6564. 

Спритність,  ностн,  ж.  Понятливость, 
смЄтливость,  ловкость,  проворство,  наход- 

чивость. Се  діло  зоставте  спритності 
жіночій.  Левиц.  І    313. 

Спритно,  нар.  Понятливо,  смЄтлнво, 
ловко,  проворно. 

Спричинитися,  нюся,  ннгася,  гл.  По- 
міщаться, сойти  сь  ума.  Хай  вона  спри- 
чиниться! Ном. 

Спричинитися.  См.  Спричинятися. 
Спрнчинуватітн,  тік»,  еш,  гл.=Спрн- 

чинитися. 
Спричинятися,  вяюся,  вшея,  СОК.  К. 

спричинятися,  нюся,  нашея,  гл.  Со- 
действовать, посодействовать. 

Сприщитися,  щуся,  щишся,  гл.  По- 
крыться прыщами. 

Спрнятелнтися,  люся,  лишся,  гл. 
Сдружиться.  Вх.  Лея.   169. 

Сприяти,  яю,  еш,  гл.  1)  Благопріит- 
ствовать,  доброжелательствовать,  способ- 

ствовать, содействовать,  помогать.  Хо»»іб 
її  не  возьму,  буду  їй  сприяти,  всякого 
добра  буду  їй  жадати.  Гол.  І.  343.  Твоє 
серце  мо.иу  серцю  вірне  не  сприяє.  Гол. 
І.  269.  Нехай  вам  доля  сприяє.  Гол.  Ш. 
505.  Нін  нікому  не  сприяє.  Ном.  №594. 

Спрббв,  бя,  ж.  Проба,  оішть.  О.  1862. 
Ш.  ЗО. 

Спробявавий,  а,  а.  Пробитый,  простре- 
ленный. Лежить  Янчик  порубаний,  по- 

рубаний, постріляний  і  кулями  спроби  - 
ваний.  Гол.  II.  725. 

Спробувати,  бую,  еш,  гл.  Попробовать, 
попытать.  Ото  пішли  сили  спробувати — 
хто  дужчий.  Рудч.  Ск.  II.   18. 

Спроваджувати,  джуго,  еш,  сов.  в. 
спровадити,  джу,  дяш,  гл.  1)  Отправлять, 
отправить*.  Як  дівчину  намовили,  до  Віль- 

хова спровадили.  Гол.  І.  86.  2)  Приво- 
дить, привести.  Спровадив  бондаря,  зро- 
били кугву.  Чуб.  її.   191. 

Спровожатя,  жаю,  еш,  гл.=Вяпрово- 
жата.  Наряжала,   спровожала   в    чужу 
стороночку.  Грин.  ПІ.  390. 

Спроволбка,  нар.  Протяжно.  Він  гово- 
рить спроволока.  Зміев.  у. 

Спродавати,  даю,  еш,  сов.  в.  спрода- 
ти, дай,  даси,  гл.  Продавать,  продать, 

распродавать,  распродать.  МВ.  II.  33.  Спро- 
дай, спродай,  мій  батеньку,  сей  вишне- 
вий сад.  Ни.  Купця  найшов,  спродав  і 

гроші  мені  приніс.  Чуб.  II.   183. 
Спродаватися,  даюся,  ешея.  сов.  в. 

спрбдатяся,  дайся,  дасися,  гл.  Распро- 
давать, распродать  все.  Спродавшись,  за- 

гуляв так,  що  і  в  голові  замакітрилось. 
Ном.  .¥  7915. 

Спродаж,  жу,  .и  Продажа.  У  дядини 
бі/.іи  колеса  на  спродаж.  МП.  (КС.  190?. X.  143). 

Спродати,  ся.  См.  Спродавати,  си. 
Спр6дувути,дую,еш,гл.=Спродаватв. 
Спродуватися,  дуюся,  ешея,  гл.~ 

Спродаватися. 

Спрожнтов,  тву,  я.  Житье,  возмож- 
ное п.  прожить.  Зросту,  слави,  пам'яти, 

спрожшпку  сподівались.  Мет.  348. 
Спрожогу,  нар.  Неожиданно,  сразу. 

вдругъ.  Так  і  кинувсь  на  неї  спрожогц. 
Мнік.   70. 

Спрозорити,  рю,  риш,  гл.  Сглазить. 
Жінки  і  дівчата  носять  застромлену  у 
пазуху  голку,  щоб  хто  не  спрозорив. 
Грип.  II.  31.  Ой  немає,  дідусеньку,  (кур- 

чат), да  вже  і  не  буде:  як  вигнала  на 
двір  пасти,  спрозорили  люде.  Нн. 

Спрозбрнтися,  рюся,  ряшея,  гл.  Сыть 
испорченным  ь  взглядом  ь,  сглаженным  ь. Екат.  у. 

Спроквола,  нар.  Не  сибніа.  Св.  Л.  і». 
Як  робиш  спроквола,  не  скоро  втомишся. Кіен.  у. 

Спромагатися,  гаюся,  ешея,  сов.  в. 
спромогтися,  межуся,  жешся,  гл.  1 1  По- 

лучать, получить  возможность,  смочь,  воз- 
мочь. Не  спроможеться  кінчити.  <2в.  Л. 

XIV.  29.  2)  Разживаться,  разжиться,  по- 
лучить средства  сделать,  собраться  с<> 

средствами.  Спромігся  дід  на  обід,  а  5а 
бо  на  кнсі.гь.  Ном.  .\»  4904.  Боже  мій! 

коли  то  я  спроможусь  своїх  волів  купи- 
ти? Кобел,  у.  Спромігся  Солопій  весною 

на  горох.  Г.  Арт.  (0.  1861.  ПІ.  93). 

Спрояеж,  опрояіж,  кар.  Изь,  изь 

среды. 
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Спроиіжнієть,  ностн,  ие.=Спро«ож- 
ність. 

Спроибга,  ги,  ж.  Возможность,  сред- 
ства. К.  Кр.  9.  Не  скупість, — така  спро- 

мога. 
Спромогтися.  См.  Спроногатася. 
Спроможне,  кар.  Зажиточно.  Спромож- 
ні- жили.  О.   1862.  II.   76. 

Спроможний,  а.  в,— ній,  я,  в  Пмъ*ю- 
іцій  возможность,  средства. 
Спроможність,  ностж,  ж.= Спромога. 

Чуб.  І.  233.  Не  скупість— така  спро- 
можність. Ном.  Яв  спромбжність.  Какъ 

иозволяїогь  средств.»  Зодягалися  таки, 
як  спроможность  їх  була.  Рудч.  Сі;.  II. 
174. 

Спросйтн.  Си.  Спрощувати. 
Спросонку,  спросоння,  пар.  Сквозь 

сонъ.  Спросоння  він  так  голосно  закри- 
чав, що  побудив  слуг.  Левиц.  Пов.  78. 

Спроста,  нар.  Спроста.  1'.  Барв.  326. Уже  ж  то  не  спроста  в  його  тихий 
жупан.  Греб.  390. 

Спротивіти,  влю,  внш,  гл.  Возбудить 
иротивъ,  возстановить.  Драг.  40. 

Спротивитися,  влюся,  взшея,  гл.  Опро- 
тивіть, сделаться  лротпвныяъ.  Ти  хо- 

чеш спротивитись  самому  Йогу.  Левиц. 
Цов.  91. 

Сиротувати,  шую,  еш,  сов.  в.  спро- 
ейтн, шу,  сиш,  гл.  Сзывать,  созвать,  при- 

глашать, пригласить  (многихъ).  Янко  спро- 
шуе  гості  на  весілля.  Федьк. 

Спружйна,  ни,  ж.  Сн.  Млин  :' ручний. Шух.  1.  101. 
Спрягати,  гаю.  вш,  сов.  в.  спрягтй, 

жу,  жёш,  гл.  Спрягать,  спрячь,  сопрячь. 
Спрягатися,  гаюся,  ввзся,  сов.  в.  спряг- 

тися, ж  уся,  жёшея.  гл.  1)  Спрягаться, 

запрягать,  запречь  вх-бстб,  напр.  воловъ 
для  пахоты.  Як  у  кого  нема  на  плуг  во- 

лів, то  спрягається  з  ким.  Харьк.  Було 
в  нас  два  воли, —  спряжуться  з  сусідом 
Г.  Барв.  267.  2)  Соединяться,  соединиться. 
Був  собі  котик  та  півник,  да  спряглися 
жить.  Рудч.  Ск.  I.  27. 

Спрягнутн,  гну,  нет,  гл.  Выпрыгнуть, 
иыпрыснуть.  Спрягнув  як  з  лука.  Чуб.  1. 
303. 

Спуягти,  жу,  жёш,  гл.  Изжарить. 
Одарка  не  забарилася  розігріти  ковбасу, 
епрягля  ще  яєшню.  Мир.  Лов.  І.  140. 

Спрягти,  ся.  См.  Спрягати,  ся. 
Спряиити,  няв,  ний,  гл.  Выпрямить. 

1  еже!  не  спрямить  горбатого  могила. 
Нон.  *  3221. 

Спрямуватися,  иукяя,  ешоя,  гл.  Внять. 
направлевіе.  Вітер  спрямувався  з  захо- 

ду. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эвары. 

Спрянутн,  ну,  нет,  гл.  Убрать.  Ля- 
зав,  щоб  я  ліч  спранув,  у  костри  щоб 
склав....  А  де  ж  мені  спрануть?  Чуб.  II. 183. 

Спрясти,  ду,  дёш,  гл.  Спрясть.  Зага- 
дав швець  шевчисі  дратовки  спрясти.' 

з  тонкої  павутини  до  білої  щетины. 
Чуб.  V.  818.  Спряв  би,  та  в  ниргку  не 
йде.  Ном.  .V  14163. 

Спрят,  ту,  м.  Приборка,  уборка.  Ли- 
хий спрят  та  й  доброго  спокусить. 

Ном.  .V  9977. 

Спрятанннв,  ка,  м.  Челозвкъ,  гоня- 
щій  закупленный  скоть  вь  указанное  міс- 

то. Шух.  І    84. 

Спрятяо.  нар.  Бережно.  Я  сиву  шап- 
ку спрятно  носив:  як  дощ,  то  під  хуст- 
ку. Лебед.  у. 

Спрятування.  ня.  г.  Уборка,  приборка. 
Шух.  І.  178. 

Спрятуватн,  тую,  еш,  гл.  Прибирать,, 
убирать.  См.  Прятати.  НВолын.  у. 

Спсувати,    сую,    ёш,    гл.=8іпсувати. 
Спудей  дёя,  м.  Ученикъ  бурсы,  духепт- 

наго  учебнаго  заведеній  (въ  старину).  Бач- 
те, як  наші  бурсаки-спудеї  біжать  за 

ворота*  К.  ЧР.  84.  Я  ще  спудеїв  трохи 
попошколю.  К.  НС.  84. 

Спуджуватн,  джую,  еш,  сов.  в.   спу- 
дити,  джу,  диш,   гл.    Пугать,    испугать. 
Я  їхав  улицею  і  де  взявся  собака. — спу-  * див  коня.  Новомоск.  у. 

Спуджуватнея,  джуюся,  вівся,  сов. 
в.  спудвтнея,  дисуся,  дяшея.  гл.  Пу- 

гаться, испугаться.  Полт.  г.  Слов.  Д.  Эвари. 
См.  Опудитися.  Пудж.іива  і  уперта  коза 
від  того  часу,  як  сн  чорта  спудила. 
Гн.   I.  27. 

Спудва,  ей,  ж.  Пепелъ,  зола.  Угор. 
Спуднтн,  ся.  См.  Спуджуватн,  ся. 
Спуз,  ву,  м.,  спува, .  ви,  эг.=Спудва. 

Угор.  Шух.  I.  190.  їк  згорит,  тогЫ 
стане  спуза.  Гн.  II.  83. 

Спуварь,  ря,  м.  Одинъ  пзъ  пастуховъ 
въ  гуцульской  полонині,  на  обязанвости 
котораго  лежить  вошевіе  воды,  дровъ  и 
топка, — последняя  обязанность  обусловли- 
ваегъ  то,  что  онъ  всегда  испачкавъ  золой 

(спузом),  огь  чего  и  получизъ  свое  назва- 
ніе.  Шух.  I.  190. 

•Спувирітн,  рію,  ев,  гл.  Покрыться,  пу- 
зыреиъ,  пузырями. 
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Спувнрктн,  вю,  риш,  гл.  Вздуть.  Все 
море  зараз  епузирило.  Котл.  Ен.  І.  9. 
Спузирило  йому  все  тіло. 

Спуоз,  ку,  м.  Случка  животныхъ.  О. 
1862.  V.  Кух.  32. 
Спускали*,  хш,  ж.  Горка,  съ  которой 

катаются  на  салазкахъ  и  др.  сяарядахъ. 

КС.  1887.  П.*  482. 
С  луската,  зію,  еш,  сов.  в.  спустити. 

спущу,  стнш,  гл.  Спускать,  спуствть;  опу  ■ 
екать,  опустить.  А  ми  коні  спустимо. 
Грин.  Ш.  96.  Як  схоче,  то  й  на  гору 
повезе,  а  як  не  схоче,  то  й  з  гори  спус- 

тить. Ном.  №  2696.  Рушниками,  гио 
придбала,  спусти  мене  в  яму.  Шевп.  Да 
нажени  хмару  чорнесеньку,  да  спусти 
дощик  дрібнесенький.  Чуб.  V.  363.  Ізійду  я 
на  горбочок,  спущу  голосочок.  Мет  37.  Спус 
тятм  воду.  Спустить  воду,  дать  ей  сбіжлть. 
Може  Москва  випалила  і  Дніпро  спус- 

тила в  синє  море?  III епч.  Спускати  луг. 
Ділать  щелокъ.  У  понеділок  не  можна 

лугу  спускати.  Грин.  I.  17. — ціну.  Сбав- 
лять, сбавить  ціну.  Левцц.  I.  107.— дух. 

Испускать,  испустить  духъ,  умереть.  Ном. 
Л*  12838.  2)  Отпускать,  отпустить.  Спус- 

ти старця  з  села,  прибуде  йому  й  ума 
Ном.  №  5787.  3)  Случать,  случить  (живот- 
ныхъ).  4)—  иа  пожарі.  Сжигать,  сжечь.  Моя 
галера  цвіткована,  мальована  стала  вся 
обідрана,  на  пожарі  спускана.  АД.  I. 
2І0. 

Опуокатр.са.  каюся,  внеся,  сов  в.  спу- 
ститися, спущуся,  стишся,  гл.  1)  Спус- 

каться, спуститься,  опускаться,  опустить- 
ся, понизиться.  Скілько  не  літати,  тре- 
ба вниз  спуститись  Нп.  Отам  за  лі- 
сом дощик  спустився.  Лебед.  у.  2)  Ка- 

таться яа  салазкахъ  съ  горки.  Спускають- 
ся дівчата;  спускалися  із  гори.  Чуб.  V. 

98.  3>— на  кбго.  Полагаться,  положиться, 
довіриться  кому.  К.  ЦН.  270.  Не  спус- 

кайся, Грицю,  на  дурницю.  Чуб.  І.  250. 
У  сюму  дражливому  ділі  спустились 
на  мене.  К.  ХП.  17.  4)  Спускаться,  слу- 

чаться, случиться  (о  животныхъ).  Барани 
спускаються  з  вівцями.  0. 1862.  V.  Кух.  34. 

Спусвоватнй,  а,  е.  О  палкі,  бревні: 
суживающійся  къ  концу.  НВолын.  у. 

Спуст,  ту,  м.  1)  Міра:  три  ведра  вод- 
ки. Котл.  Ен.  IV.  24.  Тепер  пішов  до 

оренди  да  взяв  спуст  горілки;  покрепивсь 
по  гірких  трудах,  не  забув  і  жінки. 
ЗОЮР.  II.  89. 2)  Большой  рубаноігь,  струп.. 
НВолын.,  Екат.  у.  Вх.  Зн.  66.  3>=Кощок. 
Шух.  І.  229. 

Спуетятж,  ся.  См.  Спускам,  ся. 

Спустілий,  в,  в.  Опустілий. 

Спуотіння,  яя,  с  Запустіте.  Р.в.  Мр. ХШ.  14. 

Слуетіти,  тік»,  вш,  гл.  Опустіть.  Чи 
світові  спустіти  через  тебе.  К.  Іов.  39. 

(Опустіло  панське  подвір'е.  МВ.  (О.  1862. НІ.  46). 

Спусткувати,  кую,  вш,  гл.=СпустІтя. її  світлиця  епуеткувала.  Греб.  320. 

Спустошадвй,  а,  є  —  Опустошения. 
Руїни  панських  замків,  спустоиіаліг 
костьоли.  К.  (0.  1861.  Н.  233). 

Спустошення,  яя,  с  Опустошеніо. 

Спустошувати,  шую,  вш,  сов.  в.  спу- 
стошити, шу,  шиш,  гл.  Опустошать,  опу- 

стошить. Чуб.  Ш.  157.  Край  був  спусто- 
шений. К.  Хм.  96.  Замок  геть  спусто- 

шили. Драг.  80.  Ой  зеленая  дубруівонько, 
та  нащо  ж  тебе  рано  спустошено,  що 
траву  на  сіно  покошено?  Грин.    Ш.    84. 

Опустуватв,  тую,  вш,  г.*.=Спустітв. 
Коли  ж  воно,  дума,  ті  вовки  у  хаті  за- 

ведуться? Хиба  як  спустуе?  Мнж.  91. 

Спутувати,  тув^  вш,  сов.  в.  спутати, 
таю,  еш,  гл.  Спутывать,  спутать,  связы- 

вать, связать  по  ногамъ.  Чому  не  йдеш 
да  додолоньку?  чи  травиця  ноги  спупа- 
тала,  або  роса  очі  вибила?  Мет.  289. 
Спутав  коні,  сам  не  можу  заснути. 

Чуб.  V.  379. 

Спухніти,  вію,  вш,  гл.  Сділаться  рых- 
лымъ,  разсыичатынъ.  Після  попілу  гемля 
спухніє.  НВолын.  у. 

Спухнути,  хву,  нею,  гл.  Опухнуть. 
Від  голоду....  спухли.  Ги.  II.  246. 

Спуховато,  нар.  Наклонно,  покато.  Вер- 
шіть, хлопці,  стіг  спуховато.  Мирг.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Спуховий,  а,  е.  О  ямі,  вообще  углуб- 
леніи:  книзу  постепенно  суживающійся. 
У  мого  сина  копанка  спухова.  Лебед.  у. 

2)  0  возвьішеяіи:  кверху  постепенно  су- 
живающійся. 

Спухово,  нар.  1)  Такъ,  чтобы  сужива- 
лось (о  ямі  возвьшіеніи).  Копай  спухово. 

Лебед.  у.  2)  Наклонно,  покато.  Мврг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  См.  Спохова. 

Спухбвиствй,  а,  е=Спуховвй  Спухо- виста  палка.  ННолыв.  у. 

Спухбвцсто,  х«/;.=Спухово.  „Ви  ж. 
хлопці,  навезіть  льоду  так,  щоб  і  зверх 
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ями  було".— Л  звісно,  так.  Треба  нало- 
жить його  спуховисто.  Екатер.  у. 

Сп'юх,  ха.  м.  Раст.  Нтозсуапшз  пі§ег. 
Вх.  Пч    ТІ.  32. 

Сп'юшок.  шха.  м.  Пт.=Дрімух.  Вх. 
ІІч.  II.  9. 

Сп'янчитн,  чу,  ЧВШ,  271.  Оііьяяцть.  Як 
випив  три  чарки,  так  його  й  сп'янчило. 
Черв.   у. 

Сп'яячитнся,  чуся.  чншся,  гл.  Опья- 
неть. /  жінку  лає,  і  донку,  а  як  сп'ян- 

читься,  то  всі  вікном  утікають.  МВ. 
І.  53. 

Сп  ясть,  ся.  См.  Спвнатн.  ся. 

Сп'ятЕти.  сп  ічу,  тяш,  г.1.  Стибрить, 
украсть.  Лаба  дождала  ноні,  еп'ятила 
ті  роги  і  дала  лепетухи  до  пана.  Грин. 
I.  94. 

Спячка,    вя.    ж.=Сп'и>ха.    Вх.    Оч. II.  32. 
Сп  ячнвв,  ка,  м.  Раст.  ЕгіорЬогиш 

апкіїьііі'оііит  Ь.  Вх.  Лем.  469. 
Срака,  кн,  ж.  Задница. 
Сральня,  ні,  сратва,  ви,  дс.=Срач. 

Не  йди  туди,  бо  то  панська  сратва. 
Лубен,  у. 

Сратво,  ва.  сраття,  ті,  є.  Процесь 
испражненія 

С  рате,  серу,  реш,  гл.  Испражняться. 
срать. 

Срач,  ч%,  м.  Ретирадъ,  нужннкъ,  отхо- 
жее місто.  Макс.  (1849)  69. 

Срачка,  кв,  ж.  Понось.  Волын.  г. 

Среблб,  «а,  с.  и  пр.  =  Срібло  и  пр. 
Срёи'и.  м'я,  с.=Стрен'н.  КС.  1882. X.  24. 

СрІберннй,  а,  о=Срібняй.  Твій  срібер- 
ний  перстень.  Гол.  IV.  428. 

Срібліте,  літ,  вш,  гл.  Серебриться.  Чи 
ба  яке  сукно,  аж  срібліє.  Чврнвг.  г. 

Срібло,  лі,  с  1)  Серебро.  Мет.  253. 
Срібло-злото  тягне  чоловіка  в  болото. 
Посл.  Ростопленеє  срібло.  Котл.  Ен.  Ш. 
41.  На  лядунці  або  золото,  або  срібло. 
ЗОЮР.  І.  140.  2)- живе.  Ртуть.  Ком.  Р. 
II.  43. 

Сріблогляв,  ву,  м.  Глазеть. 

Срібло-влбтий,  я,  е.  Серебряный  съ 
олотымъ.  Червонії  черевички  на  ніжечки, 
ерібло-злотий  поясочок  на  апаночок.  Нп. 

Срібляній,  а,  є  =  Срібний.  Тобі  Гос- 
подь великим  скарбом  буде,  небесний  царь — 

горою  срібляною.  К.  Іов.  50. 
Срібляник,  кі,  м.  Богачъ.  Там  пили 

три   ляхи,    дуки-ерібляники.    ЗОЮР.    І. 
201.  , 

Срібний,  а.  е.  Серебряный.  Золоти 
бильця,  срібні  колокільця.  Макс.  Влов- 

лять рибку — золота  головка,  а  срібний 
хвостик.  Мнж.  33. 

Срібник,  ка,  м.= Срібняк.  Найшов 
два  срібника,  се  б  то  два  срібних  кар- 

бованця. Грин.  II    180. 
Срібнятв,  бню,  ніш,  гл.  Серебрить. 

Срібнісінький,  а,  е.  Совершенно  се- 
ребряный. Употреблено  какъ  ласкательное 

въ  похоронномъ  причитаньи.  Моя  й  ма- 
тінко, моя  срібнісінька!  Мил.  200. 

Срібновбдвй,  а,  е.  Съ  блестящимс,  какъ 
серебро,  водами.  Срібноводий  Прут.  Млак. 
116. 

Срібвовелевий,  а,  е.  Серебристо -зеле- 
ный. Під  срібнозеленим....  листом  хова- 
лись птиці.  Щог.  Сл.  142. 

Срібнолюбнкй,  а,  е.  Сребролюбивый. 
Не  був  срібнолюбний.  Гн.  II.  97. 

Срібнолувнй,  а,  е.  Съ  серебрянымъ  лу- 
комъ  (апитетъ  бога  Аполлоиа).  Сонце 
являється....  в  пишному  образі  молодої 
парубочої  краси  сріблолукого  Аполлона. 
Левиц.  Світ.  13. 

Срібнорбгий,  а,  е.  Эпз~етъ  луны:  съ 
серебряными  рогами.  Молодик  срібноро- 
гий.  К.  Доев.  63.  Зійди,  зійди  срібноро- 
гий,  в  рожевім  гаю.  Федьк    Ш.  156. 

Срібник,  кі,  м.  Серебряная  монета, 
сребренннБЪ.  К.  ХП.  81.  Обіцяли  йому 
срібняків  дати.  вв.  Мр.  XIV.  11. 

Срібнястяй,  а,  е.  Серебристый.  Вх. 
Лєв.  469. 

Срібреннй,  а,  є = Срібний.  Золотий 
стебель,  срібрений  колос.  Грин.    Ш.    18. 

Сріб'ивяй,  а,    е=Срібнв&.    Вх.    Лев. Сс....= 8&... 

Сеітя,  ссу,  ссеш,  м.  Сосать.  Покірне 
телятко  дві  матки  ссе.    Ном.    К    3302. 

Ст&бурнтнся,  ркся,  рипси,  гл.  Стол- 
питься. Стабурились  коло  криниці:  той 

собі  лізе  води,  той  собі,  а  п'яні,  та  й 
один  у  криницю  впав.  Канев.  у. 

Став,  ву,  м.  Прудь.  Чому  в  ставу  во- 
де руда*  мабхриь  хвиля  збила.  Мет.  113. 

Між  ярами  над  ставами  верби  зеле- 
ніють. Шевч.  Ум.  Ставок,  ставбчся.  Я  пла- 

ваю.... по  тім  ставку.  Грив.  II.  339. 

Ставати,  ота»,  &з,  сов.  в.  етап,  о*і- 
ну,  неш,  гл.  1)  Становиться,  стать.  Ото 
він  став  навколіи.ки .  стенувся, — сириця 
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так  і  тріснула.  30ЮР.  І.  6.  Рече  до  су- 
хорукого чоловіка:  стань  посередині  Єв. 

іМр.  Ш.  3.  Стати  на  рушнику.  Обвінчаться. 
З  Марусею  на  рушнику  стану.  Мет.  104. 
2)— до  чого.  Браться,  взяться,  приняться 
за  что.  Сей  же  як  до  ного  став...., — уся 
душа  його  в  роботі.  МВ.  II.  11.  До  бою, 
побгію  стати.  Выйти  на  бой,  вступить  вь 
битву.  Дали  коня,  дали  зброю:  ставай, 
синку,  до  побою.  Раиіі.  Статп  до  розмови. 
Заговаривать,  заговорить:  Тоді  вже  не 
станете  зо  мною  до  розмови,  як  тепер. 
Св.  Л.  61.  3)  Безл.  Становиться,  стать; 

получиться.  Скільки  кіп  у  вас  жита  ста- 
не на  десятині?  0.  1862.  IV.  106.  4)— за 

його,  за  що.  а)  Замінять,  замінить  кого,  что. 
Мет.  241.  Він  \  мені  за  дитину  рідну 
став.  МВ.  II.  22.  Став  він  мені  за  бать- 

ка. Не  стане  кишка  за  начинку.  Чуб. 
І.  256.  б)  Становиться,  стать  въ  защиту 
кого,  чего,  заступиться.  Хто  за  правду 
стане?  5) — на  його.  Подниматься,  под- 

няться, возстать.  Чи  там  раду  радять, 
як  на  Турка  стати,  не  чуємо  на  чужи- 

ні. Шевч.  6)  Останавливаться,  остановить- 
ся. А  в  другий  раз  приходив  ватажко 

Вовчок,  та  й  став  коло  Константинова. 
ЗОЮР.  І.  132.  Станьмо,  братіку,тута, 
коні  попасімо.  ЗОЮР.  І.  40.  7)  Нанимать- 

ся, наняться.  Я  до  його  стала  на  рік. 
Став  у  царя  до  свинаря  за  підпасича. 
Мнж.  13.  Стати  під  хуру.  КС.  1882.  X. 
186.  8)  Прибывать,  прибыть  на  місто.  Сим 
конем  скоро  у  Харькоег  станеш.  Зміев.  у. 
Ухватило  його  за  серденько,  став  у 
Марусі  на  дворі  живенько.  Грин.  ГЛ.  235. 
9)  Начивать,  начать,  стать.  Стань  його 
вчить,  то  воно  й  слухать  не  хоче.  ЗОЮР. 
I.  13.  Ой  став  козак  царь-эыля  копа- 

ти, стала  над  ним  зозуля  кувати.  Мет. 
104.  Став  божий  світ  світати,  стали 
вони  на  коні  сідати.  ЗОЮР.  1.  41.  Съ 

£триц.  не.  Переставать,  перестать.  Поки 
ми  матір  свою  поважали,  поти  нам 
Бог  годив;  а  не  стали  ми  матки  ста- 

ренької знати....  не  стали  нас  люде 
знати....  не  стали  ми  в  домівці  на  про- 
мешканні  з  молодими  женами  щастя  й 
долі  собі  мати.  ЗОЮР.  І.  23.  Не  стало 
ні  байраків,  ні  мелюсів  ставати.  АД.  І. 
108.  10)  Наставать,  настать,  наступать, 
наступить.  Гайдамаки  дерли  народ  років 
маже  з  десять,  аж  поки  Мандебурія 
стала.  ЗОЮР.  І.  135.  11)  Хватать,  хва- 

тать, стать.  Коли  ви  будете  говіть?  Тоді, 
як  хліба  не  стане.  ІГом.  №  134.  12)  Про- 

исходить, произойти,  случаться,  случиться, 
явиться,  оказаться.  А  даси  те,  що  в 
тебе  дома  без  тебе  стало?  Рудч.  Ск.  1. 
101.  13)  Получать,  получить  начало,  на- 

чинаться, начаться.  Не  від  нас  ж  ста- 
ло, не  нами  й  кінчиться.  Поел.  Стала 

слава,  стала  слава,  стали  й  поговори,  ой 
на  тую  дівчиноньку,  що  чорни  брови. 
Мет.  106.  Вже  стае  на  дворі  світ.  Котл. 
Бн.  II.  38.  14)  Делаться,  сделаться,  стать. 
Лень  горів,  а  він  руки  грів,  та  й  став 
йому  дядько.  Поел.  Як  народивсь  Хрис- 

тос, то  которі....  хреепмлись,  так  свя- 
тими сталщ  котрі  ж  плювали,  пм  ка- 

мінем  стали.  ЗОЮР.  I.  12.  Чого  смут- 
на стала,  мила?  Мет.  74.  Як  гляну  на 

дітей,  то  страшно  стане.  МВ.   II.    13. 

15)  Доставаться,  достаться.  Смійся,  вра- 
жий сину,   за    сміх   тобі    стане.    Чуб. 

16)  Обходиться,  обойтись,  стоить.  Сімде- 
сят карбованців  весілля  стало.  Г  Барв. 

321.  Труда  великого  се  діло  стало.  Ио*т.  г. 
17)— в  пригбді.  Пригодиться.  См.  еше  при- 

года. 18)  Стати  на  слові.  Сдержать  слово. 
Супрун  не  став  на  слові.  НВолын.  у. 
19)— на  стану,  станочку;  См.  Стан.  Ой  те- 

пер я  доросла,  на  станочку  стала.  Гол. 
Ш.  291. 

Ставатиме,  стайся,  ешея,  сов  в.  ота- 
твея,  нуся,  нешоя,  гл.  1)  Делаться,  сде- 

латься. Хто  стається  вівцею,  того  вовк 
ззість.  Ном.  №  3841.  Аби  ваша  думка 

сталася  ділом.  К.  (О.  1862.  Ш.  23).  Кон- 
валії сталися  мені  найлюбішими  квіт- 

ками. Г.  Барв.  400.  Ідол  до  Бога....  „Так 
і  так  мені  стається:  не  попаду  з 

моря  землі  винести."  Драг.  15.  2)  Слу- 
чаться, случиться,  произойти,  совершиться. 

Сталась  йому  пригодонька  не  вдень,  а 
вночі:  занедужав  чумаченько,  з  Криму 
ідучи.  Нп.  Між  нами  стався  такий 
великий  гріх.  Стор.  М.  Нр.  34.  Те  ста- 

неться за  нашого  ще  живота.  К.  ХП.  14. 

Ставець,  вця,  м.  1)  Деревянная  та- 
релка. Кожному  старцю  по  ставцю.  Ном. 

№  11983.  2)  Цилиндрическій  сосудъ  съ 
дномъ  для  печенія  пасхальныхъ  хлібові». 
Вас.  182.  3)  Конусообразная  куча  дровь, 
приготовленная  для  вьіжиганія  угля.  Вас. 
145. 

Ставйдло,  ла,  с  1)=0тавитце.  Лубен,  у. 
На  ставидлі  коні  пасуться.  2)  Вешвякъ 
(у  шлюза),  подъемная  дверь,  шлюзъ  (въ 
пруді). 

Ставя»,  вдю,  ввш,  гл.  1)  Ставить, 
уставлять.  2)  Строить.  На  льоду  дурний 
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хату  ставить.  Ном  №  6671.  Треба  ста- 
вити дзвіницю  посеред  села.  Ном.  №  13751 . 

3)— на  бчі.  Давать  очную  ставку.  4) — чим. 
Выставлять  ч*мъ.  Не  ставити  мого  ба- 

тенька брехуном.  Чуб.  П    18. 
Ставитися,  влюся,  вишся,  гл.  1)  Ста- 

новиться. Скорій,  хлопці,  кругом  хати 
ставтесь.  Рудч.  Ск  II.  145.  2)  Являт»ся. 
Коли  ваш  цар  Давид  ще  жиє,  то  Най 
мені  ставиться  за  тілько  й  тілько  не- 

діль до  мене  в  гостину.  Гн.  II.  228. 
3)  Являться,  представляться,  выказываться. 
Ставився  як  лев,  а  згинув  як  муха.  Ном. 
•>£  4351.  4)  Подниматься.  Довго  дивились 
на  куряву,  що  стовпом  ставилась  за 
бричкою.  Св.  Л.  280.  5)  Строить,  строить- 

ся. Коби  мої  будинки  погоріли,  я  б  знав 
де  і  як  ставитись.  Гн.  II.  115. 

Ставище,  ща,  с  Місто,  гд*  быль  прудъ. 
Лохв.  у 

Ставка,  ки,  ж.  1)  ?  Упався  в  ставку, 
або  теж  у  суспицію.  Ном.  №  7443. 
2)  Часть  ткацкаго  станка.  См.  Верстат. 
Шух.  І.  254. 
Стаяляння,  ня.  є.  Ставлеяіе,  установ- 

ка, постановка.  Сим.  158. 
Стравляти,  ляю,  «ш,  гл.  =  Ставити. 

Роспрягайте  коні  і  усе  так  і  ставляй- 
те: тут  вам  шкоди  ніякої  не  буде.  Рудч. 

Ск.  II.  151.  Хоче  хату  собі  ставляти. 
Г,  Барв.  252. 

Ставка,  нар.  Стоймя.  Ставма  можна 
шахву  винести.  Черк.  у. 

Ставній,  а,  6.  1)  Статный,  стройный. 
МВ.  І.  85.  Мій  жених  був  хороший  та- 

кий. Господи!  чорнявий,  ставний.  МВ.  І.  7. 
2)  Прудовой.  Ставна  вода. 

Ставник,  ка,  м.  1)  Церковный  под- 
св*чникь.  Молебні  день-у день  Спасите- 
леві  править,  у  ставники  свічки  по  де- 

сять хунтів  ставить.  Греб.  384.  Тільки 
в  ризах  дякон  псалтирі  читає  та  ви- 

сока свічка  в  ставнику  палав.  Щог.  В. 
63.  2)  Свіча  для  дерковнаго  подсв*чника. 

Воскові  ставники.  -Грин.  Ш.  284.  У  церкву 
було  накуплять  ставчиків  та  нишком 
на  Великдень,  або  на  Різдво  у  цвинтарі 
й  покладуть  біля  вівтаря.  ЗОЮР.  II.  285. 
Три  хунти  воску  на  ставник.  Котл.  Ен. 
IV.  43.  3)  Ставника  поставити.  Подбить 
глазъ,  поставить  фонарь. 

Ставннпя,  ці,  ж—  Стайня. 
Отавна,  ні,  ок.  Колья,  которыми  обстав- 

ляють вг  погребахь  сгвны,  чтобы  земля 
не  сыпалась.  Лебед.  у. 

Становий.,  а,  ё.  Прудовой.  Це  ставова 
в 

риба.  Камен.  у.  Ставова  вода.  Левнц.    I. 
539. 

Ставок,  вка,  отавбчок,    чка,    м.    Ун. 
отъ  СТҐЗ. 

Ставчатяй,  а,  е.  Составной.  Желех.  * 
Ставщйна,  ни,  ж.  Арендная  плата  за 

ловлю  рыбы  въ  пруд* 
Стаганюватн,  нюя>.  вш,  гл.  Сникать 

висяшій  иадъ  огнемъ  на  треножник*  ко- 
телокъ  со  сваренной  пищей.  Уже  чае 
стаганювати  казанок,  а  то  сало  вбі- 

жить та  й  пшоно  еже  роскипілося. 
Волч.  у.  (Лобод.). 

Стада,  ли,  ае.=Стадо.  Ой  в  полі,  в 
полі....  вороная  стада,  між  таею  ста- 
дой  сив  конь  маленькій.  Грин.  Ш.  44- 

Стадарка,  кн.  ж  —Стядарня.  Шух. I.  185. 

Стадарь,  ря,  м.  Пастухъ  лошадей,  Си. 
Стадиик.  Шух.  I.  211,  189. 

Стадарня,  ні,  ж.  Конюшня,  стойло  для 
лошадей.  Зробив  був  пан  огорожу  і  туди 
заганяли  стада,  шо  ходили  по  дубині; 
звідтоді  воно  й  зветься  стадарня,  хоч 
там  стадарні  нема.  Врацл. 

Стадечко,  ка,  с.  Ум.  оть  стадо. 
Стадяаркк.  кн,  ле.=Стадарня.  Шух. 

І.  185. 

Стадиик,  ка,  м.  і)  Пастухъ  лошадей. 
О.  1862.  II.  61.  У  Гребинкп  повидимому 
пастухъ  рогатаго  скота:  Вже  панський 
стадник  Опанас,  покинувши  товар,  що 
пас,  з  кишені  витягнув  сопілку.  Греб. 
373.  2)  Жеребець  при  стад*  кобылъ. 
3)  Быкъ  при  стад*  коровъ. 

Стадийна,  нн,  ж.  Табучъ  лошадей  вся- 
каго  возраста. 

Стадницький,  а,  е.  Относящій  къ  пас- 
туху лошадей.  Залізний  стадницький 

пірнач  і  тепер  е....  в  Чорноморці.  О. 
1862.  II.  61. 

Стадннця,  ці,  ;*\=Стайня.  Веде  коня 
у  стадницю.  Мет.  74.  Ум.  Стаднйчн*. 

Стадия,  ні,  ж.— Стайня. 
Стадо,  да,  с.  Табунъ  лошадей.  В  стаді 

пасуть  кобили  і  коні.  Шух.  І.  211.  А  в 
полі,  полі,  да  край  дороги,  ой  .там  хо- 

дить вороне  стадо;  поміж  того  стада 
сивий  кінь  ходить.  Нп.  Ум.  Стадечно, 
стадце.  Чуб.   V.  710.  Ш.  289. 

Стаєнка,  ки,  Ум.  оть  стайня. 
Стаєнний,  а,  е.  Конюшенный.  Коні 

стаєнні.  0.  1862.  V.   107. 

Стабночка,  стоянка,  кн,ас.  Ум.  оть 
стайня. 

Стайка,  ки,  ж.  \\  Рядь  копень  хл*ба. 
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Ой  у  полі  жито  у  стайки  ізвито.  Нп. 
Це  моя  жень,  це  стайка  на  моїй  поста- 

ті. Рк.  Девиц.  2)  Родъ  шалаша  у  гу- 
цульскаго  пастуха  въ  полонинах.  Шух.  І. 
188.  То-же,  что  и  застайка. 

Стайнйця,  ці,  а«.=Стайня.  АД.  І.  45. 
Веде  коня  у  стайницю,  а  милого  у  світ- 

лицю. Нп. 
Стайня,  ні,  ж.  І)  Конюшня.  Рудч.  Ск. 

І.  67.  Мій  тобі  квничок  стайні  не  про- 
стоїть, моя  тобі  зброя  кілочка  не  вло- 

мить. Чуб.  У  63.  2)  Стойло,  хл'Ввъ.  Пов- 
на стайня  худобиці.  Гол.  Н.  441.  Ум. 

Стайничка,  стаєнка,  стаєнька,  стаєночка.  Чуб. 
V.  26. 

Сталевий,  я,  е.  Стальной.  К..  Бай.  73. 
Сталеві  сорочки.  К.  ЧР.  38. 

Сталець,  льця,  м.  Въ  мельниці:  ку- 
сокъ  стали,  въ  который  упирается  нижній 
конецъ  веретена  шестерни.  Мик.  481. 

Сталити,  лю,  лиш,  гл.  Наваривать 
сталью.  Не  буду  сокири  сталити.  Ном. 
№  5144. 

Сталитися,  лгося,  лишся,  гл.  Оска- 
ливаться, переносно:  плакать.  Оттак  жін- 

ки що-дня  голосять,  а  роспитай—  сама 
не  зна,  чого  сталиться  навісна  Греб.  333. 

Сталка.  См.  Сталька. 

Сталувати,  лую,  вш,  гл,=8нехтува- 
ти  1.  Сталував  одежу.  Канев.  у. 

Сталь,  лі,  ж.  1)  Сталь.  Дзеркало  ясне 
з  твердої  сталі.  К.  [ов.  83.  2)=Сталька. 
Волоки  в  одну  сталь  з  валу.  АД.  І.  172. 

Сталька,  сталка,  ки,  ж.  Рядъ,  полоса, 
прядь,  низка.  Батіг  у  чотирі  столки. 
Мнж.  192.  У  чотирі  сталки  (вірьовка). 
Грин.  Ш.  344.  Широколисте  латаття 
вкрило  воду  листом  в  три  сталки.  Ле- 
виц.  І.  63.  Сталка  намиста.  О.  1862. 
VIII.  49. 
Стальбвий,  а,  є = Сталевий.  В  мене 

двері  тисовії,  в  мене  замки  стальовіг. 
Лукаш.   114. 

Стальне,  ця,  с — Сталець  Лебед.  у. 
(Залюб.). 

Сталя,лі,ас.=Сталька.  Верхнедивпр.  у. 
Стан,  ну,  м  1)  Состояніе,  ноложеніе. 

Г.  Барв.  426.  Поява  його  в  такий  час  і 
в  такому  стані  несказано  здивувала  Зо- 

єю. Левиц.  І.  448.  Вона  мас  перейти  до 
стану  жіночого.  0.  1862.  IV.  10.  2)  Со- 
словіе,  званіе.  Левиц.  І.  237.  Козацького 
стану  люде.- З )  Стані.,  талія,  рость.  /  на 
личеньку  рум'яненька,  і  на  стану  гожа. 
Діакс.  Білолиця,  кароока  і  станом  ви- 

сока. Щевч.    4)    Верхняя    часть    женской 

рубахи  до  підтички,  безъ  рукавовъ.  Ой 
дам  тобі,  подруженько,  на  стан,  поло- 
тенця.  Та  не  стій  ти  з  моїм  милим, 
не  ріж  мого  серця!  Ои  дам  тобі,  подру- 

женько, ще  й  на  рукава....  Нп.  5)  Сшитая 
половина  плахти.  Черн.  у.  6)  Стань,  ла- 

герь. Під  городом  Корсунем  вони  (козаки) 
станом  стали.  Нп.  7)  Пом1»щеніе  стано- 

вого. Тоді  зараз  його  зв'язали  та  об'яви- 
ли в  стан.  Рудч.  Ск.  І.  209.  8)  Конюшня. 

Уже  коні  на  стану  гогочуть.  Грин.  ПІ. 
550.  9)— коліс.  4  колеса,  приборъ  колесъ 
для  тел-вги.  Вас.  210.  10)  На  стану  стати, 
а)  Достичь  совершеннол'втія.  б)  Придти 
въ  надлежащее,  нормальное  положеніе.  Чи 
не  стануть  на  стану  граблі,  як  по  дер- 

жалну вдарю:  Лебед.  у.  Хоч  у  домовину 
клади,  неначе  він  год  нездужав;  а  тепер 
знову  на  стану  став.  0.  1862.  VI.  62. 
Ум.  Станбк,  Станбчон.  Що  в  станочку  за 
кінь  стоїть?  Нп.  Шиті  ж  мої  рукавча- 
та,  і  льняний  станочок.  Мет.  41.  Ой 

росла,  росла  дівчинонька  та  на  станоч- 
ку стала.  Грин.  НІ.  181. 

Станенька,  ставечка,  ки,  ж.  Ум.  оті. станя. 

Ставва,  ви,  ж.  Большая  кадка,  бочка. 
Вх.  Зн.  66. 

Станиця,  ці,  ж.  -  Стайнйця.  Веде  ко- 
ня у  станицю.  Чуб.   V.  42. 

Ставівкйй,  а,  є.  1)  Возмужалый,  достиг- 
шей совершеннолітік.  Подол,  г.  Дівки 

станівка,  пора  заміж.  НВолыв.  у.  2)  Посто- 
янный, установившійся.  Станівка  зіма. Черк.  у. 

Станіввйя,  а,  є— Ставівкйй.  Камен.  у. 
Віл  станівний.  Рк.  Левиц.  Кабан  аж  у 
три  роки  буває  станівним.    Рк.    Левиц. 

Станля,  лі,  ж.  =  Стайня?  Продай 
сестру  Оленочку  за  коники  воронії,  за 
сідла  середнії,  за  уздила  шовковії  і  за 
станлі  золотії.  Гол.  І.  40. 

Станов,  станин,  лс.=Станвл.  Вх.  Зн.  66. 
Станова,  вої,  ж.  Жена  станового  при- 

става. Станова  з  Окрпйця  привезе  робо- 
ту. Мкр.  Н.  15. 

Стяновёць,  вця,  *(.=Станва.  Вх.  Зн.  66. 
Становий,  вого,  -к.  Становой  приставь. 

Вони  були  становими  в  одному  стані. 
Грин.  II.  332. 

Становити,  влю,  виш,  гл.  І )  Станить. 
Си»  борщ,  станов  кашу,  -,чи  поїмо  бо 
ми.  Ном.  Л:  14120.  Чорт  тобі,  дівчино, 
угодить,  які  тобі  закаблуки  становить. 
Чуб.  V.  105.  2)  Строить.  Водай  тії  пани 
жили,    V)    гуральні    становили.     Ном. 
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.V  11659.  Становити  грубу.  Класть  печь. 
Конст.  у.  3)  Составлять.  Вода  становить 
найаажніши.  частину  землі.  Дещо.  Се 
мені  нічого  не  становить.  4)  Виставлять 
чвмъ.  Я  себе  не  становлю  іюзумною. 
Зміев.  у. 

Становитися,  влюся,  вншся,  гл.  1)  Ста- 
новиться. Казав  брат  сестриці:  не  ста- 

новись на  кладку.  Сестриця  не  слухала, 
на  кладку  ступила.  Чуб.  У.  202.  2)  Оста- 

навливаться. Кінь  підо  мною  становить- 
ся. 3)  Принимать  положеніе,  рішаться, 

складываться.  Один  Бог,  одні  люде,  да 
не  однаково  становиться,  ЗОЮР.  І.    14. 

Становище,  ща,  с.  1)  Положеніе,  м-всто. 
К.  ЦН.  289.  2)  Позиція,  станъ,  лагерь, 
постъ.  Який  же  ти,  Гавриленку,  такий 
дурень  уродився,  що  ти  прийшов  до  ста- 

новища, да  й  не  перехрестився.  Мет.  457. 
3)  Місто  остановки  пасомаго  скота.  До- 

гнали отару  до  становища.  Мир.  ХРВ.  40.- 
Становлення,  ня,  с  Установка. 
Отановляти.  ляю,  вш,  гл  —  Становити. 

Там  церковцю  становляти.  Чуб.  НІ.  461. 
Станбвник,  ка,  м.  Раст.  СпітарпіІІа 

игаЬеІІаІа  N011  ЗЮЗО.  І.  116. 
Станок,  нка,  м.  1)  Ум.  огь  стан.  Чуб. 

VII.  426.  2)  Рама  или  подставка  на  ко- 
лесахъ  подъ  большимъ  сундукомъ.  Вас. 
150.  3)  Половина  плёхти  (изъ  двухъ  по- 
лотнищъ).  Вас.  169.  Ум.  Стандчок. 

Станути,  ну,  неш,  гл.  1)  =  Стати. 
2)  Истаять.  Станула  як  віск.  МВ.  II.  40. 

Станція,  ції,  ж.  1)  Станція.  2)  Квар- 
тира. Наймили  собі  станцію  аж  на  де- 

сітім  сели.  Гн.  II.  193.  Приїхали  до 
Київа,  стали  на  станції.  Левиц.  1.  415. 

Ставцювітнся,  щбюся,  вшся,  гл.  Не 
уступить  кому  вь  танцахъ,  сьумт.ть  танце- 

вать одинаково  съ  к-кмъ.  А  мені  тільки 
й  горя,  що  матня  драна,  а  то  б  я  й  бо- 

соніж станцювавсь  із  сап'янцями.  К.  ЦН. 234. 

Отіни,  ні,  аг  =Ствйня  Пішов  до  ста- 
ні, так  не  добере  собі  коня.  ЗОЮР.  I. 

125.  Ом  є  в  .пене  три  коні  на  стані. 
Грин.  Ш.  234.  Ум.  Станенька.  Мет.  287. 
Стіиечна. 

Ста-півтора,  чмгл.=Півторіста.  Чоло- 
вікові тому  було  год  сто  або  ста-півто- 

ра. Харьк. 
Стар,  ра,  рё=Старнй.  Стар  як  котю- 

га, а  бреше  як  щеня.  Ном.  >е  6905. 
Старанну  ватіти,  тію,  вш,  гл.  Сділать- 

ся  иарытымъ  оспою.  Харьк. 
Старании,  ил,  с.   Старааіе,   иопеченіе, 

забота.  Видно,  то  мої  братіки  сюда 
з  тяжкої  неволі  утікали,  об  мені  вели- 

ке старанне  мали.  ЗОЮР.  І.  35. 

Старанний,  а,  в.  Старательный,  забот- ливый 

Старанно,  нар.  Старательно,  заботливо. 
Старасватнся,  каюся,  вшся,  гл.  Оліять, 

стащиться.  Отараскались  піп  і  попадя 
з  горища. 

Старатися,  раюся,  вшся,  гл.  1)  Ста- 
раться. Старається,  що  піт  крівавий 

його  'бливає.  Ном.  №  10022.  2)  Заботить- 
ся о  чемъ  Панська  ласка  літом  гріє,  а 

на  зіму  кожуха  треба  старатися.  Ном. 
№  1201. 

Старезний,  старенёвний,  а,  в.  Очень 
старый.  Старезна  вже,  стоїть  та  голо- 

вою хитає.  Ном.  .V;  14179.  Сидить  ста- 
ра жінка,  стара- старенезна.  МВ.  II.  65. 

Дід  з  сивою  довгою  бородою  та  старез- 
ний-старезний.  Гн.  II.  64. 

Старенний,  а,  е=Старе8ннй.  То  чоло- 
вік старенний.  Черк,  у  Старенна  ста- 

рість— глубокая  старость.  О.  1861.  XI.  134. 
Старець,  рци,  м.  Нищій.  Шух.  І  33. 

Котл.  Ен  ГП.  66.  ЗОЮР.  І.  47,  57.  В 
старці  пугою  не  вгнати,  а  з  старців 
калачем  не  виманеш.  Ном.  >е  4650.  Ум. 

Старчик.  ЗОЮР.  І.  307. 
Старвцьвий,  а,  є.  1)=Старечнй  1. 

Ой  старости  ви  старецькії.  КС.  1883. 
II.  392.  2)=Старечий  2.  В  старецькім 
тілі  та  панська  душа.  Ном.  .V  4644. 

Старечий,  а,  в.  1)  Старчсскій,  стари- 
ковскій.  Послухайте  моєї  тітки,  її  ста- 

речої та  розсудливої  мови.  МВ.  2)  Ни- 
щенскій.  Ой  я  старець — не  старече  в 
грудях  серце  в  мене.  К.  Досв.  37. 

Стариґай,ґая,-н.=Стариган.  Конст.  у. 
Стариган,  на.  старигань,  ви,  м.  Ста- 

ричина, старичище.  Лисий  стариган. 
Мкр.  Н.  25.  Гей  ти,  проклятий  стари- 
ганю!  (Зевес).  Котл.  Ен.  II.  ЗІ. 

Старинна,  ни,  ж.  Старый  вещи. 
Старій,  і,  е.  1)  Старый,  ветхій,  дрях- 

лый, давній.  Пек  його  матері,  як  заве- 
лося: і  старе,  і  мале  у  боки  взялося.  Ном. 

Лі  12484.  Бог  старий  господарь.  Ном. 
•V  58.  Старий  завіт.  2)  Употр.  какъ  су- 

ществ, въ  м.  и  ж.  р.  Старий,  а)  Отаригсъ. 
б)  Мужъ.  Такь  его  обыкновенно  назшваеп. 
жена,  но  иногда  и  посторонне,  обращаясь 

къ  женз  того,  о  комь  р-вчь.  (Жінка)  Л  ка- 
же: пЩо  ж,  старий, — тобі  в  поміч,  а 

.нені  нема.  ЗОЮР.  І.  65.  Здорові  були.' 
А  де  се  ваш  старий?  Старі:    і)  Старуха. 
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б)  Жена,  в)  Валетъ  трефъ  при  игр*  въ 
хвальну.  КС.  1887.  ГГ.  465.  3)  Названіе 
медведя  у  гуцуловъ.  Шух.  I.  22.  4)  Ста- 

рки день.  БЇльїй  день.  Співають,  а  на 
дворі  вже  старий  день.  Св.  Л.  59.  5)  Ста- 
ра-пані.  Переносно:  задница.  Ум.  Старень- 

кий, старесенький.  Руді.  Ск.  I.  183.  Упа- 
демо матері  старенькій  крижем  до  ніг. 

ЗОЮР.  І.  23. 

Отарне,  ка,  м.  1)  Старикь.  2)  Луна 

в*ь  последней  четверти.  Чуб.  І.  10.  3)  Ста- 
рое русло  ріки.  4)  У  старина  пгта.  Пойти 

ва  волостной  сходь  Харьк.  у.  Ум.  Старимо*. 
Старена,  ні,  ж. = Старовина. 
Старинка,  аж,  ж.  Ветошь,  старье.  Ну- 
мо знову,  поки  новинка  на  основі,  ста- 

ринку божу  лицювать.  Шевч. 
Старів  ний,  а,  е.  Старый,  давній,  ста- 

ринный. Чи  нема  міждо  вами  котрого 
козака  старинного?  Мет. 

Старица,  ці,  ас.  1)  Старуха.  От  не 
було  на  молодиці,  та  сталось  на  ста- 

риці. Ном.  №  Ю060.  2)  Нищая.  Шух.  I. 
33.  3)  а)  Шерсть  отъ  старыхъ  овецъ. 
Зміев.  у.  б)  Также  овчава  съ  такихъ 
овець.  Вас.  154. 

Старячий,  а,  е. — ча  вовна  Шерсть 
старой  овцы.  Волч.  у. 

Старичок,  чка,  м.  Ум.  отъ  старин. 

Старісінький,  а,  е.  Совершенно  старый' 
Мій  таточку,  мій  старісінький!  Мил. 
190. 

Старість,  рости,  ж.  Старость.  Ста- 
рість не  прийде  з  добром:  коли  не  з 

кашлем,  то  з  горбом.  Ном.  №  13954. 
Старість  не  радість.  Ном. 

Старіти,  рік»,  еш,  гл.  Стареть,  старать1- 
ся.  Чоловік  старіє,  а  чортяка  під  бік. 
Ном.  №  8694. 

Старітися,  ріюся,  вшся,  гл.  Стариться. 
Тяжко  дітей  годувати  у  безверхій  хаті, 
а  ще  гірше  старітися  у  білих  палатах. 
Шевч.  99. 

Старка,  ки,  ж.  і )  Водка-старка.  2 1  Нія- 
ка, пленка  на  кипяченомъ  молокі 

Старкуватий,  а,  е.  Старообразный . 
Старкувата  жінка. 

Старлйвнй,  а,  е.  Старательный.  Які 
ми  старливі,  як  ми  для  вас  працюємо. 
НВо-шн.  у. 

Отарник,  ка,  м.  соб.  1 )  Птицы  или  жи- 
вотный сгаршаго  вораста.  Лубен.,  Екат.  у.у. 

2)  Прошлогодняя  трава,  оставшаяся  не- 
скошенной.  Херс.  г.  3)  Старое  живое  де- 

рево. Екат.  у.    (Залюб.).    4)— Стариця    36. 

Вас.  154  5)  Старый  вещи,  старый  хламъ. 
Новом,  у.  (Залюб. ). 

Старовина,  ни,  ж.  1)  Старина.  Бере 
живий  жаль,  як  згадаєш  старовину.  Нои. 

>е  680.  2)  Старовина  Старая  матерія,  ста- 
рый матеріалі.,  употребленный  для  новой 

одежды.  Та  хиба  сей  кожух  я  нового?  То 
з  старовини,  з  тих  старих  смушків. 
Екат.  у.  3)  Шерсть  старыхъ  овецъ.  Вх. 
Зн.  66.  Сн.  Стариця  3. 

Старовинний,  а,  е.  Старинный.  Ста- ровинної пісні  заспіваю.  Боре.  у. 

Старовірство,  ва,  с.  Усгарьзшая  віра. 
устарівшія  вірованія.  Благочестие  зда 
лось  мені  мизерним  старовірством.  К 
ПС.  86. 

Старогрецький,  а,  є.  Древнегретеекій. 
Старогрецька  віра.  К.  ПС.  48. 

Стародавній,  я,  е.  Старинный,  древній 
К.  ЧР.  272.  І  дід  насупившись  сидить 
згадавши  стародавній  світ.  Греб.  360 

Кузьмо- Дем'яне,  стародавній  ковалю!  Чуб 
II.  255.  Башти  стародавнього  замку  кня- 

зів Вишневецьких.  Стор.  М.  Пр.  62. 

Стародавність,  нооти,  ж.  Древность. 
Стор.  II.  123. 

Староденний,  а,  е.  Старый,  старинный. 
Сумує  Корсунь  староденний.  Шевч.  Ста- 

роденний Дніпро.  О.  1862.  VI.  19. 

Стародуб,  ба,  м.  Раст.  ЬааегрШит  1а- Ііі'оііит  Ь.  Анн.  186. 

Стародубка,  кв,  ж.  Раст.  НеІІеЬогиз 
пі£ег  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Старожил,  ла,  м.  Старикъ.  Сирітка 
кинулась  до  ніг,  поклонці  тричи  положи- 

ла і  обнімавши  спарожила,  біліла  лю- 
бочка як  сніг.  Мкр.  Г.  35. 

Старожитній,  я,  е=Стародавній.  Горе, 
що  старожитні  козаки,  що  з  предкувіку 
козаками  бували,  військовій  черні  поза- виділи.  К.  ЧР.  197. 

Старозавітний,  а,  є,— ній,  я.  е.  Вет- хозаветный. Левиц.  І.  240. 

Староніоький,  а,  е.  Относящейся  къ 
старому  городу.  Чуб.  ПІ.  199. 

СтаропІлля,  ля,  с.  Долго  обрабатывае- 
мое, истощенное  поле.  Як  земля  виробля- 

на  з  під  лісу,  тс  на  її  краще  родить,  як 
на  старополлі.  Черн.  г. 

Старосвітній,  я,  в,  старосвітський, 
а,  е.  Старинный,  древній.  Добрячі  люде, 
старосвітні,  прості.  МВ.  І.  16.  Ця  пісня 
старосвітська.  По  старосв/гськи.    (Іо    ста- 
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ривному.  Поки  будемо  по   старосвітськії 
жити,  поти  у  нас  і  добро  буде. 

Старосвітщина,  на,  ж.  Старина.  К. 
XII.  11.  Г.  Барв..  424.  Так  велось  у  ту 
старосвіпщину,  що  рада  була  старша 
од  гетьмана.  К.  ЧР.  16. 

Староста,  тж,  м  1)  Начальникъ  преж- 
него староства,  на  который  прежде  были 

разделены  воеводства.  К.  ЧР.  10.  2)  На- 
чальникъ увзда  въ  Галиціи.  3)  Староста 

сельскій.  О.  1861.  УШ.  91.  4)  Сватъ. 
Мет.  41.  МУЕ.  Ш.  92,  93.  Ум.  Старбстонько. 

Староство,  ва,  с.  1)  Область,  управляе- 
мая старостой.  ЗОЮР.  I.  105.  2)  Должность 

старосты. 
Старостам,  рощу,  стжш,  гл.  Быть  сва- 

томъ.  Вх.  Лем.  470. 
Старостиха,  хи,  ж.  Жена  старосты. 
Старостів,  това,  ве.  Принадлежащей 

старость.  Стоїш  коло  старостової  хати. 
Грин    Ш.  566. 

Старбстонько,  ва,  м.  Ум.  отъ  старост. 
Старостуватж,  тую,  вш,  гл.  Быть  ста- 

ростой. Пристало  вам  старостувати, 
як  собаці  в  човні  сидіти  Кост.  (О.  1862. 
VI.  52). 

Старостянка,  ки,  ж.  Дочь  старости  1. 
Великого  коліна  старостянка.  К.  ЦН. 
187. 

Старостянськжй,  а,  е.  Относящійся  ьъ 
староству.  Як  було  ще  тут  староство, 
то  було  старостянськії  козаки  стере- 

жуть дубини.  ЗОЮР.   І.   105. 
Старощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.  Старость, 

старый  літа.  Старощей   материних   до- 
гледіла.  Г.  Барв.  42. 

.  Стьрощіння,  ня,    с.    Сватовство.    Най 
буде  старощіння,  най  буде  весілля.  Федьк. 

Старувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Проводить 
старость.  Сны.  2Е7.  2)  Распоряжаться  въ 

ііачесів'Б  стараго  и  старшаго.  Чемеричка 
побивалась  мов  несамовита,  наскликала 
прать  і  мазать,  шити  і  білити  сіять 
борошно,  вчиняти  і  діжу  місити.  Ха- 
ритина  ж  так,  як  пані,  тільки  стару- 

вала. Мкр.  Н.  20.  3)  Разсуждать,  какъ 
старикъ.  Хто  тілько  старує,  а  робить — 
не  доробляє.  Ном.  Мі  6543. 

Старуватий,  а,  е.  Довольно  старый  че- 
ловікь.  Рк.  Леввц. 

Старук,  ка,  м.  Старикь.  Прийшов  якісь 
старук.  Гн.  II.  106. 

Старій,  на,  м.  Разсуждаюшій  какъ  ста- 
рвкъ.  Найпаче  про  старунів,  що  люблять 

старувать,  кажуть:  вини  не  так    сит- 
рі, як  давні.  Ном.  №  8645.  . 

Стпруиок,  нку,  м.  Стараніе,  понечоніе. 
Старунок  дав,  то  й  видухав  кінь,  а  не 
дай  старунку,  то  й  коня  б  не  було. 
НВолын.  у. 

Старщвна,  ни,  ж.  Дочь  нищаго. 
Старцювати,  вдою,  вш,  гл.  Нищенство- 

вать. 
Старцюга,  гж,  об.  Презрительно:  вищій 

Отеє  вам  дар,  старцюги!  Млак.  83. 

Старча,  чати,  г.  Дитя-нищій.  Г.  Б;.,»в. 189. 

Старченя,  ияти,  с— Старча.  Гей,  стар- 
ченя! стривай  лишень.  Шевч.  176. 

Старчечжй,  а,  є— Старечий  2.  Нагля- 
дів десь  у  сінях  ту  старчечу  грпуру. 

Грин    И.  184. 
Старчик,  ка,  м.  Ум.  огь  старець. 
Старчиха,  хи,  ж.  Нищая.  Донесуть 

люде,  що  прибула  якась  старчиха.  Рудч. 
Ск.  І.  83.  Ум.  Старчншка.  Старчишка 
впросилась  ночувать.  Грия.  II.  177. 

Старчовод,  да,  и.=ІІоводирь  (у  стар- 
ця».  Конст.  у. 

Старчота,  ти.  ж.  соб.  Нищіе.  І  наша 
темна  старчота,  ради  тієї  ледащиці 
горілки,  бренчишь  їм  на  кобзах  усячину. 
К.   ЧР.  32. 

Старчук,  ка,  м.  1)  Нищенка.  2;=По- 
водатарь.  ПІух.  І.  33. 

Старший,  а,  є.  Старшій.  То  став  стар- 
ший брат  та  середульший  до  тернів  да 

байраків  прибігати.  ЗОЮР.  І.  34.  Жін- 
ки бу/іи  старші  від  /аздгв.  Гн.  І.  88.  Ум. 

Старшенький. 
Старший,  ого,  .«.  Начальника     , 
Старшина,  ни,  ж.  соб  \)  Начальство, 

начальники.  Г.  Арт.  (О.  1861.  ПІ.  101). 
Питала  вона  всег  старшини:  чи  не  ба- 

чили сина  сокола?  Лакс.  (1849^  108. 
Військова  старшина  порадилась  г  осади- 

ли Немірів  облогою.  Стор.1  2  ІкіЗолостноЯ 
старшина.  ЗОЮР.  І  46.  3)  Нааваніе  ко- 

роля трефъ  при  игрі  вь  цигана.  КС.  1887. 
VI.  466. 

Старшйнник,  ка,  м.  Начальниць,  на-, 
чальствующее  лицо.  Бх:  Зн.  66. 

Старшинування,  ня,  с.  Начахьствова- 
ніе.  О  неситая  жадоба  старшинування! 
Тепер  то  я  побачив  тебе  в  вічі.  Гнешся 

ти  перед  у^лкою  поганню  в  дугу,  ао~и тільки  верховодити  над  иншими.  І».  ЧР. 
187. 
Старшинувати,  ную,  вш,  гл.  Началь- 

ствовать. Ну,  каже  змій,  тепер  хто  біль- 
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ше  з  нас  їстиме,   так    той    над    нами 
буде  старшинувать.  Рудч.    Ск.    II.    186. 

Старшувати,  шую,  зш,  гл.  Быть  стар- 
шим ь,  главевствовать.  Багатая  преневір- 

на  старшувать  бажала,  а  вбогая  ти- 
хенькая мужа  поважала.  Грин.  Щ.  '294. 

Стаскати,  екаю,  вш,  гл.  Встащить, 
снести.  Стаскав  його  жид  і  на  ту  гору. 
Мнж.   117. 

Статарнти,  рю,  риш,  гл.  Отатарить. 
Статарена  русинка.  К.  МБ.    XII.    274. 

Статечне,  мар.=Статечно. 

Статечний,  а,  е.  Постоянный,  степен- 
ный, солидный,  порядочный,  благоразум- 
ный. Єсть  багато  людей  і  статечних, 

і  значних,  що  залицяються  на  тебе.  К. 
(ЗОЮР.  II,  200).  Сватай  мене,  козачень- 

ку, я  дівчина  статечна.  Чуб.  V*.  223. 
Маєш  ти  розум,  маєш  ти  статечний. 
Грин.  Ш.  672.  Держися  війська  все  се- 

реднього і  козаченька  все  статечного.  Лу- 
каш.  88. 

Статечність,  ностн,  ж..  Постоянство, 
степенность,  солидность,  порядочность,  бла- 
горазуміе.  А  старшина,  занедбавши  свою 
статечність,  та  гоцака!  аж  курява 
пішла.  Канев.  у.  Достатечность  пока- 

зує статечность.  Нол.  36  1363. 
Статечно,  нар.  Постоянно,  степенно, 

солидно;  порядочно;  благоразумно. 
Статися,  ся.  См.  Ставати,  он. 

Статика,  вн,  ж.  Часть  ткацкаго  стан- 
ка. Сы.  Верстат.  МУЕ.  Ш.  16. 

Статковитий,  а,  е=Статечынй.  Рк 
Левиц. 

Статкувати,  кую,  вш,  гл.  Благоразум- 
но вести  себл,  хорошо  вести  діло,  хоро- 
шо хозяйничать,  работать.  Ном.  №  8113. 

Я  тебе  беру,  хлопче,  до  себе,  і  як  тіль- 
ки будеш  статкувати,  то  й  кожух  то- 
бі справлю  та  й  на  другий  рік  не  підеш 

нікуди,  в  мене  будеш.  Подол  г.  Як  я 
буду  статкувати,  то  він  (чоловік)  буде 
шанувати.  Чуб.  V.  561.  Статкує,  то  й 
має.  НВолын.  у. 

Статний,  а,  є,  статній,  я,  в.  1)= Ста- 
течний. Черк.  у.  Він  чоловік  статній: 

з  ледачим  не  знається,  до  шинку  не  хо- 
де, у  лайку,  у  бійку  не  зайде.  Васвльк  у. 

2)  Зажиточный.  Статній  /азда.  Шух. 
І.  106.  3)  О  верхней  одежде:  длиннополый. 
Гол.  Од.  52.  4)  Статний  ввчір=Свят-8є- 
чір.  МУЕ.  Ш.  56. 

Статніти,  нію,  вш,   гл.=-Статкуватн. 

Тобі  вже  час  статніти,  а  ти  все  гуля- єш. Черк.  у. 

Статок,  тку,  м.  1)  Имущество.  Шух. 
1.  106.  Св.  Л.  277.  Нехай  отець  і  ма- 

туся мою  пригоду  козацьку  знають, 
статки-маєтки  збувають,  великі  скарби 
собірають,  головоньку  козацьку  з  тяжкої 
неволі  визволяють.  Лукаш.  2)  Скоть.  Чуб. 
ПІ.  230.  Перелічив  статок, — нема  коро- 

ви. Чуб.  II.  230. 
Статочннй,  а,  е=Статечнкй. 

Статура,  ри,  ж.  1)  Фигура,  склад  ь  гі- 
ла.  Статура  йому  ведмежа,  овсі  на  чо- 

ловіка не  похоже.  Полт.  г.  2)  Портрегь. 
Черномор. 

Статурний,  а,  є.  1)  Стройный.  2)  Склад- 
вый,  складно,  красиво  сделанный,  имію- 
щій  фасонъ.  Мнж.  163,  192. 

Статут,  ту,  м.  Уставъ.  К.  ХП.  10.  (То- 
вариство) скомпонувало  собі  статут.  К. 

ХП.  27 

Статуя,  туї,  ж.  Статуя.  Із  брондзи 
литую  статую  са.иого  кесаря  несуть. 
Шевч.  607. 

Стать,  ти,  ж.  1)  Состояніе,  иоложеніе. 
Безталанна  сирота  терпіла  горе  та 
терпіла,  не  раз  уже  втікать  хотіла, 
по  і  здоров'є,  і  літа,  страх,  сором  і  ді- 

воча стать  її  к  двору  .нов  прикували. 
Мкр.  Г.  18.  Він  козак,  його  така  стать 

(щоб  воювати).  0.  1861.  XI.  Кух.  9.  Жі- 
нбча  стать.  Женщины.  В  останні  времена 
жіноча  стать  убіратиметься  аки  біси. 
Св.  Л.  7  6.  Дівича  стать,  чоловіча  стать. 
Дівушки,  мужья.  2)  Сословіе,  званіе.  Цих 
часів  з  жадної  статі  у  москалі  беруть: 

із  міщанської  статі,  з  мужичої,  з  пан- 
ської, з  купецької  і  з  духовної  статі. 

Васильк.  у.  3)  Манеръ.  Се  все  на  одну 
стать.  Кост.  (О.  1862.  VI.  45).  Насту- 
сине  й  Марусине  серце  дуже  зворуши- 

лося від  сієї  поголоски,  да  не  на  одну 
стать.  Г.  Барв.  454. 

Стадія,  цй,  ж.  1)  Стоянка,  постой  и 
продовольствіе  на  иостоі.  Да  велів  Ля- 

хам, мостивим  панам,  по  козаках,  по 
мужиках  стацією  стояти,  да  не  велів 
великої  стаціг  вимишляти.  ЗОЮР.  І.  52. 

2)  Станція.  Я  іду  на  стацію  до  Забо- лотова.  Гол.   І.  233. 

Стая,  стаї,  ж.  1 )  Жилище  гуцульскихъ 
пастуховъ  въ  полонинах.  Шух.  І.  185 — 
187.  Там  в  стаї  ватаг  на  флояру  грає. 

Федьк.  І.  17.  2)  Рядъ.  Стая  кіп.  3)=Лі- 
са  2.  Браун.  16. 

Стверджати,  джаю,  вш  и  стверджуй*- 
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тв,  джую,  сов.  в.  ствердити,  джу,  днщ, 
гл.  Утверждать,  утвердить,  подтверждать, 

подтвердить.  Вони  проповідували,  а  Гос- 
подь слово  стверджував  услід  ознаками. 

£в.  Мр.  XVI.  20  Той  ствердив,  що  Бог 
праведний.  Єв.  І.  Ш.  33.  Люблинську 
унію  ствердив.  К.  ЦН.  255. 

Стверділій,  а.  є.  Отверділий. 

Ствердіти,  дію,  еш,  гл.  Отвердіть. 
Земля  вже  стверділа.  Рк.  Леввц. 

Стверднути,  дву.  веш,  гл.=СтвердІтв. 
Желех. 

Створнтель,  ля,  м.  Создатель,  творець. 

Створити,  рю,  ріш,  гл.  Сотворить,  со- 
здать. Біг  мня  створив  дівчиною.  Гол.  І. 

20.  На  що-сь  мя,  Боже,  створив  на 
злую  годину.  Гол.  І.  311. 

Створитися,  рюся,  ришся,  гл.  Со 
твориться.  Шеві. 

Створіння,  ня,  с  Твореніе,  тварь.  Жи- 
том, у. 

Стебелечко,  ва,  с    Ум.  отъ  стебло. 
Стебелина,  ня,  ж  =Стеблвна. 

Стебел ьвуватий,  а,  є.  Стеблеобразний; 
високій  и  тонкій, — о  растеніяхь  и  лю- 
дяхъ.  Стебелькувата  дівчина.  Мвж.   192. 

Стебель, блю. *.=Стебло. Грин.  III.  1 8. 
Стебельце,  ця,  с.  Ум.  отъ  стебло. 

Стебва,  кя,  ж.  Кладовая  (отанлнвае: 
мая  зимой).  Полісье,  Кіевск.  г.  Левч.  57. 
Ум.  Стёбочка. 

Стеблин»,  нв,  ж.  Одинъ  стебель.  Ум. 
Стеблинка,  стебдиночка. 

Стеблястий,  а,  е.  Съ  большимъ  стсб- 
лемъ.  Грин.  Ш.  82.  Широке  поле,  жито 
густеє,  коренистее,  стеблистес.  Чуб»  Ш. 
365. 

Стебло,  ла,  с  1)  Стебель.  К.  Дз.  218. 
Хоть  колос  похилився,  стебло  зелененьке. 

Мет.  21.  Один  я  на  світі, — стебло  серед 
поля.  Шевч.  2)  Рукоятка,  напр.  ложки, 
желізнихь  вилъ  и  пр.  Новомоск.  у.  3)  Ниж- 

няя длинная  часть  прядильнаго  гребня, 
вставляемая  въ  донце.  Нижняя  часть  ку- 

жілки. (См.).  4)  Стволъ  пастушьей  трубы 
(до  раструба).  Сосниц.  у.  Ум.  Стебельце, 
стебелечко.  А  в  сусіда  супіжок  сіна,  а  у 
мене  к»  стебельця.  Чуб.  V.  255.  Чи  хміль 
по  дорозі,  чи  стебелечко?  .Мил.  139. 

Стебник,  ва,  .и.=0ишаннк.  Яловнику 
без  ліку,  скриня  грошей  в  стебнику 
Гол.  II.    679. 

Стебнівка,  ки,  ж.  Строчка  въ  шить*. 

Гайс.  у.  Ходити  стебнГвиою.  -  Почав  ходить 

.опебнівкоюи  взад  і    вперед    по    подвір'ї. Св.  Л.  108. 

Стебнування,  ня,  с.  Строченье  (въ 
шитьі).  2)=Стебнівиа.  Волын.  г. 
Стебнувата.  вую,  еш,  гл.  Строчить. 

Гайс.  у.  Гол.  Од.  73. 

Стебнутв,   бну.   вёш,    гл.  =Стібвутв. 
Стёбочка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  стебка. 

Стебур'я.  р'я,  с.  соб.  Стебли.  Стеіур'я з  .калики  вимерзло.   Кролев.  у. 

Стегевце,  ця,  с.  Ум.  отъ  стегно. 
Стегнвще,  ща.  с.  Ув.  отъ  стегно. 
Стегно,  на.  с.  І)  Іяшка.  Котл.  Кн.  VI. 

71.  Также  у  иола.  Рудч.  Чп.  234.  Не  по- 
казуй чоловіку  еншна.  Ном.  X  9156. 

8)  Часть  терлиці.  (См.).  Щух.  1.  14  7.  Ум. 
Стегенце.  Рудч.  Ск.  II.  5.  Ув.  Стегнйще, 

стегняка.  Ном.  стр.  303.  .\«  468.  Писала 
писака:  хто  прочитає,  тому  стегняка. 
Ном.  №  6081, 

Стегняннця,  ці,  ж.  =  Ничельннця 
МУК.  Ш.  24. 

Стеженьва,  стежечка,  ки.  ж.  Ум. 
оті.  стежка. 

Стежити,  жу,  жиш,  гл.  Слідить.  Не 
кусай,  не  стежи  і  не  лежи.  Ном.  Лё  13255. 

Стёжка,  вв,  ж.  Тропинка,  дорожка, 

стезя.  Позаростали  стежки  і  дор'їжки 
травою  зеленою.  Мет.  56.  В  пекло  стеж- 

ки він  не  знав.  Котл.  Кн.  Ш.  10.  На 

стёжку  чию  спасти.  Пойти  по  чьей  дорож- 
ит.. От  і  я  на  дідову  стежку  спала:  він 

учора  розбив  кухля,  а  я  сьогодня.  Ле- 
бед.  у.  До  кбго  стёжку  топтати.  Ухаживать 
за  ггбмъ.  Ум.  Стёженька,  стежечка.  Ти  ду- 

маєш, моя  мало,  що  я  вже  не  плачу,  а 

як  вийду  за  ворота,— стежень* и  не  ба- 
чу. Нп. 

Стёйка.  вв.  ж.  Въ  вираженій:  Ні  стёй- 
ки,  ні  гёйки,— т.  е.  не  стоить  и  не  идеть. 
нічто  подобное  русек.  вираженію:  ни  взадъ. 
ви  впередъ.  Ном.  Лі  1386». 

Стёвлнй.  а,  є.  1)  Плотный.  Вільшина, 
то  вона  мнягка,  а  от  берестина,  то  це 

дерево  стекле.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  О  де- 

реві или  ином'ъ  стеблистомъ  рлетенін. 
растущрыъ  нъ  густой  заросли:  тонкій  п 
високій.  Волын.  г. 

Стекло,  ла,  с.  и  мр.=Скло  и  пр. 
Стектв,  ся.  См.  Стівітн,  ся. 

Стелёпатя,  паю,  еш,  гл.  Свах.тять. 
Стелепасш  того  борщу. 

Отелепнутн,  пну,  нёш,  гл.  1)  Затрясти, 
тряхнуть.  2)  Затрястись.  Гол.  ПІ.  348. 

Стелйна,  вв,    ж.    Доска    въ    поТолкі.. 
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КС.  1901.  II.  131.  Ум.  Стелинна,  стели- 
ночка.  Мет.  198. 

Стелити,  лю,  леш,  гл.  Стлать.  Білу 
постіль  стелила,  сама  ся  спати  ложи- 
ла.  Чуб.  V.  98. 

Стелитися,  люся,  лешся,  гл.  Стлаться, 

разстилаться.  Зелененький  барвіночку ,  сте- 
лися низенько.  Нп. 

Стеління,  ня,  с.  1)  Стланіе.  2}  Подстил- 
ка. Канев.  у.  (Лобод.).  Вх.  Лем.  470.  3)  соб. 

Дерево  для  потолка.   Камен.    у.    (Лобод.). 
Стальвага,  ги,  эс.=Штельвага. 
Стельках,  ха,  м.  1)  Каретникъ,  ко- 

лесвикъ,  тележный  мастеръ.  Гн.  II.  30. 
2)  Плотникъ.  Шух.  1.  87. 

Стольнашня,  ні,  ж.  Экипажная,  ко- 
лесная мастерская. 

Стел  юга,  гя,  ж.  1)  Станокъ  для  за- 
вода спиць  въ  ободъ.  Сум.  у.  2)  мн.  Коз- 

лы для  продольной  распилки  брсвенъ  на 
доски  и  пластины. 

Стеля,  лі,  ж.  Нотолокъ.  Стоїть  собі... 
плечима  апелю  підпірає.  Шевч. 

Стеменний,  а,  е.  Совершенно  похожій. 
точь-въ-точь.  І  очі  чогось  заплющує,  і 
з  місця  зривається,  — от  стеменний  кіт. 
МВ.  (0.  1862.  Ш.  39). 

Стеменвісіньвий,  а,  е.  Тоже  что  и 
стеиеннчй,  но  въ  совершенной  степени, 
точнехонько  такой.  Стеменнісінький  та- 
иий,  як  батько.  Черк.  у. 

Стеменнісінько,  нар.  Тоже,  что  я  сте- 
мённо, но  въ  совершенной  степени,  точ- 

нехонько. Стеменнісінько  мати.  Черк.  у. 

Стемённо,  нар.  Точь-въ-точь,  именно, 
точно.  Борз.  у.  Левиц.  I.  392.  Чи  так. 
брате  Мамаю? — Стемённо  так.  К.  ЦН. 
237.  Вено  стемённо  той  коник,  що  по 
полю  скаче.  КС.  1882.  X.  32. 

Стемнілий,  а,  е.  Стемнівшій. 

Стемніти,  нію,  вш,  гл,  Стемніть,  по- 
темніть. Стемніє  світ  і  загурчить  дощ 

об  землю.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  42)  Вже 
на  морі  чайок  двісті,  аж  море  стемні- 

ло. Мет.  374. 
Стенути,  ну,  нёш,  гл.  1)  Качнуть. 

Грнн.  Ш.  405.  Човна  стену*.  2)— плечи- 
ма. Пожать  плечами.  Св.  Л.  107. 

Стенатнся,  наюся.  ешся,  сов.  в.  сте- 

нутвся,  нуея,  нёшся,  гл.  1)  Встряхи- 
ваться, встряхнуться,  рвануться.  Ото  він 

став  навколішки;  стенувся,  —  сириця 
так  і  тріснула.  ЗОЮР.  І.  6.  Стенулась 
од    його    бігти.    МВ.    (О.    1862.    І.    79). 

2)  Вздрагивать,  вздрогнуть,  дрогнуть.  Чуб. 
У.  859.  Стенулися  кватирочки,  як  сіли 
світилочки;  не  так  ще  стенуться,  як 
пива  нап'ються.  МУЕ.  ПІ.  124.  Молода 
йде  із  дружками  і  не  стенеться!  Іде, 
як  пава  пливе.  Г.  Барв.  390.  Ой  лугами 
йду, — луги  розвиваються,  берегами  йду. — 
береги  стенаються.  Нп.  0  воді:  стенути  ся — 
всколыхнуться.  Іно  ввійшов  у  воду  цав- 
ком,  море  стенулося  і  затопилося  всьо. 
Гн.  1.  34. 

Степ,  ну,  м.  Степь.  Тут  тобі,  сердень- 
ко, в  степу  погибата.  Мет.  94.  Степ 

широкий.  Мет.  69.  Послала  мене  мати 
в  степ  пшениці  окати.  Мет.  21.  Степ 

і  степ,  ревуть  пороги,  і  могили-гори. 
Шевч.  Ум.  Степби,  степбчок. 

Стенина,  ні,  ж.  Степное  сіно.  Міусск. окр. 

Степір,  ра,  м.  Отростокъ  показавшихся 
изъ  земли  растепій  (лука,  хлібньїхь  зіа- 
ковъ).  НВолын.  у. 

Стёпка,  ки,  ж.  Рубленный  амбаръ  съ 
печкою,  заміняющій  ногребъ.  Радом,  у. 

Степліти,  лію,  вш,  г.і.  Потепліть. 

Степлітнся,  ліюся,  вшея,  гл.  Согріться 
(о  жидкости). 

Степени,  а,  е.  Способный,  уміюіцій. 
Моя  ще  цицьку  тіки  сце,  а  їети  не 
степна.  Канев.  у. 

Степно,  нар.  Достаточно  степи,  много 
степи.  У  нас  було  степно.  Хере.  г. 

Степовий,  а.  ё.  Степной.  Бодай  тая 
степовая  могила  запала.  Мет.  98.  Сте- пове сіно. 

Степовик,  ка,  м.  Житель  степныхъ 
пространствъ.  (О.  1861.  I-  264.  Та  й  сам, 
бачу,  степовик.  МВ.  (О.    1862.    Ш.    74). 

СтеповЕЙчий,  чого,  м.  Надсмотрщнкъ 
налъ  степными  и  полевыми  угодьями  н 
работами.  Ніжин,  у. 

Степок,  пка,  м.  1)  Ум.  отъ  степ.  Сим. 
202.  2)  Названіе  вола  дикаго  нрава.  КС. 
1898.  VII.  47. 

Степучий,  а,  е=Степовнй.  Уроки-уро- 
чища, підіть  собі  на  луга,  на  ліса  дрі- 
мучії, на  степи  степучіг.    Чуб.    I.    133. 

Стервёзния,  стервённнй,  стёрвенсь- 
кяй,  я,  е.  Тоже,  что  и  стервин,  но  въ 
усилен номъ  синелі.  Употребляется  какъ 
ругательство.  Стерео  стервезне,  стервен- 
ний  хлопець,  стервенська  дитина.  Лохв.  у. 

Стервнга,  гн,  ж.  Вранное  слово,  ув.' 
отъ  стерво.  Тим  же  и  стервига!  I  не 
дай  Боже!  Хорол.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
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Стёрвнн,  ви,  не.  Огвосящійся  къ  па- 
дали. Оце  стервиного  батька  синії.  Трпз. 

Стерво,  ва,  с  Падаль.  Лежить  собака 
на  стерві:  і  са,на  не  буде  їсти  і  друго- 

му не  дасть.  Ном.  №  4824.  2)  Брань. 
Стерво  жінка  не  злюбила.  Чуб.  V.    668. 

Стерв'ява,  ки,  зг.=Стерво. 
Стерёбкатнся,  каюся,  вшся,  гл.  Вска- 

рабкаться.   Насилу    стеребкався    Харько 
на   873. 

Стерегти,  жу,  жёш,  гл.  1)  Стеречь, 
остерегать.  Сижу  дома  >на  стережу,  то  й 
ціле.  ЗОЮР.  І.  9.  Береженого  Бог  бере- 

же, а  козаченька  шабля  стереже.  Нп. 
2)  Слідить  за  кіль.  Ми  не  знали  тоді, 
хіна  підпалив,  але  вже  стерегли  її — чи 
-не  вона  те  зробила.  Новомоск.  у. 

Стерегтися,  жуся,  жёшся,  гл.  Бе- 
реться, остерегаться.  Зостаєшся  сама  в 

хаті,  стережися  розмовляти  Мет.  У. 
Стерігсь,  щоб  любощів  йому  черкеска  з 
ни.ии  не  сунула.  Мкр.  Г.  19.  Стережи- 

ся, 11  є  тре,  нарікати  на  Наталку.  Кстл. 
ПІІ.  392.  9 

Стережений,  а,  е.  Осторожный.  Сте- 
реженого Бог  стереже.  Ном.  .V  4296. 

Стережений,  ня,  с.  Карауленье.  Левч.  56. 
Стерень,  ні,  лс.=Стерня.  У  гор.  Ко- 

шено.. .  жачкою, — бачите,  як  одмгтно  од 
того,  де  косою  кошено:  тут  стерень  гро- 
маділками  повиривано.  Полт.  г. 

Стеречй,  ся=Стерегтн,  ся. 
Стерник,  ва,  м.  1)  Рулевой.  2)  11т. 

ЕіиЬегіга,  иодорожникь.  Вх.    II ч.    II.    10. 

Стернина,  ни,  ж.  Нижняя  часть  стеб- 
ля, остающаяся  на  пол*  послі  снятія  хлі- 
ба. Ум.  Стернмнка.  стернмночка.  Перепели- 

ченько,  не  літай  так  поночі,  бо  повико- 
люєш на  стерниночку  очі.  Мет.  388. 

Стернити,  ню,  ніш,  гл.  Управлять  ру- 
лемъ. 

Стернитися,  нюся,  вйшся,  гл.  Управ- 
ляться рулехгь  (о  судні).  Мнж.  179. 

Стерно,  на,  є.  Руль.  Левиц.  Пов.  349. 
Мнж.   179. 

Стернувати,  ную,  вш.  гл.  ?  На  тім 
боці  у  толоці  ніч  ночував,  вороного  ко- 

ниченька стернував.  Чуб.  V.  523. 
Стерньованій,  а,  є.  ?  Стерньований  ву- 

лик. 

Стерня,  ні,  ж.  1)  Жаииьс.  Рудч.  Ск. 
І.  145.  Хліб  на  стерні.  Хлтзбъ  на  корню. 
2)  Волоса  на  давво  небритой  бороді,  ко- 

роткие в  жесткіе  волоса.  Св.  Л.  303.  Ти 
хоч  би  стерню  з  бороди  зняв.  Харьк.  г. 
Ум.  Стерненьна. 

Стерняввй,  вов,  ж.  ми.  Грибы,  рас- 
тущіе  послі  уборкн  хліба  на  жнивьі. 

Стернянвй,  нов,  ж.  ми  Заноеы  и.' ранки  на  ногахъ,  происходящія  огь  іож- 
денія  по  жнивью. 

Стернястий,  а,  е.  Покрытый  жнивьемъ. 
Стерняста  нива.  Міф.  ХРВ. 

Стерпіти,  плю,  пиш,  гл.  1)  Утерпіть, 
вьігериіть.  Донька  не  стерпйіа,  борзо 
прилетиш.  Гол.  І.  195.  2)  Вынести,  пе- 

ренести. Хто  в  біді  біду  стерпить,  а  хто 
в  гаразді, — щоб  ніколи  біди  не  знав.  Ном. 
№  2153.  Кривоніс  не  стерпів  такої  од- 

повіді. Стор.  М.  Пр.  137. 
Стерти,  ся.  См.  Стирати,  ся. 
Стерчатн.  чу,  чйш,  гл.=Стирчати. 

Кв.  І.  246. 

Стеряти,  ряю,  вш,  гл.  1)  Издержать, 
утратить.  Багато  я  стеряла  на  базарі, — 
накупила  всячини.  Новомоск.  у.  Коли 
емірати,  то  емірати,  то  все  треба  день 
стеряти.  Ном.  №  1269.  2)— дитину.  Иміть 
выкидышъ.  Відколи  я  стеряла  дитину, 
мені  все  гірше  та  гірше. 

Стерятися,  ря-юся,  вшся,  гл.  Сойтн 
съ  ума,  поміщаться.  Хай  вонб  стерясться! 
Прахъ  его  возьми!  Борз.  у. 

Стиглий,  а,  є.  ЗрільїЙ,  спільїй.  Чи  є, 
діду,  стиглі  кавуни?  Левиц.  Пов.  228. 
Ум.  Стигленький.  Це  вже  стигленькі  яго- 
ди.  Харьк.  у. 

Стигнути,  гну,  неш,  іл.  1)  Просты- 
вать, остывать.  Чому  ти  борщу  не  їси? — 

Гарячий  дуже,  нехай  стигне.  2)  Засты- 
вать, застыть.  Кров  ллється,  аж  по  зем- 

лі стигне.  Св.  Л.  285.  3)  Созрівать.  Не 
чіпай  оке  яблук,  нехай  собі  стигнуть, 
то  кращі  будуть. 

Стид,  да  и  ду,  .«.  1)  Стыдъ.  Поганому 
виду  не.иа  стиду.  Посл.  Стиди  завдавати. 
Срамить,  стыдить.  Дівчино  моя,  чи  ж 
ти  там  бувала,  що  ти  мені  молодому 
стида  завдавала?  Чуб.  V.  115.  2)  По- 

стыдный, заставляющий  себя  стыдиться 
человікт>.  Са.на  стида  полюбила.  Мет. 

259.  Ти  не  давай  стиду-бриду  цілувати 
свого  виду.  Чуб.   V.   540. 

Стидам,  даю,  вш,  гл.  Стыдить.  Баба 
стидає  дитину.  Рк.  Левиц. 

Стидіться,  даюся,  вшся,  гл.  Стыдить- 
ся. Коли  стидаешся,  то  крий  решетом 

голову.  Ном.  .V  3200.  Сього  вам  стиди- 
тись нічого.  Котл.  МЧ.  430. 

Стидити,  джу.  диш.  гл.  Стыдить. 
Стидитися,  джуся,  дйшся,  гл.=Оти- 

датися.  Хлопець  після   сього    годі    да    й 
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годі  вчить,  і  не  сідає  коло  його,  сти- 
диться. ЗОЮР.  І.  48. 

Стидкий,  а.  ё  Заставляющій  себя  сты- 
диться, постыдный.  Де  ся  взяв  татарин, 

стидкий,  бридкий,  поганий.  Макс.  Си- 
дить стидка  з  своїм  милим,  да  ще  гї 

обнялася.  Чуб.  V.  421. 
Стидко,  нар  Стыдно,  постыдно:  Стид- 
ко, бридко  Яремою  зваться,  а  Ярема: 

„Гов!и.  Ном.  №  6285. 
Стидний,  а,  є  =  Стидкий.  Стидна 

пісня. 

Стидно,  нар.  Стыдно.  А  з  хорошок 
та  й  уродою  та  не  стидно  й  меж  лю- 

де. Чуб.  А*.  53. Стидбвнще,  ща,  с.  С  гидь,  позоръ  1С. 
Дз.  100.  Оце  стидовище:  палець  болить, 
а  він  валяється  цілий  день, — от,  мов, 
хворий.  Лебед.  у.  Та,  їй  Богу,  це  ж  сти- 

довище так  робити!  Ііирят.  у. 

Стмдов  я,  в'я,  с.=Стидовище.  Оце  до- 
жилися! сказано,  стидов'я  людське,  та  й 

годі!  ні  з  чого  паски   спекти.    Лубен,    у. 
Стндувати,  дую,  «ш,  гл.  Стыдиться. 

Я  стиду ю  перед  людьми.  Борз.  у. 
Стік,  ка.  -к.=Істмк.  Гол.  II.  562. 
Стикати,  каю,  еш,  гл.  1)  Смыкай.. 

Сії  ночі  й  очей  не  стикав.  2)  Сходиться, 
смыкаться.  Кінці  з  кінцями  не  стикають. 
Ном.  .V  9867.  См.  Стикатися  2.  3)  Свали- 

вать, сворачивать.  Все  на  його  стикає. 
Ном.  №  10865.  Кажу:  йди  в  поле,  а  він 
стикає  на  Петра,-  нехай  той  іде.  Ка- 

лен, у. 

Стикатися,  каюся,  вшея,  гл.  1)  Ски- 
таться, слоняться.  Прогнав  батько,  а  во- 

на й  стикається  отак.  НВолын.  у.  От 
стикається,  як  пес.  Ном.  №  13816. 

2)=  Статися  2.  Як  би  воно  (небо)  з  зем- 
лею стикалось,  то  й  не  можна  було  б 

об'їхати  навкруги  землі.  Ком.  Р.  І.  18,  19. 
Стйлнй.  а,  е.  Холодный,  остившій, 

мертвый.  Употр.  какь  бранное  слово.  Хоч 
не  кличу,  все  чує:  нехай  стилий  ночує. 
Чуб.  V.  198.  До  стйяої  мами.  Чорть  знаеть 
сколько!  .і  на  школі  горобців  до  °тилої 
мами.  Рудан.  І.  61. 

Стинати,  паю,  еш,  сов.  в.  стяти,  зіт- 
ну, неш,  гл.  1)  Отрубать,  отрубить,  от- 

евкать,  отсічь,  срубать,  срубить.  Будем 
ми  тернове  віття,  верхи  стинати.  АД. 
і.     108.    Стинати    липу.    Гн.    II.    186. 
2)  Обезглавливать,  обезглавить,  казнить. 
Уже  милую  до  гробу  впускають,  а  ми- 

лому головку    стинають.    Чуб.    V.    731. 
3)  Стяти  зуби.  Слать  зубы.  Як  упав,  зуби 

стяв,  ледві  спам'ятався.  Чуб.  41  Стинати 
плечима.  Пожимать  плечами.  Дивиться 
на  мене,  стина  плечима  та  й  годі.  Ле- 

бед. у.  См.  Стенати. 
Стинатися,  наюся,  ешся.  сов.  в.  стя- 

тися, 8Ітнуся,  нешся,  гл.  Вступать,  всту- 
пить съ  кЬмъ  въ  борьбу,  въ  бой,  въ  спорт., 

въ  тяжбу,  сразиться,  оціниться.  Із  ордою 
Супрун  стявся.  Нп.  Стявся  з  паном 
наш  писарь.  Черк.  у.  Били..,,  неприяте- 

ля всюди,  де  тілько  стинались.  К.  ЧР. 
311.  Не  стинайтесь,  пани  браття,  з 
На^гивайком  близько.  К.  Досв.  9.  Мася 

з  матір'ю  зуб  на  зуб  стинається.  Св. Л.  278. 

Стнранка,  ки,  ж.  Кушанье=3атірка. 
Вї.  Лем.  470.  Бив  циган  циганку  за  піс- 

ну стиранку.  Фр.  Пр.  29. 

Стирати,  раю,  еш,  сов.  б  стерти,  віт- 
ру, треш,  гл.  1)  Стирать,  стереть.  Рудч. 

Ск.  II.  150.  Ото  щось  діти  крейдою  по- 
написували на  дверях, — зітри.  Харьк. 

Вона  почала  стирати  пил.  Левиц.  Нов. 
61.  2)  Истирать,  истереть.  Мовчи,  бо  я 
тебе  на  кабаку  зотру!  Ном.  Л  3618. 

Стиратися,  раюся'  ешся,  сов.  в.  стер- 
тися, зітруся,  трешся,  гл.  1)  Стираться, 

стереться.  2)  Истираться,  истереться.  Бу- 
ло трошки  тютюну  в  кисеті,  та  стер- 

лося на  попіл.  Харьк.  Зовсім  стерся  по- 
лоз,—  от-от  треба  викидати.  Харьк. 

3)  Сражаться,  йміть  стычки.  Стали  ся 
ляхи  з  козаками  стиратися.  Нп. 

Стйрити,  рю,  риш,  гл.  Встащить. 
Стнрник.  ка,  .«.  =  Стерник  1.  Макс. 

(1827),  38. 
Стирок,  рка,  м.  1)  Истертая,  истер- шаяся вещь.  Які  там  полоззя?  Сами 

стирки.  Міусск.  окр.  2)  Полотенце,  для 
вы  тиранія  посуды.  Вас.  168. 

Стйрта,  ти,  ас.=Скирта.  Найшли  во- 
ни стирту  сіна.  Грин.  II.  195.  Уздріли 

вони  та  й  зобачили,  що  там  стйрта  сіна 
стоїть.  Гол.  II.  106. 

Стирчати,  чу,  чйш,  гл.  Торчать.  Ко- 
лос повний  гнеться  до  зем^іі,  а  пустий 

догори  стирчить.  Ном.  Л:  2472. 
Стискання,  ни,  с  Сжатіе,  ежиманіе, 

сдавливаніс,  иожиманіе. 
Стискати,  каю,  еш,  сов.  в.  стиснути, 

ну,  неш,  гл.  І)  Сжимать,  сжать,  сдавли- 
вать, сдавить,  стискивать,  стиснуть.  Мсти- 
слав не  одного  стиснув.  Ном.  №  724. 

Нова  сукня  стиснула  їй  повне  роскішне 
тіло.  Левиц.  І.  185.  Хто  тисне,  тому 
груди  стисне.  Ном.  №    14267.    За    серце 
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стиснуло.  Сжалось  сердце.  Жаль  душу  стис- 
кає. Тяжко  на  душі.  Нема  милого,  жаль 

душу  стискає.  Чуб.  V.  16.  2)  Пожимать, 
пожать  (руку).  Не  стій,  доню,  з  нелюбом, 
не  дай  ручку  стискати  Чуб.  Ш.  36. 
Стисну  щиро  за  рученьку^  в  губки  по- 

цілую. Чуб.  V.  65.  3;—  плечима.  Пожи- 
мать, пожа.ь  плечами.  Той  пан  стиснув 

плечима,  Рудч.  Ск.  І.  212. 
Стискатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  стис- 
ну тяся,  нуся,  негася,  гл.  1)  Сжиматься, 

сжаться,  сдавливаться,  сдаваться,  стиски- 
ваться, стиснуться.  Уже  в  його  й  рука 

стискалася  в  кулак.  2)  Сбиваться,  сбить- 
ся въ  кучу,  столпиться.  Чого  це  ви  так 

стиснулись,  як  вівці?  НВолын.  у.  3) — пле- 
чима^ Стискати  3.  Стиснувсь  плечима 

та  й  пішов.  НВолын.  у. 
Стиски,  ків,  м.  1)  Стісненіе,  сжатіе 

въ  груда,  удушье.  Мил.  12.  КС.  1893.  VII. 
80.  Уроки...  стисками  стискали.  Мнж. 
152.  Як  кашель  або  стиски  їх  вночі 
хоть  трохи  турбували.  Мкр.  Г.  68. 
2)  Родъ  ножннцъ  для  стрижки  овець,  безъ 
колецъ  для  пальцеві,.  НВолын.  у. 

Стислий,  а,  е.  Сжатый,  тісний. 
Стислість,  лости,  ж.  Сжатость 
Стиснути,  ся.  Ом.  Стискати,  са. 
Стих,  хв,  м.  1)  Сгихъ  (въ  Биб.іін). 

2)  У  стих.  Безіїрестанно,  безпрерывно.  Угор. 
Стиха,  нар.  1 )  Тихо,  тихонько.  Стиха 

словами  промовляє.  ЗОЮР.  I.  53.  Стиха 
підхождаї:  ЗОЮР.  I.  59.  Та  все  стиха 

у  гуслоньки  грае.  Мег.  260.  2)  Изиод- 
тишка,  украдкой.  Нехай  брешуть,  нехай 
брешуть,  добрешутьсл  лиха,  а  ми  двоє, 
серце  моє,  любімося  стиха.  Лет.  16. 
Ум.  Стихенька,  стихесенька.  Пливи,  пливи, 
мила,  стихенька  водою.  Чуб.  V.  60. 

Стихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  стихнути, 
хну,  неш,  гл.  Стихать,  стихнуть,  утихать, 
утихнуть,  затихать,  затихнуть,  умолкать, 
умолкнуть.  То  стала  злая  хуртовина  по 
Чорному  морю  стихати.  Макс.  Музики 
стихли.  Стор.  Зі.  Пр.  82.  У  селі  і  в  по- 

лі усе  давно  стихло,  тільки  не  стихає 
в  гаю  соловейко.  Хата  14. 

Стихомнритноя,  рюся,  ришся,  гл.= 
Утихомиритися.  Пройшла  та  й  буча, 
стихомирилось  в  селі.  0-    1862.    II.    59. 

Стичка,  ки,  ж.  Случай.  Ні,  зо  мною 
стичка  та  (що  вузди  вкрадено)  сталась 
уперед,  а  послі  вже  її  у  попа.  Екат.  у. 
(Залюб.). 

Стишати,  шаю,  вш,  сов.  в.  стишити, 
иу,  шиш,  м.  Утишать,  утишить. 

Стишитися,  шаюся,  ешся,  сов.  в.  сти- 
шитися, шуся,  шншся,  гл.  Утихать,  утих- 

нуть, успокоиться.  На  селі  вже  гомін  сти- 
шився, і! В.  (0.  1862. 1.  173).  А  щоб  ти  не 

стишавсь.  Ном.  Лв  3736.  Вона  лягла 

стишилась-стишилась,  —  тіки  дух  зво- 
диться. Навлогр.  у.  Ледві  вже  його  роз- 

говорила: і  цілувала  вже,  і  обнімала, — 
насилу  стишився.  МВ.  (О.  1862.  III.  66). 
Навіки  стишилась.  Мил.  165. 

Стишіти,  шію,  вш,  гл.  Стихнуть.  Во- 
лын.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Стйшка,  ма/?.=Стнха  2.  Знишка  та 
стишка.  Ном.  №  3037.  Так  як  та  сви- 

ня: оптика  мішки    рве.    Ном.    Л*    3038. 

Стіб,  бу,  м.  Стежокъ.  Шух.  I.  154,  153. 
Стібати,  баю,  вш,  одн.  в.  отібнутн, 

бну,  иёш,  гл.  Стегать,  стетнуть. 
Стів,  столу,  м.=Стіл.  Шух.  I.  98. 

Стіг,  стбгу,  м.  Стогь.  Коли  сіно  в  сто- 
зі, то  забув  о  бозі.  Ном.  Лё  85.  Козако- 
ва пшениченька  в  стозі.  Мет.  28.  Ум. 

Стіжбн,  стіжечок,  стеженько.  0.  1862.  IV.  13. 

Стігло,  ла,  с.  Місто  отдыха,  стоянки 
стада  скота,  стойло.  Женемо  ми  скотину 
з  лісу  на  стігло.  Грин.  II.  14  2.  См.  Тирло. 

Стіглувати,  глую,  вш,  гл.  О  стаді 
скота:  останавливаться  для  отдыха.  Стіг- 
лува.ги  там  колись  свині.  Славяносерб.  у. 
См.  Тирлувати. 

Стіжечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  стіг. 
Стіжбв,  жка,  м.  1)  Ум.  отъ  стіг. 

2)  Родъ  мужской  стрижки.  Чоловіки  стри- 
жені усі  густо  в  стіжок,  а  підголених 

чубів  щось  не  видно  було.  О.  1862.  IX.  62. 
Стійка,  кн,  ж.  1)  Караулъ,  часы. 

Котл.  Кн.  V.  44.  Видно  мого  миленького 
в  Козельці  на  стійці.  Нп.  2)  Ведро,  въ 
которомъ  держатъ  воду  въ  полі;  оно  иміегь 
дно  и  сверху,  сквозь  отверстіе  котораго, 
при  помощи  воронки,  наливають  въ  ведро 
воду;  чрезъ  то-же  отверстіе  и  пьютъ  воду 
при  помощи  камышевой,  бузинной  и  пр. 
трубочки.  Вас.  205. 

Стійло,  ла,  <\=Стігз»о.  Знай  коза  свое 
стійло.  Ном.  №  991.  Наели  пастухи,  а 
далі  пішли  у  ліс,  дивляться:  стійло  зби- 

то коло  дуба;  що  воно  за  знак,  що  коло 
дуба   так  стопцьовано?  О.  1861.  V.    67. 

Стійннй,  а,  є.  1 )  Цінний,  стоющій.  Же- 
лех.  Цей  кінь  стоіїніший  за  того.  Черк.  у. 
2)  Достойный.  Правда  1867,  85.  Стойннй 
чоловік.  Черк.  у. 
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Стійність,  воств,  ж.  1)  Стоимость, 
цінность.  Желсх.  2)  Достоинство. 

Стійчик,  ка.  лі.  1)  Караульный,  часо- 
вой. Тогді  стійчики,  що  замку  стерегли, 

і  застукали  їх  оттут  у  лозах.  ЗОЮР. 
І.  135.  2)  Дежурный  десятскій  при  во- 
лостномъ  правленій.  Рк.  Левиц. 

Стік,  стбку,  .«.  Стокъ,  спускъ  (воды)? 
впаденіе  (ріки)?  Край  села  Теплиць,  у 
стоку  річки  Полянина.  Мкр.  Н.  3. 

Стікати,  каю,  вш,  сов.  в.  стекти,  сте- 
чу, чегп,  гл.  1  і  Стекать,  стечь.  Як  доб- 
рий став, — риба  буде,  а  стече, — болото 

буде.  Ном.  №  7157.  2)  Сділаться  тощимъ, 
захиріть  (о  растеніц)?  (Пшениця)  на  вмо- 

лот не  теє.  Видно  дощі  захопили,  як 
красувалася:  стекла:  сказано,  зерно  як 
мачина.  Мир.  ХРВ.  350.  3)  Хватать,  хва- 

тить, стать.  Вже  тепер  у  мене  здоров'я 
не  стіка.  Лебед.  у.  Хиба  у  нас  грогией 
не  стече  весілля  справити.  Зміев.  у. 
Стікає  й  розуму  таке  робити!  Харьк. 

Стікатнся,  каюся,  вшся,  гл.  1)  Сте- 
каться, стечься,  сливаться,  слиться.  Три 

річечки  стікалося  докупи.  Левиц.  Пов. 
362.  2)  Сходиться,  сойтись.  Пекла  б  ма- 

ти млинці,  та  не  опікаються  кінці.  Ле- 
бед. у.  Кожух  не  опікається,  бо  вузький. 

Лебед.  у. 

Стікв,  стіко,  хар.=Стільки.  ХС.  VII. 
459.  Чуб.  II.  292. 

Стіл,  стола,  столу,  м.  Столъ.  Ой  жда- 
ла ж  я,  дожидала,  столи  застилала. 

Мет."51.  Бував  на  коні  і  під  конем,  на 
столі  і  під  столом.  Ном.  Ум.  Стбяик, 
стбличок. 

Стілець,  льця,  м.  1)  Стулъ.  З  стільця 
зіпхнути.  Спихнуть  со  службы.  Ном.  №  959. 
На  двбх  стільцях  сидГти.  Двоедушничать. 
Ном.  №  964.  2)  Деревянные  брусья,  на 
которыхъ  вітряная  мельница  стоить  и  по- 

ворачивается. 3)  Ткацкій  снарядъ  для  вяза- 
нія  начиння,  тоже,  что  и  лавка  3.  Дві 
раздвигающіяся  ка  перепбнці  ножки,  на 
каждой  изъ  ннхт.  вверху  горизонтальная 

пбдушна  (шпуга).  концы  нротивоноложныхъ 
подушбк  соединены  шбхтами,  посредине 
на  подушках,  параллельно  шохтаи  лежить 
шквбрень,  проходяшій  сквозь  дві  кобилки, — 
трехугольная  дощечки,  стоящія  ребромъ  и 
опирающіяся  на  шбхти.  Конст.  у.  Б.  Г. 

4)  Родъ  подставки  изъ  лежащаго  на  ило- 
ту бревна  поді.  рулевое  весло,  которое 

вращается  на  шипЪ,  вділанномь  въ  этотъ 
стілець.  См.  Керма.  Шух.  I.  181.  5)  Місто, 

на  которое  спускаются  гуцульскими  дре- 
ворубами  съ  горъ  срубленный  деревья  и 
съ  котораго  ихъ  свозятъ;  столець  вымо- 
щенъ  бревнами,  чтобы  летящія  съ  горі, 
деревья  не  вбивались  въ  землю.  Шух.  ). 
178,  179.  Ум.  Стільчик. 

Стілечки,  стілечво,  нар.  Ум.  отъ 
стільки. 

Стіль,  стелі,  эде.=Стеля.    НВолын.    у. 

Стількв,  стілько.  нар.  Столько.  Стіль- 
ки правди,  як  у  решеті  води.  Ном. 

№  6903.  Иногда  вм.  скільки:  Плач  стіль- 
ки тобі  хочеться.  Рудч.  Сії.  II.  146.  Ум. 

СтГлечки,  стГлечко.  Щоб  я  до  схід  сонця 
світу  не  побачив,  коли  я  хоть  на  сті- 
лечко  брешу.  ().•  1862.  І.  34. 

Стількісь,  стількось,  нар.  Нисколько. 
Минуло  стількось  років.  Левнц.  1.  80. 

Стільник,  ка.  м.  Соты.  Чуб.  VII.  446. 

Стільвйця,  ці,  ж.  1)  Столечница.  Ка- 
нев.  у.  ІНух.  І.  99.  2)  Доска,  на  которой 

рубятъ  мясо  и  нр.  3)  Верхняя  доска  вы- 
сокаго  крестьянскаго  сундука.  Шух.  I.  98. 

Стільчик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  стіл.  На 
тім  стільчику  гордий  пан  сидить,  АД. 
І.  8.  2)  Табуретъ.  Грин.  ПГ.  489.  Сим. 
130.  3)  Сн.  Витушка. 

Стіна,  ви,  ж.  1)  Стіна.  Мовчить,  як 
стіна.  ЗОЮР.  І.  147.  Мила  б  я  стіни, 
гцоб  були  білі.  Мет.  126.  Все  село  як 
за  стіну  засунулось, —  такі  смутні  всі. 
МВ.  1.  99.  2)  Стіна,  плетена  невода. 
(Стрнжевск.).  3)  Рядъ  зубовъ  въ  одной 
стороні  челюсти.  Ви  б  у  Прохори  поїха- 

ли, там  дід  замовляє  (зуби):  а  то  так 
усю  стіну  й  викрутить,  да  н  знов  буде 
зачинатись.  Г.  Барв.  Я5.  4)  Тучи  на  за- 
ііаді,  за  который  заходить  солнце.  Як  сон 
це  заходить  за  спину,  то  буде  дощ.  Гріш. 
1.  12.  5)  При  кулачномт.  бо*:  рядъ,  ше- 

ренга бойцовь.  ̂ Іаркев.  76.  Ум.  Стінка, 
синонька,  стіночка-  Лежить  мила,  мов 
кнтаїїка  синя,  стоїть  милий,  як  спи- 

нонька білий.  Нп.  (,Г.  Барв.  4  37). 
Стінйтв,  яю,  виш,  гл.=дурника.  При- 

кидываться дурачьомъ.  Я  йому  дурним 
стіню,  а  він  і  віха  розвісив.  Иавл.  у. 

Стінка,  кв,  ж.  1)  Ум.  отъ  стіна.  Май- 
стрі швидко  викинули  стінку  між  ста- 

рою светлицею  і  кімнаткою.  Левиц.  І. 
390.  2)  Стіна  изъ  пэставленнаго  стоймя 
камыша,  иногда  полукругомъ,  иногда  дві 
стіньї,  соединенные  лодъ  угломъ,  и  пр. — 
для  защиты  рождающихся  ягнятъ.  О.  1862 
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V.  Кух,  32,  38.  3)  Рыболовная  сЬть,  ко- 
торой нерегораживаютъ  поперекъ  всю  р*- 

ку.  Вх.  Нч.  II.  22.  4)  Откосъ  Горы  или 

крутой  берегь  р-Ьки,  поросшій  л+сомъ,  ро- 
та по  отлогостяиъ  горы  надъ  ръкой.  Сим. 

49,  146.  5)  15  локтей  полотна.  Угор. 
6)  Родъ  игры  въ  мячъ.  О.  1861.  XI.  Св. 
36.  КС.   1887.  VI.  463. 

Стіяковйй,  а,  ё.  О  кзмнъ:  годный  для 

кладки  стънъ  (во  внутрь,  для  облнвцовки 
уиотр.  лмчиовий).  Ккат.  у. 

Стіночка,  км,  ж.  Ум.  отъ  стіна. 

Стіпннй,  а,  в.  Способный.  Стіпний  на 

вигадки.  Нол.  А«  12889.  1  дурень  стіп- 
ний каші/  їсти.  Ном.  Лі  5382. 

Стіс,  гтбсу,  м.  Кубичеспій  сажень  дровъ, 
кирпича.  МУЕ.  ІП.  28.  Тут  цілий  стіс 
дров.  Три  стоси  цегли.  Брацл.  у. 

Стісняти,  няю,  ега,  сов.  в.  стіснити, 
виз,  ниш.  гл.  Складывать,  сложить  очень 

тісно  что  либо.  напр.  доски,  бревна,  сно- 
пы. Рк.  Левиц. 

Стічно,   нар.    Ловко,    проворно.    Угор. 

Стинатися,  шаюся,  ешся,  сов.  в  с*і- 
швтися,  шуся,  шишся.  гл.  Радоваться, 
обрадоваться.  Чуб.  V.  862.  Прийшов  син 
з  війська,  оце  мати  стішиться.  НВо- 

лын.  у.  Москаль  аж  стішився:  ото,  ка- 
же, волом  їхати  (гарно)!  Драг.  2. 

Сто,  псі,  Сто.  З  одним  Богом  на  сто 

ворог.  Ном.  -А»  12.  Город  із  стома  церква- 
ми. Шевч.  Сто  лих.  Всяческія  бідствія. 

Скрізь  клопіт,  халепа,  сто  лих.  Котл. 
Ен.  V.  63,  Сто  з  бкои.  Сто  одинх.  Оддя- 

чити ото  з  бном.  Съ  лихвой  отплатить. 

Еней  на  Турка  напустивсь,  оддячивши 

йому  сто  з  оком.  Котл.  Ен.  VI.  83.— 'сот. 
Десять-  тысячъ.  Сто  сот  болячок  ті  на 
плечі!  Лео.  у.— нрот  Стократъ,  несколько 
сотъ.  Сто  нрот.  Несколько  десятковъ  ты- 

сячъ. Ном.  .V  3767. 

Стовб,  ба, .«  =Стовп.  Стовб,  а  до  стов- 

ба  кінь  прив'язаний.  ЗОЮР.  II.  57. 
Стбвба,  би,  ж.  1)  Въ  длугв:  прочная 

дощечка,  которой  соединяются  въ  плуг* 
чепіги  съ  градільом:  она  проходить  сквозь 
нижній  конецъ  чепіги  и  ковецъ  граділя. 
Чуб.  VII.  398.  Вас.  199.  2)  Часть  рала, 
подобная  предыдущей  въ  плугЬ,  которой 

прикрепляется  кописть  къ  жеотч'*.  Чуб. 
ПІ.  400.  3)  Корень  въ  дерев*,  идущій 
въ  землю  вертикально. 

Сторбатий,  в,  е.  Им^ющій  форму  стол- 

ба Коси  поприлипа.іи  до  його  стовбатої 
голови.  Левиц.  І.  133. 

Стовбёць.  бця,  м.  1)=С*овпвць.  Рудч. 
Ск.  И.  34.  Чуб.  VII.  44  5.  2)  Рыба  ОоЫо 
Яптпаїіііз.  Вх.  11ч.  II.  19. 

Стовбичити,  чу,  чиш,  гл.  Стоять  какъ 
столбъ,  торчать.  Сядь  та  не  стовбич. 

Стовбоватий,  а,  е.  Столбообразный,  ци- 
линдрический. (Шапка)  прикривала  його 

стовбовату  голову.  Мпр.  Пов.  II.  50. 
Стовбовата  шапка.  Чуб.  VII.   114. 

Стовбула,  нар.  Стрем главъ,  внизъ  го- 
ловой. 0.  1862.  I.  67.  V.  90.  Зацідив  по 

уху  переднього,  той  аж  стовбула  став. 
Мир.  ХРВ.  94.  Стовбула    перекидатись. 

Стовбун,  на,  м.  Родъ  горшка  около 
5  зершковъ  вышиною.  Вас.  181.  Нате 
й  мій  стовбун,  іцоб  і  я  там  був.  Ном. 
X  6437. 

Стбвбур,  ра,  м  1)  Стволъ,  стержень 

растеній.  Та  в  цій  вербі  верхів'я  хоч  і 
зелене,  а  стовбур  зовсім  у  середині  згнив. 
Кобел,  у.  Щось  лізе  вверх  по  стовбуру. 

Шевч.  ЗО.  Вівця  гілляки  обгризе  з  бу- 
дяка, а  стовбурі  покида.  Лебед.  у.  2)  Не- 

поворотливый, неловкій  человъкъ.  3)  Піти 
у  стбвбур.  Расти  въ  стволъ;  (о  людяхъ) 
толстъть.  Буряк  пішов  у  стовбур. 

Стовбурина,  ни,  ж.  Одинъ  стволъ  рас- 
тенія. 

Стовбурин,  нар.  Дыбомъ.  Лице  хмуре, 
чуб  стовбуром.  Мир.  Нов.  I.  131. 

Стовбуруватнй,  а,  е.  Стволистый.  Стов-' 
бурувата  редька. 

Стовбурчатн,  чаю,  вш,  гл.  Подыматься 
вверхъ.  становиться  дыбомъ. 

Стовквище,  ща.  с.  Місто,  сильно  сби- 
тое, истоптанное  скотиной.  Черк.  у. 

Стовкмачитя,  чу.  чига,  гл —Стокма- 
чити. 

Стовковище,  ще,  і '.--=:  Стовккнще.  Вх. 
Зв.  67. 

Стовкти,  вчу,  чётл,  гл.  1)  Отолочь, 

обшастать.  Стовк  мішок  проса  тому  чо- 
ловікові. Рудч.  Ск.  II.  166.  У  куми  в 

гостях  була  та  й  не  стовкла  пшона. 
Грин.  I.  32.  2)  Истолочь.  3)  Расшибить. 
Схилився  на  поліно,  та  стовк  собі  ко- 

ліно. Ном.  .V   13315. 

Стовктися,  вчуся,  чёшся,  гл.  Исто- 
лочься. 

Стовна,  нар.  Стоймя.  Вх.  Зн.  67. 

Стовп,  па.  .и.  1)  Столбъ,  столпъ,  ко- 
лонна. К.  Іов.  19.  Шух.  I.  76.  Удівонько 

молода,  та   де   в    тебе    стовпи,   та    де 
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в  тебе  стовпи  коня  прив'язати.  Ни. 
4)  Столбъ,  столбикъ  какъ  составная  часть 

различных  і.  машині.:  въ  верклюзі.  м'яльни- 
ці, олійниці,  походячій  ступі,  токарні  и  пр. 

Шух.  1.  162,  163,  187,  305,  306.  Вас. 
159.  3)  Сшитый  частії  невода  длиной 
100—150  саж.  Вас.  185.  4)  Основной 
капиталъ.  Стовпа  її  проценту  не  брали 
три  роки.  Лебед.  у.  5)  Родъ  дЄтсьой 
игры.  Пн.  48.    Ум.    Стовпчик,    стйвпчмчок. 

Стовпатвй,  в,  е.  Полосатый.  Плахта 
сшовпаша. 

Стовпах»,  хи, ж.  Сортъ  плахты.  Черн.  у. 
Стовпець,  пця,  м.  1)  Низкій  столбикъ 

сь  свободнымъ  норхннмъ  концемъ;  тумба. 
В  кожній  крамниці  одчиняна  ляда  і 
оперта  на  стовпець.  Левиц.  І.  00.  Різ- 

ницький стовпець  для  разрубьіваніп  мяса. 
Різницьким  стовпцем  называютъ  также  тол- 
стаго  її  визкаго  человека.  Чуб.  VII.  570. 
2)  Родъ  печенья:  гречишннкъ  '.въ  роді; 
онрокіїнутаго  стаканчика  съ  узкпмъ  до- 

нышкомъ).  Марке'в.  161.  І  ласощі  все 
тілько  їли — сластьони,  коржики,  стовпці. 
Ііотл.  Кн.  Ш.  64.  3)  Часть  снувалки  (см.). 
МУК.  Ш.  15.  4)  У  разнощнковь  мелкаго 
товара:     10    пачекъ    швейныхъ    :;:   
Вас.  190. 

Стовпитися,  мося,  теся,  гл.  Столпить- 
ся. Козаки  стовпились  коло  столу  і  ро- 
ти пороззівляли.  Стор.  М.  11р.   147. 

Стовпище,  ща,  с   Толпа.  Черк.  у. 
Стовпник,  ва,  м.  Столпнмкъ.  Як  би 

на  Данила  Стовпника  (11  грудня)  пряв, 
то  би  стовпом  став.  МУК.  ЦІ.  52. 

Стовпбваний,  а,  є. — невід.  Иеводъ,  вь 
которомъ  составныя  его  частії  (плахти) 
прикреплены  і.ь  канату  но  своей  длине. 
Вас.  186. 

Стовповатий,  а,  е=Стовбоватий.— та 
мальовка  Родъ  орнамента  при  раскрі- 
иіинаніи  мисокъ.  Вас.  181. 

Стовповий,  а,  е=Стовбовий. 
Стовпок,  пка,  и.=Сворінь  2.  МУК. 

III.  24. 

Стовпчастий,  а,  є  Сголбикомъ,  стол- 
бообразный. Стовпчасті  (улавии)- -уставки 

сь  особаго  рода  вышивкою.  КоІЬ.    І.    48. 

Стовпчик  ка,  м-  1)  Ум.  отъ  стовп 
2)  Часть  мережки  1  (см.). 

Стогін,  гону,  м,  Стонъ. 
Стогнання,  ня,  е.  Стонъ,  стенаніе. 

Піднявся  писк,  стогнання,  охи.  Котл.  Кн. 

\".  70.  В  сумне  сшогнант  обертались речі.  К.  ХП.  52. 

Стогнати,  гну,  неш,  гл.  Стонать.  Так 
болить,  що  як  би  не  вмів  стогнати,  то 
вмер  би.  ЗОЮР.  І,  14  7.  Очі  не  сплять, 
серце  стогне,  душа  мліє.  Мст.  28.  Під 
ним  (змієм)  земля  тілько  стогне.  ЗОЮР. 
II.  Зо. 

Стогначі,  чів,  .«.-  мн.  Частые  стоны, 
(въ  старости,  оолЄзни).  Стогначі  нипали. 

Стогній,  нія,  м.    Постоянно    стонущіи" человькъ.  Рк.  Левиц. 

Стогнійка.  кн,  ж.  Постоянно  стону- 
щая женщина.  Хары;. 

Стогнбтн,  нот,  ж.  .и/і.=Стогначі.  А 
щоб  на  тебе  хвороба  та  стогнати.  НВо- лын.  у. 

Стогорнна,  ни,  -ж\=0стрева.  Вх.  Зн. 

88,  67. Стогодній,  я,  е.  СтолЄтній.  Згорбивсь, 
згнітивсь,  мов  дід  стогодній.  О.  1862. 
IV.  90. 

Стогопов,  ва,  стоголовник,  в  і,  .».  Раст. 
а)  Уассагіа  \пі§агі.ч  Ночі  ЗОЮР.  І.  140, 
175.  б)  Зсогхопега  ригриіч'а  Ь.  Лан.  321. 

Стоголовий,  а,  е.  Стоглавый.  К.  Бай. 
141.  От  меч  тобі  на  гидру  стоголову. 
К.  ЦИ.  272. 

Стоголбвник,  в*.  .«.  См.  Стоголов. 
Стоголосий,  а,  е.  0  звукЄ:  производи- 

мый сотней  или  сотнями  голосовъ.^Яргш/, 
співи....  стоголосе  лящання.  Мир.  Х1*В. 262. 

Стодола,  ли,  сто  до  ля,  лі,  ж.=  Клу- 
ня. Чуб.  V.  333,  ПІ.  230.  А  вже  ж  твоя 

пшениченька  в  стодолі.  Нп. 
Стожалля,  ля,  с  МЄсто,  гдЄ  ставать 

стоги. 

Стожарня,  ні,  лс.=Стожалля.  Отам 
усе]стожарні  були, — панське  сіно  стояло. Зміев.  у. 

Стожарисьво,  с.=Стожалля.    Под.    г. 
Стоженько,  ва,  м.  Ум.  отъ  стіг. 
Стожйльннв,  ва,  м.  Раст.  СпіЛіп  ш 

уєііояпш.  Косії    ЗЮЗО.  І.  119. 
Стожйти,  жу,  жйш,  гл.  Складывать 

вії  стоги.  Будуть  снопоньки  як  дрібен 
дожджик,  будуть  возити,  в  стоги  сто- 

жйти. Гол.  II.   17. 

Стбїти,  стою,  їш,  ;л.  Стоить.  Хиба  ж 
паша  мати  вже  й  юзи  не  стоїть.  Ном. 

.\»  2040.  Твій,  каже,  челядинець  великого 
стоїть.  ЗОЮР.  І.   43 

Стоїтися,  стоюся,  їшся,  гл.=Стоїти. 
Ном.  .V  12600.  Чог...  стоїться  оцей 
халат?  Сим.  230.  А  що  стоїться  сеії 

жмуток?  Сим    86. 
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Стоїще,  ща,  с.  Среди  пастбища  въ  по- 
лонинах: місто  и  устроенные  на  вемъ  за- 

гоны и  хлівьі  для  скота  и  жилище  па- 
стуховъ;  состоять  изъ  стаї,  кошари,  єлів- 
ника,  телятника,  кучі,  стадарки,  загород  и 
пр.  Шух.  I.  185. 

Стояний,  а,  е.  См.  Стійний 
Стокийти,  млн),  ниш,  гл.  Договорить. 

Стокмив  жид  везти  пшеницю.  НВолын.  у. 
Стокмйтнся,  млюся.  нйшся,  гл.  Стол- 

коваться, сойтись,  условиться.  Вх.  Уг.  200. 
Як  у  заклад  ідуть,  або  стокмлятьсяк  у 
продажі,  то  перебивають  таким  руки. 
Ном.  .V  14062.  Стокмився  Ярош  за  ко- 

ня. НВолын.  у. 
Стоколос,  су,  м.  стоколоса,  еж,  ж. 

Раст.  а)  Вготиз  то11І8  Ь.  ЗЮЗО.  I.  114. 
6)  Вготиз  з^иа^^озиз  Ь.  Анн.  71.  в)  Вго- 

тиз зесаііпиз  Ь.  Вх.  Пч.  I.  9.    Анн.    71. 
Стбком,  пар.   Ловко,    проворно.    Угор. 
Стокрівця,  ці,  ж.  Раст.  Ну регіси т 

регГогаїит.  Вх.  Леи.  470. 
Стокрбг,  нар   Сток  рать. 
Стокротне,  кар.=Стокрот.  Біг  вам 

стокротне  надгородить.  Фр.  Пр.  64. 
Стокротяий,  а,  е.  Стократный.  Федьк. 

I.  34. 
Стоврбтъ,  тн  и  ті,  ж.  Раст.  маргаритка. 
Столець,  льця.  .и.=Стілець. 
Столетний,  а,  е.  Находящійся  у  стола. 
Столешник,  ка,  .к.  Міняла,  міняющій 

деньги  на  столикі.  Хары;.  г. 
Столик,  ка,  м.  Ум.  отъ  стіл. 
Сто  лине,  ня,  с.  Ножки  стола,  часть 

стола  подъ  столечницей.  МУЕ.  Ш.  55. 
Столйни,  лин,  ж.  1!н.=Столине.  Вх. 

Уг.  269. 
Столиця,  ці,  ж.  1)  Столица.  ЗОЮР. 

I.  118.  Греб.  406.  2)  Стоянка.  В  чистім 
полі  кірниця,  там  чумаків  столиця,  там 
чумаки  стояли,  сніг  волами  доптали. 
Гол.  І.  177.  3)  ?  На  них  жита,  як  жир 
ситі,  а  пшениця,  як  столиця,  в  тебе 
вівси  жубровіг  і  ячмені  золотії.  Гол.  IV. 
552. 

Столичний,  а,  е.  Столичный.  Левиц. 
І.  344.  К.  Досв.  20. 

Столичок,  чка,  м.  Ум.  огь  стіл. 

Столівка,  ки,  ж.  Полотенце,  часто 
вышитое,  которое  угорек,  малороссы  про- 

стилають вдоль  стола  поверхъ  скатерти. 
Вх.  Уг   269. 

Столітній,  я,  е.  Столітній.  Столітнії 
очі  як  зорі  сияли.  Шевч.  205.  Ліс  сто- 

літній   тихим  сном  дрімає.    Млак.    85. 

Століття,  тя,  є.  Столітіе.  К.   Кр.    31. 
Столовий,  а,  е.  Столовый. 

Столувати,  лую,  еш,  гл  — стіл — 8  ким. 
Ьсть  съ  кі>п.  за  одвимъ  столомъ.  Ти  зо 
мною,  негарною,  ти  стіл  епюлуєш,  а  і 
чужою,  хорошою,  ти  ніч  ночуєш.  Грин. 
ІІІ.  344. 

Стольний,  а,  є  1)  Стольный,  столич- 
ный. 2)  Стильне  м(сто=Посад  (въ  свадеб- 

номъ  обряді).  Благослови  мене  ти,  мій 
батеньку,  на  посаді  сісти,  та  на  столь- 

нім місті.  Свал.  п. 

Стольнйця,  ці,  ж .— Стільниця.  Сікла 
м'ясо  на  стольниці.  Левиц.  Пов.  128. 

Стбля,  лі,  ж  =Стеля.  О.  1862.  \*Ш.  10. 
Стбляр  ра,  м.  Столярь.  Рудч.  Ск.  II. 

185.  Шух.  І.  253.  Ум  Столя'рик,  столяр- ний. Чуб.  V.  793. 
Стблярка,  ки,  ж.  Жена  столяра. 
Столярня,  ні,  ж.  Столярная  мастерская. 
Столярський,  а,  є.  Столярскій,  сто- 

лярный. 
Столярство,  ва,  с  Столярное  ремесло. 

Шух.  І.  252. 
Столярувати,  рую,  еш,  гл.  Заниматься 

столярнымъ  ремесломъ. 
Стонляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  стомити, 

млю.  миш,  гл.  Утомлять,  утомить,  истом- 
лять, истомить.  Стомить  мене  робота. 

МВ.  II.  9. 
Стомлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в 

стомитися,  ллюся,  мишся,  гл.  Утом- 
ляться, утомиться,  истомляться,  истомиться. 

Добраніч!  Хто  стомився,  тим  ся  річ. 
Мог.  166.  Не  стомились  міцні  крила  у 
молодого  орляти.  О.   1861.  IV.  34. 

Стонадцять,  числ.  Больше  ста.  Сто- 
надцять чортів  твоїй  матері. 

Стоніг  нбга,  м.  Мокрица,  Опізсив  ти- 
тгіиз.  Вх.  Пч.  І.  7. 

Стоніжннк,  ка,  м.  Зоол.  Міііересіг, 
тысяченогъ.  Вх.  Лем.  472. 

Стоноввик,  ка,  м.  Раст.  Ругоіатіпог  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  133. 

Стонога,  ги,  ж. = Стоніг.  Котл.  Ен. 

V.  73. 
Стончати,  чаю,  еш,  гл.  Ділать  тоньше. 

Вх.  Лем.  470. 

Стобвий,  а,  є.  Иміющій  сто  глазъ. 
Стоока  наче  вона  була,  все  бачила.  МВ. 
(О.  1862.  III.  60). 

Стопа,  пй,  ж.  1)  Стопа,  ступня,  слідь 
ноги.  Тілько  ми  поминули, — вони  (лиси- 

ці) тоді  повставали  да  так  стопа  з 
стопу  і  біжать.  О.  1861,    V.    70.    Ста- 
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рий  показав  мені  на  дві  стопи,  висічені 
на  тій  скелі.  Стор.  II.  122.  2)  Футъ. 
П'яшь  стопів  глини.  Федьк.  1.75. 
Стопекельнвй,  в,  е.  То  же,  что  и  пе- 

кельний, но  въ  у силенномъ  смысл*.  Ой  Иро- 
де пребеззаконний,  мучителю  стопекель- 

ний.  Маркев.  40. 
Стонйтн,  ся.  Сы,  Стопдяти,  ся. 
Стбпленв,  ня,  с.  Плавка,  расплавка. 

Шух.  I.  284. 
Стоилятя,  пляю,  вш,  сов.  В.  СТОПИТИ, 

пли»,  иьш,  гл.  1)  Расплавлять,  расплавить, 
растапливать,  растопить.  2)  Сплавлять, 
сплавить  вмісті.  3^  Затоплять,  затопить. 
Плаче  сокіл,  плаче,  сльозами  ридає, 
дрібними  сльозами  всі  луги  стопляє.  0.- 
186І.  IV.  94. 

Стопитися,  илюся,  пншся,  гл.  1)  Рас- 
плавиться, растопиться,  растаять.  Стопи- 

лись полями  студені  сніги.  Млак.  33. 
2)  Сплавиться  вміст*.  Стопитись  у  в 
один  метал.  К.  ХП.  129. 

Стояйтя,  плю,  лиш,  гл.  Расплавить, 

растопить. 

Стбптувати,  тую,  вш.  сов.  в.  стопта- 

тн,  пчу,  чеш,  гл.  1)  Стаптывать,  стоп- 
тать. Г.  Барв.  516.  Чорт  сім  пир  посто- 
лів стмтав,  поки  їх  докупи  зібрав. 

Нои.  Черевички  я  стоптала.  Щог.  В. 

44)  2)  Топтать,  потоптать.  Бодай  же  ти, 

милий,  того  не  діждав,  щоб  ти  мою 

чорвону  китайку  під  ноги  стоптав.  Нп. 

Стонцьбваннй,  а,  ь.  Истоптанный. 

Стопцюватн,  цюю,  аш,  гл.  Вытоптать, 
потоптать.  Пасли  пастухи,  а  далі  пішли 

у  ліс.  дивляться:  стійло  збито  коло  ду- 
ба. 1  що  воно  за  знак  що  коло  дуба  так 

стопцьовано.  О.  1861.  V.  67. 

Сторгувати,  тую,  вш,  гл.  Сторговать. 

Грин.  Ш.  325.  Ой  і  там  дівчина  пшо- 
но продавала,  вона  ж  мекі,  молодому, 

люльку  сторгувала.  Чуб.  V.  1179. 

Сторгуватися,  гуюся,  вшся,  гл.  Стор- говаться. Рудч.  Ск    II.  147. 

Стордвоя,  нар.  Острымъ  концемъ  вверхъ. Угор. 

Стордзуватн,  двую,  вш,  гл.  Нагромоз
- 

жать.  Угор. 

Сторжйтн,  жу,  жйш,  гл  ̂ Сторгува- ти. Я  сторжив  коня.   НВолын.  у. 

Сторжйтися,  жуся,  жйшся,  гл.=Стор- 

гуватися.  Так  вгн  почув,  що  в  пана  хо- 
рунженка  у  винниці  брага  добра  і  добре 
скотини  доглядають,  приїхав  наняти  і 

сторжитись.  Кв.  II.  55. 

Сторичний,  а,  е.  Сторицею,  во  сто 
разъ  большій.  За  один  старий  клас,  у 
другий  літній  час,  сторичний  дасть 
плід.  Чуб.  ПІ.  18. 

Сторіки,  рів,  ж.  Сотни  рвкъ.  /  потече 
сторіками  кров  у  синє  море.  Шевч. 

Сторінка,  ви,  ж.  1)  Ум.  огь  сторона. 
Не  лихо  журить  і  чужа  сторінка,  а 
невдала  жінка.  Ном.  №  9112.  2)  Страница. 

Сторічний,  а,  є.  Столітній.  Желех. 
Сторін,  рії,  ж.  Исторія,  разсказъ.  Сто- 

ргя  коротка,  сину.  Федьк.  Мене  тни,  зя- 
ті й  онуки  давненько  просять  написать 

про  сторію  свою.  Алв.  7. 
Стбриа,  нар.  Стоймя.  Сторма  поста- 

вив сніп.  Камен.  у. 

Сторож,  жа,  м.  1)  Сторожъ.  Бачили 
сторожа,  стеріг  пшеницю.  Грин.  І.  109. 
2)  При  вьідалбливаніи  лодки  (дуба)  изъ  цель- 

ной колоды — для  того,  чтобы  рабочій  зналъ, 
когда  стінки  сделались  достаточно  тонки, 
просверливаютъ  изрідка  снаружи  колоды 
дыры  не  боліє  1  в.  глубиной,  которыя  и 
наз.  сторожами;  когда  работающій  допдетъ 
до  сторожів,  да  л  о  ній  шее  вьідалбливаніе 
прекращается.  Вас.  151. 
Сторожа,  жі,  ж.  Стража,  караулъ. 

ЗОЮР.  I.  60.  Стоїть  сторожа,  гострая 
вартанька,  коло  твоєї  хати.  Чуб.  V. 

29в  Гонят,  мамко,  на  сторожу,  під' 
Чорний  ліс  на  могилу.  АД.  I.  134.  На 
сторбжі.  На  стражі,  на  караулі.  Усі  кури 

на  сідалі,  півень  на  сторожі;  всі  хлоп'я- 
та на  юлиці,  мій  милий  в  дорозі.  Мет. 

16.  Ум.  Сторбменька.  Чуб.  Ш.  58. 
Сторожити,  жаю,  вш,  гл.= Сторожити. 

А  те  мені,  пане,  важко,  що  з  боків  та 
сторожають,  а  спереду  та  зустрічають. 

Чуб.  V.  960. 
Сторбженьва,  ви,  ж.  Ум.  огь  сторожа. 
Сторожив,  ва,  м.  Первое  перо  въ  кры- 

лі  птицы.  Екат.  г. 
Сторожити,  жу,  жйш,  гл.  Стеречь, 

сторожить.  Та  біжить  з  дому  Кильяна 
сторожить  дядька  Купріяна.  Чуб.  V. 
1100. 

Сторожівство,  ва,  с.  Обязанности  сто- 
рожа, должность  сторожа.  Рк.  Леииц. 

Сторожка,  ви,  ж.=3алевчннв.  Вх. 
Зн.  19. 

Сторожкий,  а,  е.  Осторожный;  чуткій. 
К.  Бай.  148.  Утя  сторожка  птиця. 
Греб.  402.  Птиця,  бач,  дуже  сторожка. 
Стор.  II.  75.  1  собаки  не  держу,   такий 



СТОРОЖКО — СТОСУ  В  АТИ  ся. 

721 

я  сторожкий....  і    мит    не    пробіжить, 
щоб  я  не  почув.  Г.  Бар».  193.    • 

Сторожко,  нар.  Осторожно.  (0.  *862. 
І.  81). 

Сторожність,  ностя,  ж.  Стороженье, 
карауленье.  Посадимо  ми,  братця,  (иа 
вози)  по  семи  молодців,  а  по  восьмому 

поганялчику,  по  дев'ятому  кашовирничку, 
а  по  десятому  для  сторожности.  КС. 
1882.  XI.  231. 

Сторожовня,  ні,  ж.  Сторожка,  комна- 
та, будка  для  сторожа.  Черн.  у. 

Сторожок,  жка,  м.  Вь  водяной  мель- 
ниці:  каждый  изъ  двухъ  столбиковъ,  за 
которыми  движется  заставка.  Черн.  у. 

Сторожувати,  жую,  еш,  гл.  дтзлать 
сторожі.  См.  Сторож  3.  Вас.  151. 

Сторона,  ни,  ж.  1)  Страна,  земля.  По- 
молись за  мене  Боїу,  мій  ти  сину,  на 

тій  преславній  Україні,  на  тій  веселій 
стороні.  Шевч.  Своя  сторони.  Родина. 
Тільки  замітиш  свою  сторону,  дак  і  ка- 

жи „тпруи!  Рудч.  Ск.  І.  72.  Чужі  сто- 
роні. Чужбина.  Полетів  орел  до  чужих 

сторін.  Мет.  108.  Да  вже  ж  мені  да 
докучила  да  чужая  да  сторононька.  Лу- 
каш.  2)  Сторона,  бокъ.  Єсть  десь  річка 
Жовтенька.  То  по  одну  сторону  заход- 
іонця  стояли  жовніри,  а  против  сонця 
стояли  запорожці.  ЗОЮР.  І.  100.  Із 
якої  тебе,  брате,  сторононьки  ждати: 
чи  од  чистого  поля,  чи  од  Чорного  моря. 
Макс.  Сторонбю.  Въ  стороні,  на  стороні. 
Стороною  дощик  іде.  Ном.  &  13961.  Сто- 

роною люде  сплять,  вони  за  нас  говорять. 
Чуб.  V.  270  Всім*  сторонами.  Со  всвхъ 
сторонъ.  Славне  було  Запорожжя  всіма 
сторонами.  Лукаш.  Осторонь.  Въ  сторон*. 
Зміев.  у.  3)  Ііартія.  До  зострінуться  в 
шинку  чи  на  дорозі  то  й  зотнуться:  „чия 

сторона?.,  „А  ти  чия?"  „Васютина". 
„Геть  же  к  нечистому,  переяславський 

крамарю".  К.  ЧР.  25.  Ум.  Сторінка,  сто- 
рінонька, сторіночка. 

Сторонній,  я,  є.  Носторовній,  чужой. 
Стороннії  люде.  Шевч. 

Сторонитися,  іілюся,  нншся,  і  л;  Ис- 
пугаться отъ  неожиданности,  потеряться, 

оторопіть.  Батько  впали  на  землю,  наче 
неживі,  ми  сторопилися  біля  них.  Но- 
воаоск.  у. 

Сторопіти,  шю,  вш,  гл.=Сторопитнся. 
МВ.  II.  203. 

Сторукий,  сторучний,  а,  є.  Сторукій. 
Патьку,    брате!   чом    я    не    сторукий? 

Шевч.  Тисячі  свічок  палали  в  сторучних 
лихтирах.  Стор.  М.  Пр.  74. 

Стордом,  кар.=С*орч  2.  Цеглу  ста- 
вший сторцом,  чи  класти  плазом.  Кам. 

Во^.  у. 

Сторцювати,  цюю,  еш,  гл.  1)  Торчать. 
Щоб  скиба  не  сторцювала.  2) — снопи. 
Ставить  снопы  стоймя.  От  і  знакомі 

жнуть,  сторцюють  снопи,  божу  благо- 
дать. Св.  Л.  45.  См.  Сторчити. 

Сторч,  нар.  1)  Вннз'ь  головою,  вверхъ 
ногами.  Сторч  головою —догори  ногами. 
2)  Перпендикулярно,  стоймя,  отвзено.  1 
зачало  човни  бурхати,  то  сторч,  то  на 
бік  колихати.  Котл.  Ен.  IV.  8.  3) — ди- 

витися, зирнути,  погладити.  Смотръть,  взгля- 
нуть, посматривать  изподлобья,  сурово,  не- 

дружелюбно. Старий  насупить  брови, 
зирне  на  його  сторч  та  й  -каже:  нехай 
лишень  виясниться,  бач,  нахмарило.  Кв. 
Сторч  на  море  поглядає,  Шевч. 

Сторчак,  ка,  м.  1)  ТорчащіЙ  человікг 

или  нредметъ.  Оступіться,  сторчаки.'... 
Оттак,  як  бачите,  стовбичать.  Ном. 
Лі  12839.  2)  Обрубки  стволовъ  травяни- 
стыхъ  растеній.  3)  Сторчака  діти.  Упасть 
внизъ  головой.  Як  сіпне,  то  ыак  і  дав 
сторчака  аж  під  стіл.  Св.  Л.  181.  То- 

же значеніе:  ловити  стер  чани.  Чи  й  у  вас, 
як  у  нас  ловлять  хлопці  сторчаки? 
Грин.  Ш.  648. 

Сторчака,  нар.  Внизъ  'головой.  Він  як посковзнеться,  то  так  сторчака  туди 
й  полепив.  # 

Сторчатн,  чу,  чиш,  гл.=Стнрчати. 
Кістки  лежать,  шаблюки  сторчать. 
Макс. 

Сторчити,  чу,  чиш,  гл.  Ставить  реб- 
ромъ,  стоймя.  Сторчить  скибу  плуг.  См. 
Сторчувати,  сторцювати. 

Сторчки,  сторчка,  мар.=С*орч. 
Сторчовий,  а,  в.  1)  Отвісно  стоящій, 

перпендикулярный,  стоящій  ребромь,  стоя- 
чій. Сторчова  скиба  на  нашій  землі  при 

оранці  краще  ніж  лежача,  бо  земля  ду- 
же пиригвата.  Херс.  г.  Сторчовий  ко- 

мір. 2)  Сторчова  хата.  Хата,  выстроенная 
изъ  аоставленныхъ  стоймя  бревенъ.  Зміев.  у. 

Сторчогляд,  да,  м.  ЧеловЪкъ,  смотря- 
щій  сурово,  изподлобья. 

Сторчувати,  чую,  еш,  глл=Сторчяти. 
Погано  вона  (машина)  скибами  бере,  бо 
сторчує.  Под.  г. 

Стоо,  су,  м.  1)  Куча,  груда.    См.    Стіс. 
2)=Завісок.  Вол.  г.  Ум.  Стосик. 

Стосуватися,  суюся,  вшея,  гл.    Отно- 
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ситься.  Сі  слова  н».  до  тії  пісні  сто- 
суються. Мовчить,  неначе  до  його  і  не 

стосується.  Сквир.  у. 
Стосунок,  нку,  м.  Отношеніе. 
Стота.  ти,  лс.=Істота. 
Стбтне,  стбтно,  нар.  Точно,  тождествен- 
но, действительно.  Воно  стотне  так  в 

письмі  святім  написано.  Св.  Л.  301. 
Стотно  така  була,  як    оця.    Конст.    у. 

Сточити.  С.м.  Сточувати. 
Сточки,  чок,  ж.  мн.  Слитые  вмісті 

остатки.  Пила  сточки.  МУК.  Ш.  150. 

Стбчнив,  ка,  м.  Різчикь-артисть;  такъ 
називають  гуцульскихъ  артистовь-різчи- 
ковъ  но  дереву,  изготовляющихъ  художе- 

ственный изділін.  Шух.  I.  301,  304,  246, 
247. 

Сточувати,  чую,  вш,  сов.  в.  сточити, 
чу,,чиш,  гл.  1)  Точить,  источить.  Щоб 
тебе  нориці  сточили.  Ном.  Л:  13626. 
2)  Соединять,  соединить,  связать,  сшить. 
Ці  обидві  дошки  короткі,  треба  їх  сто- 

чити. Міус.  окр.  2)  Сливать,  слить  вмісті 
оставшееся  въ  разныхь  посудахъ.  4)  Сто- 

чити брехню.  Выдумать  небылицу,  соврать. 
Чи  брехеньки  які  сточити,  кому  імення 
приложити,  то  так  як  раз  і  додала. 
Коті.  Кн.  Ш.  72. 

Стояк,  ка,  м.  1)  Часть  ткацкаго  стан- 
ка. Сы.  Верстат.  Пас.  165.  2)  Часть  звія- 

шон  (см.).  МУК  Ш.  14. 
Стояка,  ки,  ж.  Вь  загадкі:  дерево, 

дубъ.  Стоїть  стояка,  на  стояці  висить 
висяка  (жолудь).  ХС.  Ш.  65. 

Стояи,  на,  м.  1)  Стоянь  въ  постройке. 
Тепер  становлять  хати  на  стоянах,  а 
колись  на  лежнях.  Лебед.  у.  2)  Дверной 
косякь.  Лебед.  у.  3)  Большая  деревянная 
бочка  на  вияокуренныхъ  заводахь.  НВо- 
лын.  у.  4)  Стоячій  улей.  Подол.  г.  5)=Сто- 
як  1.  6)  Большая  лужа,  оставшаяся  послі 
разлнтія  воды?  Понад  дунаями  вода  стоя- 

ками. Чуб.  У.  329.  7)  Раст.=Смердючка. 
ЗЮЗО.  І.  140.  Ум.  Стоянбк. 

Стоянка,  кн,  ж.  1)  Стояніе.  А  набрид- 
ла  мені    отут    стоянка.    Новомоск.    у. 

2)  Молоко,  поставленное  для  того,  чтобы 
отстоялось.  Чом  ви  не  дали  молока? — Та 
не  хочеться  стоянки  починать,  бо  й 
так  масла  нема,  ні  сметани.  Новомоск.  у. 
3)  Навісь  или  хлівь  для  лошадей  нли 
скота.  Радом,  у.  Вх.  Лем.  470.  Ум.  Стоя- 
иочка.  Пішов  Івасенько  до  стояночки  ко- 

ника сідлати.  Лукаш.    155. 
Стоянбк,  нка,  м.  1)  Ум.  оть  стояи. 

2)  Родь  дітской  игры.  Нв.  22. 

Стояти,  стою,  іш,  гл.  1)  Стоять.  Під 
тією  калиною  стоїть  козак  з  дівчиною. 
Мет.  79.  Мороз  не  велик,  та  стоять  не 
велить.  Ном.  №  646.  2)  Стоять  станомь, 
лагеремь.  По  одну  сторону  на  заход-с#н- 
ця  стояли  жовніри,  а  против  сонця 
стояли  запорожці.  ЗОЮР.  По  тім  боці 
на  толоці,  там  цигане  стояли.  Мет.  87. 
3)  Ожидать,  подождать,  стоять.  Стій,  ми- 

лий, не  вмірай.  Нп.  4)— за  чим.  Доро- 
жить чімь.  Я  за  волами  не  стою, — бе- 
ріть їх.  Зміев.  у.  5) — за  що.  Считаться 

чімь,  быть  чімь,  составлять  что.  Б  мене 
те  стоїть  за  лихо  пекуче,  що  мені  сло- 

ва промовити  не  вільно.  МВ.  II.  86. 
6) — за  кбго.  Стоять  за  кого,  поддерживать, 
держать  сторону  кого.  7)  Быть,  находить- 

ся. Моє  серце  в  сльозах  стоїть.  Гол.  IV. 
465.  8)— над  грббом.  Одной  ногой  въ  гро- 

бу стоять  Я  над  гробом  стою,  брехати 
не  хочу.  НВолын.  у. 

Стоячий,  а,  є.  1)  СтоящіЙ.  Із-під  стоя- 
чого підошву  випоре.  Ном.  №  1106.  2)  Стоя- 
чій. Хоч  лежачий,  аби  комір  стоячий. 

Ном.  .V  8904. 

Стоячка,  ки,  ж.  Инструїіенть  (на  трехь 
ножкахь),  на  которомъ  подковываютъ  са- поги. Сум.  у. 

Стбячкн.-хар.  Стоймя.   Шух.    І.    235. 
Страва,  ви,  ж.  Кушанье,  пища,  кормь, 

продовольствие.  Ой  нате  вам,  рибалочки, 
ще  й  соли  на  страву.  Мет.  18. 

Странно,  нбго,  с.  Кормовыя  деньги. 
Стравний,  а,  о.  1)  Удобоваримый. 

2)  Сьістной,  съедобный. 

Стравна,  ні,  ж.  Проиитаніе,  кормь. 
Радом. 

Стравувати,  вую,  вш,  гл.  Кормить, 
питать,  содержать. 

Стравуватися,  вуюся,  вшея,  гл.  Кор- 
миться, питаться,  содержать  себя.  Як  най- 

мусь вартівником  до  школи,  то  де  я  бу- 
ду стравуватися?  я  з  чужого  села.  Ка- меи, у. 

Страх,  жі,  лс.=Сторожа.— держати. 
Быть  на  караулі,  на  часахъ.  Як  стояли 
ми  в  Кийові,  то  я  з  другими  страж 
держав.  ЗОЮР.  I.  71. 

Страждання,  ня  с.  Страданіе.  Нераз 
сплакнула,  слухаючи  страждання  Окса- нгіне.  Кв.  І.  224. 

Страждати,  даю,  вш,  гл.  Страдать. 
Страждала  твоя  мати  так   довго.    Кв. 

Страждатися,    даюся,     ешся,    гл.  = 
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Страждати.  Де  син  Божий  страждаєть- 
ся  однині  й  довіка.  Чуб.  Ш.  368. 

Стражду вання,  ня,   с.  =  Страждання. 
Стражду  вати,  дую,  вш,  гл.  Страдаїь. 

Страждує  худоба  та  й  самому  страж- 
дування.  Камен.  у. 

Стражник,  на,  м.  Стражникъ,  стороагь, 
вараульщикъ.  Скочив  стражник  на  охот- 
ник,  опали  ся  стріляти,  а  Висоцький  з 
своїм  військом  почав  ся  зближати.    Нп. 

Стражвнця,  ці,  ас.  Караульня,  сторо- 
жевая будка,  башня.  А  ждав  би  я  мов 

воїн  у  стражниці.  К.  Іов.  31. 
Страна,  ми,  ж.  Постыдное  діло.  Що 

я  роблю  страму  таку.  Алв.  24. 
Страинти,  нлю,  ниш,  г.і.  =  Соронити. 

Алв.  105.  Г.  Барв.  59. 
Страннйй,  а.  е.  Неприличный,  стыд- 

ный, срамной.  Та  й  дочитались  оке  до 
такого  страмного.  О.  1862.  VI.  42. 

Странно,  кар.=Сороино.  Камен.  у. 
Страинна,  ня,  ж.  Передвижная  л-Сстни- 

ца=Драбмна.  Чуб.  Ц.  230.  VII.  551. 
Странніп,  я,  в.  Сторонній,  чужой,  стран- 

ствуюшій.  Нехай  би  нас  стали  странні 
козаки  зачувати,  до  нас  захожати,  спер- 

ти нашої  доглядати.  Макс. 

Страпітий,  а,  в.  1)  Растрепанный.  Во- 
лосі страпате.  МУЕ.  Ш.  55.  2)  Отре- 

панный. Краватка  така  вже  страпата, 
що  чи  й  надінете.  Могил,  у. 

Страйки,  пок,  ж.  Отрепье,  рубище. 
Гайс.  у. 

Страптуватн,  тую,  вш,  гл.  ?  Пішла  би 
я  в  чисте  поле  по  стадо  воронеє,  своє 
зіяє  страптувати.  Гол.  IV.  348. 

Страп'я,  п'я,  с.  =  Страшен.  Іде,  а 
стран' я  висить.  НВолыв.  у.  Одежинка.... 
носилася  без  переміняй,  поки  сама  не 

опадала  страп'ям  та  гноттям.  Мир. 
ХРВ.  162. 

Страсний,  страстннй,  а,  е.  Страстной. 

Страсна  п'ятниця.  Ном.  .V  6850. — свіча. 
Свіча,  горівшая  на  вечернемъ  богослуже- 
ніи  въ  страстной  четверть.  ХС.  VII."  448. 
Ун.  Страсненький,  страстненький.  За  остан- 

ню копійчину,  може,  свічечку  страстнень- 
ху  купив.  Г.  Барв.   457. 

Страсть,  сти,  ас.  Страсти,  вечернее  бо- 
тослужевіе  въ  страстной  четверть.  Був  я 
на  страоті.  Ном.  X  12832. 

Стріта,  тн,  ас.  1)  Потеря,  утрата,  тра- 
та. Або  зиск,  або  страта.  Ном.  .V  4272. 

2)  Казнь.  Левч.  о5. 
Стратенець,  нця,  м.  Осужденный  на 

смерть.  К.  Кр.  22.  К.  МХ.  17. 

Стратити,  ся.  См.  Страчувати,  ся. 
Стратка,  ви,  ж  =  Страта  1.    Волч.   у. 
Страфитнся,  фиться,  гл.  безл.  Слу- 

читься. Так  ся  страфило,  що  вийшли  в 
нього  на  той  час  гроши.  Гв.  І.  56. 

Страх,  ху,  м.  1 )  Страхъ,  ужась.  Стра- 
хи на  ляхи.  Ном.  X»  871.  Жила  вдова 

молода  край  битого  шляху,  набралася 
удова  великого  страху,  Нп.  2)  род.  стрі- 

ха. Пугало,  страшилище.  3)  Прнвидвніе, 
призракь.  4) — завдавати.  Внушать  страхъ, 
устрашать.  А  буде  нашу  тис  іу  гнати 
й  рубати,  буде  нам,  великим  панам, 
страху  завдаваупи.    Макс.    Ум.    Страшбх. 

Страх,  нар.  Очень,  ужасно.  Страх 
йому  їсти  захотігось.  Рудч.  ̂ к.  І.  135. 
Енея  не  любила  страх.  Котл.  Ен.  І.    6. 

Страхати,  хаю,  вш,  гл.  Цугать,  устра- 
шать. Ми  будемо  своїх  жінок  страхати, 

діток  зупиняти.  Дума. 

Страхатися,  хаюся,  вшея,  гл.  Стра- 
шиться, бояться.  Ой  батьку  гетьмане,  я 

то  тепер  лицарства  дістав,  бо  я  всім 
перед  вів,  жадного  ся  не    страхав.    Гол. 

Страхів'я,  в'я,  с  Ужась,  ужасы.  Я 
вже  бачила  усяке  страхів'я.  Полт.  у. 

Страхіть, тн  н  ті,ас.=Страхівя.  0. 1 862. 
VI.  62.  Як  горіло, — страхіть  яка!  НВо- лын.  у.    , 

Страхіття,  тя,  с.=Страхів'я.  Да  годі тобі  вже  верзти  про  таке  страхіттє. 
Г.  Барв.  327.  Було  б  і  в  нас  таке  стра- 

хіття, як  за  Косинського.  К.  ЦН.  25. 

Страх  нутнея,  хну  ся,  нёшея,  гл.  Испу- 
гаться. Свого  розумоньку  страхнулася. 

Чуо.  V.   1191. 
Страховий,  а,  е.  ?  В  Крим  дороги  дуже 

далекая,  а  ще  хура  страховая.  Что.  V. 
1044. 

Страховина,  нн,  ж.  Нічто  страшное, 
страшный  предметь.  Яка  б  страховина 
перед  КЫ.И  не  вставала, — не  злякати  їй 
його.  Мир.  ХРВ.  Зо.  Чи  єсть  така  стра- 

ховина, щоб  я  зляка.гась?  Шевч.  Ум.  Стра- 
ховинна, страховмночна. 

Страховинний,  а,  е.  Страшный,  пол- 
ный ужасовъ.  Се  страховинна  казка  для 

малечі.  К.  ЦН.  169. 

Страхования,  ня,  с  =  Страховина. 
Кожне  пригадує,  як  ще  в  запічк^  чувало 
страшне  страховиння  від  бабусь.  Г.  Барв. 
465. 

Страховйтий,  а,  е.  Наводя шій  страхъ. 
Страх6вище:  ща,  с.  Страшилище.  Мар. 
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ХРВ.  69,  К.  ЦН.  318.  Під  ногами  стра- 
ховища двигтіла  земля.  Мір    ХРВ.  129. 

Страховіття,    тя,    с.=С?рахіття.    Чи 
ти  5а' ',  яке  страховіття  ьа  дворі.  Ле- <лц.  у. 

Страхополох,  ха,  м.  1)  Трусь.  К.  ЧР. 
6і.  Ні  в  чім  не  був  страхополох.  Котл. 
Ея.  II.  35.  Хиба  я  страхоголох,  щоб 
бсявся  Петра?  Рк.  Левіщ.  2)  Ріст.  ХапіЬі- 
иш  зріпокит.  Вх.  Пч.  І.  14 
Страхопуд,  да,  .«.  Пугало. 

Страхопудлнвчй,  стряхопудвий,  я,*е. 
Боязливый,  трусливый.  Борз.  у. 

Страхота,  ти,  ж.= Страхів'я.  Опівно- 
чі була  велика  сттоахота:  круїом  хати 

загув  страыенний  вітер.  Стор.  М.  11р.  37. 

Страчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  страти- 
ти, чу,  тиш,  гл.  1)  Утрачивать,  утра- 

тить, терять,  потерять.  Стратила  я  щас- 
тя і  літа  страчу.  Грин.  Ш.  257.  2)  Ли- 

шать, лишить  жизни,  казнить.  ЗОЮ  Р.  І. 
95.  Страть  свого  брата,  як  він  додому 
прийде,  то  тоді  я  тебе  за  жінку  візь- 

му. Чуб.  II.  159.  Вже  Харька  страти- 
ли й  заховали.  Мет.  426. — дитя.  Произ- 

водить, произвести  выкидышъ.  КС.  1893. 
УН.  75. 

Страчуватися,  чуюся,  вгаси,  сов.  в. 
стратитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Утра- 

чиваться, утратиться.  2)  Лишать,  лишить 
■себя  жизни.  Вас  сокирою  загачу...  та  й 
сама  страчуся.  Федьк. 

Страшен,  шна,  ие=Страшний.  Ном. 
/*  1477.^ 

Страшенне,  на/>.=Страшенно.  Журпв- 
■ся  и  наш  Грицько,  страшенне  журився. 
Г.  Барв.  448. 

Страшенний,  а,  е.  Ужасный.  Коли  ж 
охопиться  страшенний  вітер.  К.  Іов.  5. 
Ховався  страшенний  змій.  Стор.  М.  Пр. 
128. 

Страшенно,  нар.  Ужасно,  сильно. 
Страшетний,  а,  е=Страгаенинй. 
Страшётно,  хар.=Страшенно. 
Стратило,  ла,  с.  1 )  Страшилище.  2)  Сна- 

рядь  для  вспугиванія  рыбы  ери  ловлі  ея. 
КоІЬ.  І.  73. 

Страшити,  шу,  шйш,  гл.  Пугать.  Коли 
страшиш,  сам  не  бійся.  Ном.    №    4402. 

Страшитися,  шуся,  гяишся,  гл.  Стра- 
шиться, чувствовать  страхъ.  Десь  ти  сам 

боїшся,  і  нас  козаків  страшишся.  Макс. 
Страшкий,  а,  6.  Страшный.  Страгикий 

такий  собака.  Черниг. 
Страшко,  нар.  Страшно. 

Страшний,  а,  е.  Страшный.  Страшний 
чоловік.  Ввійшов  о.  Хведор  блідий  і  страш- 

ний. Левиц.  І.  534.  Страшний  суд.  Страш- 
ний тиждень.  Страстная  неділя. 

Страшно,  нар.  Страшно. 
Страшок,  шка,  м.  і)  Ум.  оть  страх. 

2)  Названіе  вола  полової  масти  съ  особа- 
го  рода  рогами.  КС.  1898.  VII.  47.  3\  Пу- 

гало для  птиць.  Вх.  Уг.  270. 

Стрел,  лу,  л.=Стрільба.  Слухають, 
а  в  тій  хатці  стрел,  пук,  тріск,  крик. 

Чуб.  1.  105. 
Стрелити.  Си.  Стріляти. 

Стрелиця,  ці,  ж.  ЖидкіЙ  л'ьсокъ.  А  за тією  долиною,  через  стрелицю,  урочище 
Козацький  Курінь.  ЗОЮР.  І.  105. 

Стрель,  лю,  .*.— Стріл.  Як  стрель 
стрельнув  у  дівчину.  Мир.  ХРВ.  7. 

Стрелькуватяй,  а,  е.  О  растеяіи  лукі: 
стрельчатый.  Як  хлопець,  або  дівка  най- 

перше покуштує  зеленої  цибулі,  то  бу- 
де стрелькувата.  Чуб.  І.  84. 

Стрельнути,  ну,  неш,  гл.  Выстрълить. 
Він  як  стрельне.  Рудч.  Ск.  II.  2.  Хо- 

четься (з  рушниці)  стрельнути.  Котл. 
МЧ.  455. 

Стрельчик,  ка,  .«.=Стрільчнк.  Ой 
не  літай,  сіра  утко,  до  озера  води  пи- 

ти, засідають  два  стрельчики,  хочуть 
тебе  вбити.  Чуб.   V.  827. 

Стреиёно,  на,  с.  1)  Стремя.  Горе  й 
тому  козакові,  що  все  їздить  на  коневі, 
із  стремен  ноги  не  виймає.  Чуб.  V.  130. 

2)  Штрипка.  До  сіх  то  шараварок  зду- 
мав він  стремена  вчепити.  Св.  Л.    167. 

3)  См.  Ключ  6.  Шух.  І.  253.  4)=Стрем'я. 
Вх.  Зн.  67.  Ум.  Стреиенце,  стремінце,  стре- 
менечко,  стременочко.  Чуб.  Ш.  308.  Чуб. 

V*.  15о.  На  стременочка  ступав,  на  сі- 
делечко злягає.  Чуб.  Ш.  204. 

Стремінце,  ця,  с  1)  Ум.  оть  стремено. 

2)  У  мастеровъ,  лыощихъ  изъ  м-бди:  де- 
ревянный стінки  дли  глиняной  формы,  въ 

которой  отливается  предметы  гибкая  до- 
щечка, концы  которой  сведены  и  сцепле- 

ны въ  зарубкахъ,  въ  средину  набивается 
глина;  по  минованіи  надобности  концы 
разнимаются  и  стремінце  снимается  съ 
формы.  Шух.  I.  281,  283. 

Стренін,  на,  -к  =Стренено.  Вдовин 
синок,  вдовиченько,  з  двора,  виїжджає, 
його  ненька  старенькая  за  стремін  ха- 

пає. Нп. 

Стреміти,  илю.  киш,  гл.  Торчать.  Ву- 
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ла  на  йому  біла  свита,  набакір  шапоч- 
ка стреміла.  Котл. 

Стремя,  ж'я,  с. Обрывъ,  крутизне,  стрем- 
нина.   Вх.    Зн.    67.    Дніпрове    стремя. 

Стренадка,  кн,  ж.  Птийа=Стерник  2. 
Вх.  Ич.  П.  10. 

Стренчитн,  ну,  чнш,  гл.  Рекомендо- 
вать, указывать,  советовать.  Ажеж  ти 

мені  стренчив  таке  ледащо.  Кіев.  г. 
Стрепенути,  ну,  нёш,  гл.  Встряхнуть. 

/  шкурою  сірий  бугай  стрепенув.  Шевч. 
Вони  пили,  полинули,  крилечками  стре- 

пенули. Чуб.  V.  58.  Прилетіла  пава, 
коло  його  впала,  крилечками  стрепенула 
та  й  поцілувала.  Мет.  103.  Мене  пан 
за  ухо  стрепенув.  Г.  Барв.  56.  Тут  ма- 

тінку уже  не  страх,  а  нагла  радість 
стрепенула.  Мкр.  Г.  56. 

Стрепенутися,  нуся,нёшся,гл.  Встрях- 
нуться, встрепенуться.  Як  віз  підскочив, 

а  воно  стрепенулось  та  й  розбилось. 
НВолын.  у.  Серце  боязливе  стрепенеться 
як  рибонька.  Шевч. 

Стрепет,  та,  .м.  Птица  стрепеть.  Крик- 
нув перепел  в  ярочку,  стрепет  приснув 

над  тернами.  Щог.  В.  53. 
Стрепетатнся,  таюся,  вшся,  гл.  Встря- 

хиваться, встрепываться.  Стій,  коню,  не 
хякайся,  а  ти,  соколе  не  стрепетайся. 
Чуб.  II.  252. 

Стрепехітяся,  хается,  вшся,  сов.  в. 
стрепехнутнся,  хнуся,  нёшся,  гл,  Вздра- 

гивать, вздрогвуть.  Душа  не  озивалась, 
не  стрепехалось  серце.  МВ.  II.  196.  Його 
серце  мстиво  якось  етрепехнулось  у  г»у- 
дях.  МВ.  (О.   1862.  І.  87). 

Стриб,  бу,  м.  Скачекъ.  Напірай  на 
стриб  та  ще  й  на  добрий.  Ном.  .V  13662. 

Стриб,  меж.  Скокъ!  Стриб,  стриб  з 
човнів.  Котл.  Ен  VI.  23.  Б  воду  стриб. 
Котд.  Ен.  V.  77. 

Стрибайчик,  ка,  ж.  Прыгунъ.  Эпитетъ 
зайца.  Вх.  Пч.  II.   6.    Ум.    Стрибайчичок. 

Стрибати,  баю,  вш,  ода.  в.  стрибнути, 
бну,  иёш,  гл.  Скакать,  прыгать,  прыгнуть. 
Близько  видати,  далеко  стрибати.  Ном. 
Лё  11423. 

Стріватися,  баеться,  гл.  безл.  Прыгать- 
ся.  Стрибається,  покіль  бісом  штрикаєть- 

ся. Ном.  .V  13313. 

Стрибкий,  а,  є.  Любяшій  скакать,  пры- 
гать. Стрибкий,  як  живчик.  Ном.  №  8470. 

Стрибнути.  Си.  Стрибати. 
Стрибок,  бка,  м.  Скачекъ. 
Стрибонути,  ну,  нёш,  гл.  Сидьно  прыг- 

нуть. 

Стрибун,  ні,  м.  Прыгунъ.  Стрибун, 
стрибунець.  Нп.  Ум.  Стрибунець. 

Стривати,  вію,  вш,  гл.  Подождать. 
Стривай!  Отой!  Ііостой!  Обожди!  Стривай 
лишень!  чи  чуєш?  щось  плаче.  Шевч. 
101. 

Стрйга,  гн,  об.  Низко  остриженный. 
Стрига- ионотчга!  —  такъ  дразнять  діти 
сильно  остриженныхъ  товарищей.  Ном. 
№  9281.  Ум.  Стрижка 

Стрйгавка,  кн,  ж.  Трясина.  Вх.  Зн.  67. 
Стригнути,  гну,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 

стригти. 
Стрйгтк,  ясу,  жеш,  гл.  1)  Стричь.  До 

Миколи  ніколи  не  сій  гречки,  не  стри- 
жи овечки.  Ном.  }£  452.  2)  Бить.  Всіх 

за  все  по  спині  стриг.  Котл.  Ен.  VI.  17. 

3)  Кінь  стриже  вухачи.  Конь  пряіеть  уша- 
ми. 4) — зуби  на  його.  Острить  на  кого  зу- 
бы. Рк.  Левиц.  5) — куди.  Направляться  къ 

чему;  намекать  на  что.  Он  куди  його  тяг- 
не, он  куди  він  стриже.  Мир.  Нов.  II. 

62.  Христя  знає,  куди  се  Грицько  стри- 
же, та  мовчить.  Мир.  Пов.  І.  119. 

Стригун,  на,  .«.  Годовалый  лошонокь, 
у  котораго  стригуть  гриву.  Вас.  197.  Ум. 
Стригунець. 

Стриёчяий,  а,  е.  Двоюродный.  Прий- 
шов к  нему...  Іван  стриечний.  Гол.  І.  6. 

Стрижій,  гая,  .«—Стрижій  2.  Стриг- 
ти (вівці)  приходять  стрижаї  з  слобід. 

0.  1862.  V.  Кух.  33. 

Стрижік,  кі,  м.  1)=Стрнтун.  2)  Наз- 
ваніе  солдатъ  нзъ  за  коротко  остриженной 
головы.  Жедех. 

Стрижійка,  кн,  ж.  Кобыла  на  2-мъ 
году.  Балт.  у. 

Стрижень,  жня,  м.  1)  Самое  глубокое 
місто  въ  рік*,  вь  озері,  фарватерь.  Вас. 
173,  188.  2)  Небольшая  річка,  струя. 
Гол.  3)  Сердцевина  дерева.  4)  Стержень 
въ  нарнві.  Зміев.  у. 

Стрижій,  жія,  м.  1)  Иарикмахеръ, 
стригущій  волосы.  Стриже  стрижій  чо- 

ловіка. Мнж.  121.  2)  Стригущій  овець. 
Херс. 

Стрижка,  кн,  ас.  1)  Ум.  оть  стрига. 
Стрйжка-перестрйжка  —такъ  дразнять  стри- 
женныхъ.  Екат.  у.  2)  Остриженная  овца. 
Овечка-стрижка.  Мил.  42.  Чтире  стриж- 

ки чорненькії  із  ягняти   маленькії.   Год. 
1.  47. 

Стрнжчі,  чітн,  с = Стригун.  Ум.  Стриж- 
чітво.  Рудч.  Ск.  І.  88. 

Стрий,  стрйя,  м.  Дядя.  Гн.  II.  17. 
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Стрййна.  ии,  ж.  1)=Т(тка,  батькова 
се:тра.  Же.та.  2)=Дядина.  Желех.  Вх. 
Лем.  470. 

Стрив,  ку,  .к.=Стрвй.    ІЗх.    Уг.    270. 
Стрнкачка,  ки,  ж.  Палка  съ  жєлЄз- 

нымъ  концемъ,  расширеннымь  на  подобіе  ло- 
паточки. Прокопав  я  стіну  етрикачкою — 

тісю,  що  гаврахів  убивають.  Новомоск.  у. 
Стрйвв-брйки— Штривн-бривв. 
Стрим,  му,  м.  Удержъ.  См.  Упин.  Не- 
ма стриму  вдовиному  сину.  Нп. 

Стримати.  См.  Стримувати. 

Стримувати,  мую,  еш,  сов.  в.  стри- 
мати, маю,  еш,  гл.  Удерживать,  удержать. 

Стрих,  ха,  ле.=Стрихіль.  Желех. 

Стрихіль,  ли,  м.  У  кожевниковъ  ивстру- 
ментъ  для  растягиванія  кожи.  Лебед.  у. 
(Лобод.).  См.  Стріхіль,  стрихулець. 
Стрихулець,  льця,  м.  1)  Гладилка, 

палочка  для  выравнивания  кожи.  Вх.  Зн.  67. 
2)  Палочка  для  внравниванія  зерна  въ 
мЄркЄ_ 

Стрйцоввй,  а,  е.  Страусовый.  Стри- 
цове  пірько.  АД.  І.  46. 

Стрїбло,  ла,  с.=Срібло.  О.  1862.  IV.  82. 

Стрібннй,  а,  е= Срібний.  Грин.  Ш.  545. 

Стрібуватв,  бую,  еш,  гл.  Попробовать, 
попытать.  Хлопиеві  дуже  сі  подобало,  як 
коваль  зелізо  кує,  та  й  каже:  .Тату,  а 

ку  й  я  стрібую".  Гн.  II.  94.  Що  би  його 
запитали,  і  що   знає,    стрібували.   Гол. 

Стрівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  стрінути, 
стріти,  стріну,  неш,  гл.  Встречать,  встре- 

тить. Як  вовк:  що  стрів,  те  ззіч.  Ном. 
Ле  4849. 

Стріватися,  вакси,  ешси,  сов.  в.  стрі- 
нутися, стрітися,  нуся,  нешся,  гл. 

Встречаться,  встретиться.  Ой  піду  я  не 
берегом —лугом:  чи  не  стрінусь  з  своїм 
вірним  другом.  Мет.  96. 

Стрівка,  кн  (=стрілва),  ж.  1)  Зна- 
чень, вырезанный  на  ухе  овцы  передъ 

выгономъ  въ  полонину.  Шух.  1. 195.  2)  Ло- 
вушка для  воробьевъ.  Вх.  И ч.  II.  15.  Сы. 

Стрілка. 

Стрївбжитн,  жу,  жвш,  гл.  Встревожить. 
Стрівбжитиси,  жуся,  жишси,  гл. 

Встревожиться.  К.  1ов.  95. 

Стрій,  рою,  м.  Костюмъ,  нарядъ.  Ном. 
Я  11154.  Гол.  IV.  4Є2. 

Стрійний,  а,  е.  Хорошо  одетый,  на- 
рядный. 

Стрійно,  нар.  Нарядно.  Дай  же  вам, 
Боже,  й  а  в  полі  буйно....  в  коморі  плід- 

но, в  господі  стрійно.  КоІЬ.  І.  98, 

Стрівати,  каю,  еш,  гл.  ■=  Стрівати. 
Козак  іде,  дівчину  стрікае.  Грин.  Ш.  295. 

Стрівнутв,  вну,  неш,  гл.  Ужалить. 
Коли  чую,  а  воно  мене  неначе  шо  стрік- 
нуло....  Аж  то  гадюка.  Мирг.  у.  Слов 
Д.  Эварн. 

Стріл,  лу,  м.  Выстрелъ.  За  гдним 
стрілом  убив  дві  качки.  НВолын.  у.  Бе- 

лів гармати  нарихтувати,  на  Вирвин- 
город  стріли  спускати.  АД.  1.  19. 

Стріла,  лн,  ж.  1)  Стрела.  Летіла 
стріла  уподовж  села,  убила  стріла  вдо- 

виного сина.  Ни.  2)  —  огняна.  Молнія. 

3)  Бревно,  которымъ  поворачиваютъ  вет- 
ряную мельницу.  4)  Часть  ткацк.  станка. 

См.  Верстат.  Шух.  I.  256.  5)  Часть  масло- 
бойни. См.  Олійниця  Шух.  I.  163.  6)  Часть, 

плуга.  Вас.  199.  7)— водяні.  Раст.=Стрі- 
лиця  4.  ЗЮЗО.  І.  134.  Ум.  Стрілка,  стрГ- 
лонька,  стрілочка.  Винесла  лучок  і  стрі- 

лочок пучок.  Чуб.  V.  289. 
Стрілецтво,  ва,  с  Охота  (ружейная), 

охотничій  промыселъ.  Шух.  І.  229.  Три 
стрільчики  молоденькі  з  стрилецтва  да 
йшли.  Федьк.  Ш.  163. 

Стрілець,  льця,  м.  ОтрЄлокі,,  охотникъ. 
Купець,  як  стрілець.  Ном.  №  10553.  Ум. 

Стрільник. 
Стрілецький,  а,  є.  Охотничій.  Кресак 

стрілецький.  Федьк.  І.  19. 

Стрілити.  См.  Стріляти. 

Стрілиця,  ці,  ж.  і)=С*ріла.  Подай 
мені  лука  й  три  стрілиці.  АД.  І.  149. 
2)  Сапожная  колодка  (ступня).  Сум.  у. 
Вас.  161.  3)  Кряжь.  Воно,  бач,  гора  б 
то:  але  по  цей  бік  балка  дуже  глибока 
і  по  той  бік  теж;  так  він  не  балкою, 
а  стрілицею  побіг,  бо,  бач,  рівно  було. 

Канев.  у.  4 )  Прорезанный  каналъ  на  бо- 
лоте. Пирят.  у.  5)  Раст.  8а££ітагіа  $а££і- 

таеіоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  134. 

Стрілка,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  стріла.  Пу- 
стимо стрілку  як  грім  по  небу.  АД.  І. 

9.  Стріл  напірна.  Пернатая  стрела.  Я  свого 
сина  сама  вгадаю  —  по  стрільці-пірці, 
по  красній  дівці.  Чуб.  Ш.  294.  2)  Стрел- 

ка (въ  часахъ,  компасе  и  др.).  3)  Трубча- 
тый стебель  у  хлебныхъ  растеній,  у  лука. 

Гол.  Од.  48.  Чуб.  VII.  413.  Яіито  вже 
викида  стрілки.  (Залюб.).  Ще  хліб  і  до- 

сі росте  у  стрілку,  а  поки  колос  вики- 
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датиме,  то  ще  підождемо.  Лебед.  у.  Ци- 
буля погналась  в  стрілки.  Левиц.  І.  28. 

4)  Дышло  у  воза.  НВолын.  у.  5)  Рычагь 
вь  маслобойнт».  Екат.  у.  (Залюб.).  6)  Зна- 

чень на  ухі  овцы:  вир'взка  остраго  угла. 
Мнж.   182.  См.  Стрівна. 

Стрілкуватий,  а,  є  — Стрелькуватнй. 
Стрілкувата  хибу ля. 

Стрілочка,  кж,  ж.  1 )  Ум.  огь  стріла. 
2)  Родъ  растенія.  Обсади  мене  трьома 
зі.ьіями:  першим  зіллям  — гвоздичками, 
другим  зіллям— васильками,  третім  зіл- 

лям— стрілочками.  Маркев.   11. 
Стріль,  рёлю,  .к.=Стріл.  Чи  стріль  на 

тебе  полетить,  чи  ніж;  блискучий  в 

серце  «п'ється.  Мкр.  Г.  24.  2)  Стріл  ь-вода. 
Быстрая  вода. 

Стрільба,  бж,  ж.  1)  Стръмьба.  Сотни- 
кові коня  дати,  гетьманові  зброю,  щоб 

позволив  поховати  козака  з  стрільбою. 
Гол.  І.  95  2)  Огнестръмьное  оружіе.  Брат 
у  світлиці  стрільбу  набиває.  Тол.  І.  195. 

Стрільвнй,  а.  е.Огвестр-Бльный.  Стріль- 
на  рана. 

Стрільнути,  ну.  неш,  г.т.=Стрель- 
иутж.  У  Глухові,  у  городі,  стрільнули 
з  гармати.  Макс. 

Стрільне,  ні,  лс.=СтрІльба  1. 
Стрільцюватн.  цюю,  еш,  гл.  Быть  ру- 

жейвымъ  охотникомъ.  Хто  стрільцювать, 
а  хто і  рибальчить.  О.   1862.  II.  62. 

Стрільчнк.  ка,  .н.  У  у.  огь  стрілець. 

Стрільчнтж,  чу.  чжш,  гл.=Стрільцю- 
ватж.  Вх.  Зн.  67. 

Стріляйнак,  ка.  .к.=Стрілець.  Ум. 
Стріляйничоя.  Ловчику,  стріляйничку,  не 
стріляй  мене.  Чуб.  II.  157. 

Стрілжнжй,  а,  е.  Простр-вленный.  Що 
маю  на  собі  дев'ять  ран  рубаних,  широ- 

ких, а  чотирі  стрігяних  глибоких  Макс. 
Стріляти,  лаю.  еш,  сов.  в.  стрелити. 

стрілити,  лю.  лиш,  гл.  Стрілять,  выстре- 
лить. Чоловік  стріляє,  а  Бог  кулі  но- 
сить. Ном.  Ой  як  стрелив  Бондаренко, — 

гусарина  встрелив.  КС.  1882.  ПІ.  537. 
Стефан  в  серце  стрілив.  Лукапт.  Ой  як 
стрілив, — царя  вцигив.  АД.  І.  146. 

Стрімголов,  нор.  Стремглавъ,  опрометью. 
Стрімголов  було  кидаєпіься  з  хати.  МВ. 
І.  46.  Брикнула  хозяйка  з  ляку,  та 
стрімголов  на  двір.  Рудч.  Ск.  II.  5Н. 

Стрімкий,  а,  є.  1)  Високій,  тонкій  и 
вьісокій;  крутой.  Стрімка  хата.  Канев. 
у.  Цей  причілок  дуже  стрійний.  2)  Стой- 

мя стоящій  (о  пахотя).  Як  кидаєш  зерно 
на  стрімку  риглю,  то  зерно  западає 
глибоко.  Во.тч.  у. 

Стрімко,  нар.  1)  Ровно  въ  высоту.  Очі 
грають,  стан  високий  стриико розігнувся. 
К.  МБ.  ПІ.  247.  1)  Круто.  Стрімко  крок- 

ви поставив.  Канев.  у.  3)  Остроконечно. 
Це  верши  стіжка  стрімко.    Рк.    Левиц. 

Стрімляк,  ка.  м.  Шпиць.  Підрадчик 
забрав  уже  карбованців  вісіисот,  а  тільки 

зіп'яв  отого  стрімляка  на  церкві  та  й годі.  Брацл.  у. 

Стрімчастий,  а,  е=Стріикяй,  ДІВ.  III. • 138. 

Стрінути,  ся.  См.  Стріти,  ся. 
Стріп,  ну,  -и  1)  Куча  (дерева,  напр). 

Шух.  І.  1 78.  2)  г  Яз  стодоли  та  у  стріп, 
накрив  мене  житній  сніп.  Ни. 

Стріпнути,  ну,  нёш,  <м.=Стрепенути. 
Стріпнула  сивими  крильцями.  Грин.  Ш. 
362.  Стріпне  залізом, — залізо  забряж- 
чить  на  їй.  МВ.  (О.  1862.  II     102) 

Стріпотатн,  стріпотіти,  чу,  тйш,  гл.=т 
Стрепенути.  Крилоньками  стріпотіли. 
Чуб.  V.  1087. 

Стріскати,  каю,  еш,  гл.  Сожрать. 

Стріт,  ту,  м.  Встріча.  Кф.  55. 
Стрітенний,    а,    е.— куми.  Вгттґбчтшє 

кумовья.  Мил.  22. 

Стрітення,  ня,  с.  Праздн.  Срітенье 
Госиодне  2  февраля.  ХС.  І.  74,  Грин.  І. 

32.  На  упрітення  зіма  з  літом  пострі- чаються.  Ном.  .V  521. 

Стрітеяський,  а,  є.  Срітенскій.  Стрі- упенська  вода.  ХС.  І.  74. 

Стріти,  ся.  См.  Стрівати,  ся. 
Стріть,  ти  и  ті,  ж.  Встреча.  У  стріть  іти. 

Итти  на  встречу.  Шух.  І.  151.  А  ти, 
Андрію,  знов  з  тим  а  тим  підеш  мені 
в  стріть.  Федьк.  У  стріть  води.  Мротивъ 
теченія.  Шух.  І.  182,  223. 

Стріха,  хи,  ж.  1}  Край  соломенной 
крыши,  вьіступающій  за  ствну.  І  горобець 
свою  стріху  має.  Ном.  Да  вже  весна 
красна  із  стріх  вода  капле.  Мет.  301. 
2)  Соломенная  крыша.  КоІЬ.  І.  56.  Ум. 

СтрГшка 

Стріха  вий,  а.  є  Взъерошен нмй,  шер- шавый. Угор. 

СтріхІль,  ля. .«.  Тупой  сапожный  ножъ, 
которыыъ  вира  ввивають  кожу.  См.  Стріхіль, 
стрихуяець. 
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Стріч,  нар.  На  встрічу.  Біжить  стріч 
Іван.  Волч.  у. 

Стріча,  чі,  ж.  Встріча.  Біжать  один 
одному  в  стрічу.  Котл. 

Стрічений,  а,  ь.— ні  кумй=Стрітен- 
Н!  куми.  Мил.  183. 

Стрічань,    ня,    -и  =СтрІтеннн.     Чуб. 
Ш.  6. 

Стрічати,  чаю,  вш,  гл.— Стрівати.    Я 
пішов  його  стрічати.  Г.  Барв.  441. 

Стрічатися,  чаюся,  вшся,  гл.^Стрі- 
ватвся.  Стрічаються  на  Стрітення  зі- 
ма  з  літом.  Ном.  Лі  521. 

Стрічення,  ия,  (=  Стрітення. 

Стрічечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  стрічка. 

Стрічка,  ки,  ж.  і )  .Тента.  Мет.  204. 
Чуб.  VII.  423.  Росплітали  коси  та  стріч- 

ки знімали.  Шевч.  2)  Тесемка.  Ум.  СтрГ- 
Чечна. 

Стрічний,  а,  е.   Встречный. 

Стрішка,  ки,  ж.  Ум.  оть  стріха. 
Стрбгий,  а,  е.  Свирепый,  жестокій. 

Звір  строгий.  Морд. 
Строго,  нар.  1)  Жестоко,  свиріпо. 

2)  Очень.  Понесли  багача  строго  високо. 
Гол.  Ш.  265. 

Строжити,  асу,  жнт,  гл.  Обрубывать 
сучья  срубленнаго  дерева.    Шух.    І.    177. 

Строїти,  рою,  Іш,  гл.  1)  Одівать,  на- 
ряжать. Ном.  №  9313.  2)  Настраивать. 

Ой  ти,  Давиде,  свої  гусла  стрій.  Чуб. 

Ш.  384.  3)  Готовить,  приготовлять,  сна- 
ряжать. Стрійте  коні.  НВолын.  у.  В 

стані  свічка  горить,  там  Івасьо  коня 
строїть.  Чуб.  Ш.  416.  4)  Ділать,  соору- 

жать, строить.  На  один  копил  дідько  «сіх 
ляхів  строїв.  Ном.  №  864.  З  чужого 
добра  не  строїть  двора.  Ном.    №    9658. 

Строїти,  рою,  їш,  гл.— Струїти. 

Стрбїтися,  рбюся,  їшся,  гл.  Iі)  Наря- жаться. 2)  Приготовляться.  Тремтить 
косонька,  ся  боїть,  свашка  ся  на  ню 

строїть.  Гол.  IV*.  432.  3)  Строиться,  ста- 
новиться въ  строй.  Строїтись  на  бата- 

лію. Чуб.  4)  Строиться.  Строяться  доми 

та  все  новії.  Чуб.  V*.  179. 
Стройка,  ки,  ж.  Постройка.   Зміев.    у. 
Стройный,  а,  е=Стрійний.  Грицько  з 

Марухою,  стройною  чорнюхою  та  шукав 
собі  місця.  Гол. 

Стройно,  нар  =Стрійно.  (Гості)  строй- 
но, гучио,  бучно  поприїжджали,  в  соболе- 

вих ковпаках  їв  злоцистих  поясах,  і  чер- 
воних чоботах  і  ферезіях.  Гол.  НІ.  485. 

Строк,  ку,  м.  1)  Срокъ.  Ще  й  до  сіпро- 
ку  далеко.  Мир.  Пов.  II.  72.  2)  Наемі. 
на  срокъ.  А  я  тебе  ізгадаю  в  .строку  го- 

рюючи. Грин.  Ш.  559.  У  строках  стати. 
Наняться  на  извъстный  срокъ  Ноч. 
ЛІ  10323. 

Строка,  кй,  ж.  Ряді,?  Встрічено  и'і> 
вьіраженіяхт.:  а)  У  строці.  Помора  на  при- 

чілку, хати  у  строці.  Ном.  .V-  7754. 
б)  Н  строці.  Кь  місту.  Постав  чавун  к 
строці, — чого  він  на  дорозі  стоїть.  Кон- 
ст.  у.  Є  у  нас  і  грунт,  і  хата,  тільки 
не  к  строці  стоїть:  далеко  од  панського 
двору,  аж  на  край  хутора.  Як  би  було 
ближче,  то  мій  би  чоловік  (прикащик 
у  пана)  частіше  таки  ходив  додому. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Строкарь,  ря,  м.  Нанятый  на  срокъ. 
рабочій.  Хот.  у. 

Строкатий,  а,   е.    1)    Пестрый.    2)   О 
ласти:  пігій.  Хтось  до    вас    строкатого 
коника  приводив.  МВ.  3)    Капризный.    В 
душі    своїй   була    строката.    Котл.    Кн 
IV.  16. 

Строковець,  вця,  н.=Строкарь.  Хот.  у. 
Строковий,  а,  ё    На    срокъ    нанятый. 
Строи,  му,    м.    1)    Фруктовое    дерево. 

Угор.  2)  Крутизна. 
Строма,  ми,  ж.  Крутизна,  стремнина. 

Та  ви  бо  туди  не  їдьте,  бо  там  така 
строма,  що  й  голови  цілісенької  не  буде. 

Староб.  у.  Поліз  по  стромах.  С'в.  .1.  38. 
Стромляти,  лаю,  еш,  гл.  Втыкать,  вса- 

живать, вонзать.  Попав  пальцем  в  небо, 
стромляй  дальше.  Ном.  .V  1777.  Стром- 

ляй сюди  ноги,  де  я  в  міді  стою.  Гудч. 
Ск.  І.   103. 

Стромлятися,  лаюся,  «шея,  гл.  Вты- 
каться, вонзаться. 

Стромовина,  ни,  ж.  Стремнна.  Федьк. 
І.  88. 

Строибта,  ти,  лк..=Соромота.  Танець 
не  робота:  хто  не  вміє,  то  стромота. 
Ном.  Л?  12476. 

Стромити,  маю,  миш,  гд.=Строиляти. У  гор. 

Стропа,  ни,  ж.  Ворохъ,  куча,  комокъ. 
Желех.  Шух.  І.  187. 

Стропйтнся,  плюси,  лишен,  гл.  Сбить- 
ся съ  пути,  съ  толку.  Ном.  №  6246. 
Строчити,  чу,  чиш,  гл.   Строчить    (въ 

ШИТЬІ).     ■ 
Отрочільний,  а,  е.  Употребляемый  для 

строченій.  Шило   етрочільне.    Вас.    161. 
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Строчок,  чка,  м'.  Раст.  Не1\е11а  езси- іеиіа  Реї».  ЗЮЗО.  I.  124. 

Строщити,  щу.  щйш,  гл.  1)  Растро- 
щить.  Строщити  на  дрізочки.  Ном. 
Лі  3866.  Ой  я  тую  червону  калину  стро- 

щу і  зламаю.  Чуб.  У  284.  2)  Сожрать, 
сьість  съ  жадностью.  Всі  строщили  су- 

харі. Кот.т.  Ен.  IV.   19. 
Строюдити,  джу,  днш,гл.  Встревожить. 
Строюдитися,  джуся,  дишся,  гл.  Встре- 

вожиться. Шелесть  щось  в  лісі....  а  вони 
Л  строюдились  від  тії  мари.  Полт.  у. 

"2)  Затосковать.  Строюдився  за  родиною, 
аж  заголосив.  Нолт.  у. 

Струб,  бу,  м    и  нр.=3руб  и  нр.  Угор. 
Струг,  га,  м.  1)  Стругь,  скобель.  Шух. 

•260.  Вас.  164.  Ні  стругом  не  вструга- 
ти, ні  сокирою  не  врубати.  Грин.  І.  237. 

Баштанник  сидів  коло  куріня  і  щось 
стругав  стругом.  Левнц.  Ііов.  227.  2)  Ры- 
<іа  форель,  Заїто  Гягіо.  Вх.  Пч.  II.  20. 
Уу.  Стружбк,  струженько.  Вас.  178. 

Струга,  ги,  ж.  Ручей,  струя. 
Стругати,  гаю,  вш    и    асу,    жега.    гл. 

1)  Строгать.  Лагодили  ссиїопали,  рати- 
ща стругали.  Шевч.  2)  Скресть.  Сиіру- 

жать  глину.  Вас.  178.  Дорожки  стругать. 
Чистить  дорожки.  Мил.  193.  Моркву  стру- 

гати. Сії.  Морква.  3)  О  вітрі,  пятен: 
сильно  дуть.  Вітер  струже.  Ой  по  ули- 
ці  )ци  метім  струже.  Грин.  Ш.  324. 
4)  Танцовать.  Після  сих  другі  стругали 
гусаря,  ой-ненько,  материнки,  куцюру- 
4а.   Мкр.  Н.  ЗО. 

Стругач,  на,  м.  1)  Обыкновеннаго 
устройства  ножъ,  которымъ  выстругиваюгь 
нредварительно  дерево  для  ложки.  Шух. 
I.  24  7.  2)  Родъ  лопатки  для  чистки  до- 
рожекь.  Щоб  ти  мені  до  обіда  всі  до- 

рожки вичистив  у  садку. — Добре,  я  ви- 
чистю,  зробіть  мені  тільки  такий  стру- 

гач, як  дорожка  завширшки.  Чуб.  II.  223. 
Стругачка,  ки,  ж.  Скребокь  для  чистки 

дорожекъ.  Полт.  г.  Си.  Стругач  2. 
Стругнути,  гау,  веш,  гл.  1)  Стругнуть. 

2)  Убіжать,  умчаться.  Стругнула,  де  Еол 
живав.  Котл.  Ен.  3)  Ударить.  Як  струг- 

не його  по  пиці.  Лохв.  у.  4)  Отпалить, 
выкинуть,  отколоть  штуку,  колінце.  Струг- 

нув штуку!  Оце  так  стругнув!  Лохв.  у. 
Струдити,  джу,  диш,  гл.  Утомить  ра- 

ботой. Вернула  з  поля  змучена  і  струд- 
жена Та.  І.  92.  Мого  миленького  не 

розбудять:  миленький  бардзо  стружений. 
Чуб.  Ш.  320. 

Струдитися,  джуся.  дишся,    гл.    Из- 

нуриться отъ  раооты,  истомиться,  изму- 
читься. Вх.  Лем.  471. 

Стружка,  кя,  ж.  1)  Стружка  (дерева, 
глины).  Вас.  178.  2)  У  гребевгциковъ: 
родъ  верстата  для  чистки  роговыхъ  пла- 
стинокъ.  Вас.  164.  Ун.  Стружечка. 

Стружбк,  жка,  м.  Ум.  отъ  струг.  Вас. 
178. 

Струїти,  рую,  їш,  гл.  Отравить.  В  вів- 
торок рано  зілля  варила,  а  в  середу  Гри- 

ця струїла.  Чуб.  V.  429. 
Струнний,  а,  е.  О  голосі:  пріятньїй, 

мелодическій.  Який  в  його  голос  був  струй- 
ний.  МВ.  II.  93. 

Струк,  ви,  м.  І)  Сгрукь.  Бобові  стру- 
ки.  2)  Початокъ  у  кукурузы.  Хотин,  у. 
Ум.  Стручйк,  стручечок. 
Струивнт,  ту,  м.  1)  Инструменгь. 

2)  Музыкальный  инструменгь.  ЗОЮР.  І.  8. 

Струмеція,  ції,  ж.  Инструменты.  На- 
купив струмени,  киє  плуги,  рала,  усе. 

Грин.  II.  73. Струмінь,  неню,  м.  Потокъ,  ручей, 
ІЦог.  Сл.  6.  Мир.  ХРВ.  31.  Де  ті  й 
сльози  беруться!  так  і  ллються  стру- 

менем. МВ.  І.   101. 

Струнок,  яка,  м.  Ручеекъ.  Ум.  Стру- 
мбчок.  Лев.  Пов.  191.  Задзюркотіли  по 
улицях  струмочки.  МВ. 

Струна,  ни,  ж.  І)  Струна.  Що  скри- 
почка з  васильочок,  а  струни  із  рути. 

Мет.  20.  2)  См.  Лук  3.  Ум.  Струнка,  стру- 
ночка. Іде  вона  як  струночка.  0.  1861. 

IV.  32. 
Струннстнй,  а,  е.  Струноподобный. 
Струниці,  нь,  ж.  мн.  Тонкая  кишка. 

Вх.  Лем.  471. 

Струнка,  кн,  ж.  1)  Ум.  отъ  струна. 
2)  Отгороженное  місто  въ  овечьемъ  хлі- 

ві, гді  производится  доеніе  натокъ.  Ко- 
бел, у.  Устройство:  два  столба — пвдюхи,  на 

нихъ  сверху  крыша—  повірхнмк,  посредині 
горизонтально  отъ  одного  столба  до  дру- 

гого— победрина,  къ  ней  прибиты  верти- 
кально стоящія  дошки,  на  который  опи- 
раются спины  доящихъ,  передъ  каждой 

доской  —  сідець— толстый  сто.тбикъ  ДЛЯ  ГЦ - 
дінья.  Шух.  I.  185,  188,  192,    194. 

Струнчити,  ну,  ниш,  гл.  Давать  на- 
гоняй, приструнивать.  Г.  Барв.  4.  Бать- 

ків, щоб  струнчити  доволі,  а  мати, 
щоб  пожалувать  одна.  Ном.  №  9225, 

Струнький,  а,  о.  Стройный.  Отаночок 
струнький.  МВ.  II.  19. 

Струп,  ну,  м.  1)  Струпъ.  Чує  муха 
де  струп,  туди  и  летить.  Чуб.  І.    268. 
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Струпом  узятись.  Покрыться  струпьями. 
2)  Наростъ,  бугорокъ  на  плод*.  Ум.  Стру- 
лбчок.  Знайшов  таку  хорошу  (грушу), 
щоб  де  струпочок,  або  що:  з  одного  боку 

жовта,  а  з  другого  рум'яна  як  жива. 
Св.  Л.  205. 

Струпіти,  пію,  вш,  гл.  Покриваться 
струпьями. 

Струпішати,  шаю,  вш,  стру  пішітн ,  тлію, 
вш,  гл.  Разложиться.  Лежить  козак  мо- 

лоденький, на  нім  тіло  почорніло,  а  від 
вітру  етрупішіло.  Нп. 

Струпна,  а,  в.  О  пути:  покрытый  за- 
мерзшей) грязью,  кочковатый.  Струнка 

дорога,  бо  кал  замерз  погружений.  Волч.  у. 

Струпно,  мар.=їхвтн.  Ьхать  по  за- 
мерзшей грязи.  Волч.  у. 

Струпкуватнй,  а,  е.  То-же,  что  и  стру- 

пуватий  2.  Струпкув'ате  сукно-  сукно  не 
гладкое,  въ  узелкахь.  НВодын.  у. 

Струплйвий,  а,  е.  Покрытый  струпьями. 

Струплястий,  а,  е=  Стрункий.  Стру- плястий  шлях.  Черн.  г. 

Струпуватвй,  а,  є.  1)  =  Стрункий. 
2)  Шереховатый,  въ  бугоркахъ.  Струпу- 
ваті  яблука.  Черк.  у. 

Струпувато,  нар. =Струпко.  Воно  як 
би  замерзло  все  да  не  струпувато,  до 
було  б  слизько. 

Струс,  су,  м.  1)  Суєта,  смятеніе.  Під- 
нявся струс,  біганина...,  З  одного  місця 

переходили  люде  на  друге,  шукаючи  волі. 

Мир.  ХРВ.  85.  Струс  такий  счинився, 
що  й  Боже.  Лебед.  у.  2)  Отрясяваніе 
плодов'ь  съ  деревьевъ,  а  также  и  самые 
отрисываемые  плоды.  Такі  садки,  що  за 

струс  по  сто  карбованців  беруть.  Ка- нсв.  у. 

Струсанина,  ни,  ас —Струе. 
Струсевий,  в,  е.  Страусовый.  Струсо- 
ві пір'я.  К.  ЧР.  54. 
Струсити.  См.  Струшувати. 
Струсій,  я,  в=Струсевнй.  Струсе 

перо.  Мнж.  Л  6. 

Струснути,  сну,  неш,  гл.  1)  Встрях- 
нуть. Струсне  за  гриву,  то  так  і  впаде. 

ЗОЮР.  I.  125.  2)  Стряхнуть.  От  чоловік 

струснув  груші,  жінка  позбірала.  РуДЧ. 
Ск.  І.  186. 

Струснутися,  нуся.нешея,  гл.  1)  Встря- 
хнуться. Ьаринчик,  баранчик,  струснись. 

Рудч.  Ск.  II.  129.  2)  Содрогнуться,  вздрог- 

нуть. Та  піди  зрубай  тую  билину.  Пер- 
ший раз  рубнув— струснулася,  другий  раз 

рубнув— вона  загула.  Чуб.  V.  707. 

Струсонути,  ну,  неш,  гл.  Встряхнуть. 
Громом  Турещину  струсонули.  К.  Ції. 
222. 

Струтяти,  См.  Стручувати. 
Струхнути,  хну,  неш,  гл.=Отрусну- 

ти.  Коли  б  струхнув  хоупь  головою.  Котл. 
Ен:  II.  31. 

Струх(иу)ти,  хну.  неш,  гл.  Сгнить. 
Корінь  його  струхне.  К.  Іов.  ЗО.  Галя  мо- 

же струхла  там  у  землі.  Рудч.  Ск.  І. 
138. 
Струхнутися,  хнуся,  нёшея,  гл.— 

Струснутися.  1  косткгі  мої  стругнуть- ся в  ямі.  Ном.  Лг  3593. 

Струць,  ця,  м.  Дуракъ.  Борз.  у.  Струць 
задесенський.  Ном.  Л°  13617. 

Стручечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  струн. 
Стручкуватий,  а,  є.  1)  Стручковый. 

Стручкуватий  горох.  2)  Объ  овчині:  въ 
завиткахъ.  Стручкувата  вовна  на  кожу- 

сі. НВольш.  у. 

Стручбк,  чка,  м.  1)  Стручекъ.  Горох 
сію,  два  стручки,  роди,  Боже,  чотирі. 
Чуб.  НІ.  42.  2)  Завитокъ  шерсти  наовчинЬ. 
Скільки  на  кожусі  стручків,  стільки 
дитині  рочків.  Ном.  Л°  11622. 

Стручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  стру- 
тнти, чу,  тиш,  гл.  Сталкивать,  столкнуть 

Струтити  їх  з  неба.  Гн.  II.  219. 
Струччя,  чя,  с  соб.  отъ  струн. 

Струшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  стру- 
сити, шу,  енш,  гл.  1)  Стряхивать,  стрях- 
нуть. Кожух  його  струшує.  МВ.  II.  26. 

2)  Отрясывать,  отрясти.  Піду  хоч  яблучок 
струшу.  Рудч.  Ск.  II.  60.  Струсив  грухиу, 
назбірав...    груш.  Чуб.  І!.  147. 

Стрюв,  ка,  л.=Струк.  Камен.  у.  Ум. 
Стрючбк,  стрючечон. 

Стрюковйния,  ня,  с.  Стебли  стручко- 
ваго  растенія.  Лебед.  у. 

Стрюкуватнй,  стрючвуватнй,  а,  є— 
Стручкуватий.  Стрючкувата  вовна.  НВб- лын.  у. 

Стрючбк,  чка,  .«.—Стручок.  Иногда 
словомъ  стрючок  обозначаютъ  лишь  кра- 

сный стручковый  перецъ:  3  стрючком 
горілку  продавала.  Котл.  Ен.  VI.  8. 

Стрянкнй,  а,  ё.  Крутой.  См.  Стрімкий. 
Гора  стрямка.  треба  воза  гальмувати. 
Бессар. 

Стряскй,  сов,  ж.  мн.  Соломенная  тру- 
ха. Вх.  Зн.  67. 

Стрясти,  су,   сёш,   гл.    Потрясти.    Як 
побачить  мене  з  вами,  аж  його  тр 
стрясе.  Чуб.  V.  648. 

Стряхя,  хи,  ас.=Стріха.  Угор. 
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Отріхіну)ти,  хиу,  яеш,  гл.  Немного 
иодсохнуть.  Мав  у  ліс  їхати — коли  це 
як  ушкваре  дощ,  як  з  відра,  та  швидко 
й  перейшов;  та  вже  як  стряхло,  то 
сто  й  рушили.  Харьк.  г 

Стут,  га,  м.  Костеръ.  Левч.  60. 
Стуга,  гн,  ж.  \)  Плетеная  коробка 

язь  лозы,  обмазанная  глиной — для  сохра- 
ненія  зерна,  муки.  Розумна  жона,  як 
стуга  пшона.  Ном.  Лё  1406.  2)  Коробка 
изь  луба.  Виносе  стужку  з  пирогами  на 
місто.  Лебед.  у.  Ум.  Стужка,  стужечка. 
Узяли  стужку  з  калачами.  К    ЧР.  282. 

Отут*,  нар.  Потуже.  Да  в'яжи,  вража 
татарюго,  да  назад  руки  стуга.  Гран. 
Ш\  590.  Та  підтягай,  малий  джуро,  та 
попруги  стуга.  Мет.  Ум.  Стугенька. 

Стугавіти,  вію,  вш,  гл.=Стужавітн. 
Коли  б  сонце,  то  стугавіла  б  земля 
швидко,  а  то  мокрячина.  Камея,  у. 

Стугенька,  нар.  Ум.  оть  стуга. 
Стугнятн,  гню,  нйш.  ?л.  =  Стугоніти 

Радом,  у. 

Стугон,  ну,  м.  Глухой  гулъ,  глухой 
стукъ.  Чую,  десь  коло  хати  стугон,  наче 
що  довбало  глину.  Новомоск.  у. 

Стугоніти,  вю,  ніш,  гл.  Глухо" гудіть. 
Ь'оли  вони  чують— аж  стугонить  земля 
Рудч.  Ск.  І.   147. 

Студенець,  в  цю,  .«.=Холсодець.  Шух. 
і.   143.  КоІЬ.  І.  50. 

Студёиий,  а,  е.  Холодный,  студеный. 
Ном.  Лё  13735.  Налетіли  гуси  з  чистого 
броду,  змутили  мені  студену  воду.  Чуб. 

А".  325.  Ум.  Студенёнькии.  Вітер  студе- 
ненький.  Лукаш. 

Студен  и  ця.  ці,  лг.=Криннця.  Пішла  б 
любка  та  й  п]тнесла  ой  водиці  з  сту- 
дениці.  Нп. 

Студёно,  нар.  Холодно  Гак  етудено  у 
хаті.  Гн.  II.   17. 

Студент,  та,  м.  1)  Ученмкъ.  1ш.ш 
три  студенти  до  школи.  Гн.  І.  163. 
2)  Студенть.  Студенти,  як  звичайно  буває, 
почали  записувати  його  лекції  Левин 
Лов.  52. 

Студень,  дня,  л.  1)  Декабрь.  2)  Коло- 
дезь. Влад.  Волын. 

Студити,  джу,  днш,  гл.  1)  Студить, 
охлаждать.  Опарився  на  молоці  та  й  во- 

ду студить.  Ном.  .4:  5793.  Ну  й  якого 
ям  чорта  рипаєшся,  аби  тигьки  хату 
студити.  2)  Знобить.  Студить  мене. 
Камея,  у. 

Студінь,  ні,  ж.  Стужа.  МУЕ.  Ш.  54. 
А  VI о  студінь  така,  Господи!.  Федьк. 

Студнях,  на,  л.=Студеяиця.  Вх. 
Лем.  471. 

Огудниця,  ці,  ,ж.=Студениця.  Ун. 
Студнйчка,  студнйченька.  Вибрав  собі  кир- 
ниченьку,  в  чиопім  полі  студничейку 
МУЕ.  Ш.  41. 

Студня,  ні,  ж.  Колодезь.  Чуб.  II.  119. 
На  високій  горі  сшудня  мурована.  Гол. 
Н.  234.  Ум.  Студенька.  Вх.  Лем.  471. 

Студняння,  а,  е.  Колодезьный.  Студ- 
няна  вода.  Вх.  Уг.  249.    - 

Студонутн,  ну,  нет,  гл.  Сильно  по- 
дуть, сильно  повіять.  Вітер  як  студоне, 

так  і  людину  б  занесго  наче.  Пирят.   у. 

Стужавіти,  вію,  вш,  «м.  Затвердіть  (о 
размокшей  землі,  глині  и  пр.).  Не  ету- 
жаві.%0,  а  потупали  зараз,  то  й  ями 
знаїпь.  / 

Стужитися,  жуся,  жяшся.  гл.  Опе- 
чалиться. А  хмурна  луні  личенько  за- 

крила, бо  зблідло  бідній,  бачиш,  ся  сіпу- 
жила.  Федьк.  І.  65. 

Стужка,  кн,  ж.  Ум.  оть  стуга. 

І.  Стук!  меж.  Стукъ.  Стук-стук  в  ві- 
конце. Рудч.  Ск.  II.  4. 

П.  Стук,  ку,  м.  Стукъ.  У  стук  стукати. 
Сильно  стучать.  У  стук  серце  стукало. 

МВ.  (0.  1862.  І.  99). 
Стукало,  ла,  с  То.  чімь  стучать. 
Стукання,  ня,  с  Стучаніе. 
Стукарство,  ва,  с.  Должность  ночного 

сторожа.  Харьк.  у. 

Стукарь,  ря,  м.  Ночной  сторожъ.  Харьк.  у. 

Стукати,  каю,  вш,  гл.  Стучать.  У  две- 
рі стукав,  добувався.  Котл.  Ен.    Ш.    11. 

Стукачка,  ви,  ж\-<=Стукаяв.  Сторож 
перестав  стукати  у  стукачку.  ЗОЮР. 

II.  77. 

Стукіт,  коту.  м.  Стукь. 
Стукнути,  ну,  неш,  гл.  і)  Стукнуть. 

Стукнули,  грякнули,  як  грич  загремів.- 
АД.  І.  23.  Вийду  на  улицю,  —  гукну, 
підійду  під  оконцс  — стукну.  Чуб.  V.  170. 
2)  Ударить.  Стукнувши  кулаком  об  стіл. 
Стор.  М.  Пр.  44 

Стукнутися,  ну  ся,  нешся,  гл.  Уда- 
риться. Осідала  підо  мною  земля,  аж  по- 

ки не  стукнувся  об  пексині  ворота. 
Стор    II.  Нр.  42. 

Стукнява,  вн,  ж.  Стукотня.  Там  та- 
ка стукнява  та  грюкнява.  Харьк. 

Стукотати,  чу,  тяш,  гл.  Стучать.  Счяу- 
котить-  грімотить,  мов  сто  коней  бі- 
жить. 
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Стукотів,  тія,  м.  Безпокойный  чело- 

въкъ,  надоід"ающій  свонмъ  стукомъ,  воз- ней. Рк.  Левпц. 

Стукотіння,  ня,  с.  Стукъ,  стучаніе. 
Лохв.  у.  Віз  покотився,  і  стукотіння 
далеко  роиляглося  по  степу.  Левиц.  Нов. 
236. 

Стукотіти,  чу,  чеш,  гл.=Стуко*атн. 
В  хаті  у  бідного  ляда  стукоче.  Щог. 
В.  51. 

Стукотнеча,  чі,   *  =Стуквява. 
Стукотнява,  вн,  *.=Стуввява.  Оця 

стукотнява  та  грюкотнява  хоч  кого  ви- 
жене. Харьк. 

Стуку!  леж^.— Стук!  Ой  етукусту- 
ху,  подай,  серце,  руку.  Чуб.  V.  53. 

Стул,  ла,  л.=Матня.  Черн.  у 

Стулень.  льня,  м.  1)  Ро"дь  пирога  безъ 
начинки.  Залюбки  книші  побгали,  стуль- 

ні  й  паляниці.  Мкр.  Н.  18.  2)  \'и1\а.  Чуб. V.  1129. 

Стулнгув,  8в,  м.  І'аст.  Ьі8Іега  оуаіа. 
ЗЮЗО.  І.  127. 

Стулите,  ся.  См.  Стуляти,  ся, 

Стулювати,  ся,  люю,  ся,  вш,  ся=  Сту- 
ляти, ся. 

Стуляти,  ляю,  вш.  сов.  в.  стулити, 
лю,  лиш,  гл.  1 )  Складывать,  сложить 

одно  съ  другимъ'  сжимать,  сжать.  Яйце 
стулю  так,  що  воно  ізнов  ціле  буде. 

Рудч.  Ск.  І.  150.  /  цупко  кулаки  сту- 
ливши, Дареса  битись  визивав.  Котл.  Ен 

II.  19.  Стулити  очі.  Зажмурить  глаза.  Алв. 

64.  2)  Соорудить,  сділать  кой-какъ.  Не- 
давно стулив  я  собі  оцю  рясу.  Левиц.  І. 

140. 

Стулятися,  ляюся.  вшся,  сов.  в.  сту- 
дитися, люоя.  лишся,  гл.  1)  Склады- 

ваться, сложиться  виїсть,  сжиматься,  сжать- 

ся, прижиматься,  прижаться  другъ  къ  дру- 
гу. Чи  так  у  вас,  як  у  нас  на  березі 

колючки?  Чи  так  у  вас,  як  у  нас  сту- 
ляються губочки?  Мил.  108.  Дід  трохи 

притомивсь,  вже  і  торба  з  запасом  сту- 
лилась. Стор.  І.  98.  2)  О  человікі,  жи- 

вотвомь:  съеживаться,  съежиться. — плечи- 
ка. Пожать  плечами.  Стуливсь  плечима 

та  й  пішов.  НВолын.  у. 

Стуманитися,  нюся,  нишся,  гл.  По- 
крыться туманомъ. 

Стуманілий,  а,  е.  Съ  отуманенной  го- 
ловой, съ  помраченныиъ  поннмааіект. 

Сха.ненуться,  стрепенуться  стуманілі 
люде.  К.  ХП.  47. 

Стуманіти,  ніж»,  вш,  гл.  1)= Стумани- 
тися. 2)  Одуріть,  оторопііь. 

Ступа,  ни,  ж.  1)  Ступка,  толчея.  Но- 
ситься, як  дурень  з  ступою.  Ном.  2) — но- 

жана.  Ножная  толчея.  Сим.  139.  Тоже: — ио- 
жГна.  Состоит  ь  из  ь  колоди  съ  єною  (*ыою), 

на  молоду,  иодъ  прямымъ  угломъ  къ  ней, 
положены  концы  двухъ  параллельныхъ 

брусков ь—  підвалин,  противоположные  кон- 
цы которыхъ  опираются  на  ножки — лабки 

и  соединены  попругою— деревян.  перекла- 
диной; рычагь,  клюоач,  опирается  на  вде- 

ланный въ  него  вал,  лежащій  концами  на 

підвалинах;  одинъ  конецъ  клюпача  нахо- 
дится подъ  попругою,  на  другомь  у  него 

тяжелый  песть — клюп.а,  обитый  листовымъ 
желізомь—  постолом  и  иадающій  въ  ему; 
стоящій  на  рьічагі  работникъ  держится 
за  подставку,  ручник  въ  виді  букви  п, 
опирающейся  ножками  на  підвалини.  Шух. 

I.  162.  3) — походюча,  прохідна.  Также  тол- 
чея слід,  устройства:  колода  съ  ямою,  вы- 

ложенной листовымъ  желізомь  (постолбм), 
пс  обЪимъ  сторонамъ  ямы  въ  колоді  дна 

столба  (стовпй),  соединенныхъ  двумя  тол- 
стыми досками  вверху  и  посреди — правило 

вишнє  и  нижнє;  стовпй  и  правила  вмісті 

вазываются  єрем;  надъ  ямою  въ  правилах  от- 
верстія,  сквозь  который  проходить  четырех- 

гранный несть — макогін,  вверху  иміющій 
утолгценіе — гблову,  а  внизу  обитымъ  же- 

лізомь концемь  входящій  въ  ему;  въ  несть 

внизу  колышекъ— клюк,  къ  которому  нрн- 

вязань  шнур,  пдущій  вверхъ,  переброшен- 
ный черезъ  прикрепленный  къ  верхнему 

правилу  блокъ  (жебки)  и  затімь  сиускаю- 
щійся  внизъ  къ  педали,  называемой  сту- 

патень,  укрепленной  въ  підножях  съ  лав- 
ками (ножками):  нажатіе  ступатня  иодни- 

маетъ  песгь.  Шух.  I.  162.  Правила  наз. 

еще  рамрна.  Шух.  I.  104.  4)  Часть  масло- 
бойни. См.  Олійниця.  5)  Толчея  въ  сукно- 

вальні. Вас.  172.  Также  сама  сукновальня. 
Мик.  481;  тоже:  ступа  сукяена.  Шух.  I. 
113.  6)  Часть  ловушки  для  лисиць.  См. 
Пасть.  Шух.  I.  236.  Ум.  Ступка. 

Ступа,  пи.  ж.  1)  Шагъ,  слідь,  стона. 
Пішов  буцім  то  в  город  тихою  ступою. 
Кв.  I.  31.  Ой  ступай  же,  кониченьку, 
тихою  ступою.  Чуб.  Ступою.  Шагоыъ. 
Іде  собі  ступою.  Канев.  у.  2)  Слідь. 

3)  Вовча  ступа.  Раст.  Ьусорпз  схаІІаГи*. 
Вх.  11ч.  I.  11.  Вовча  ступа  пустила  ши- 

роке листя.  МВ.  I.  140. 

Отунак,  ка,  м.    1)    Конная    мельница. 
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2)  Конь,  хорошо  ндущій  шагомъ.  Чуб.  II. 
322.  Чує  Петро, —  тупотять  коні....  Рос- 
пізнає  нешвидку  ристь  двох  ступаків. 
К.  ЧР.  150.  Два  бахматі/,  гривасті 
є тупаки  нили  під  ними.  К.  МБ.  XI.  143. 
3)  Перекладина  въ  лопать  или  заступі 
для  упора  ноги  при  копаній.  Міус.  окр. 
Ум.  Стулачбк-  Кінь-ступачок.  Чуб.  Ш.  183. 
Ступавуватн,  кую,  вш,  гл.  Пгги  ша- 

гомъ (о  лошади).  Вх.  Зн.  67 

Стуванка,  кя,  ж.  Лъстница  неподвиж- 
ная изь  ряда  ступенекъ.  Ступанка  не 

довга  була,  східців  шість,  а  там  вправо 
ще  ступанка  в  сінці,  на  два  сходці.  Св. 
Л.  32. 

Ступарь,  ря,  м.  1)  Сукновалъ-техникъ. 
Вас.  174.  2)  Водяная  сукновальня.  Мнж. 
192. 

Стуватень.  тня,  м.  Часть  толчен.  См. 
Ступа  лоходюча.  НІух.  І.  104.  162. 

Ступатя.  паю,  вш,  сов.  в.  ступити, 
паю,  ияш,  гл.  Ступать,  шагать,  итти. 
Я  ледве  ступаю.  Шевч.  Ступай  сміло: 
куля  не  візьме.  ЗОЮР.  І.  97.  Широко 
ступав  А/арко.  Стор.  М.  Пр.  25.  А  чи 
позволить  батенько  гуляти,  а  чи  додому 
ступати?  Грив.  Ш.  384.  Чоловік  що 
ступить,  то  згрішить.  Ном.  >в  99.  Не 
зиа  на  яку  ступити.  Не  знаєгь  что  ему 
ділать,  иопалъ  въ  неловкое  положение. 
Нои.  .V  3189.  Стара  зовсіи  скрутилась, 
не  зна  далі,  на  яку  й  ступити.  МВ. 
(О.  1862.  III.  47).  Ступити  в  бешу  путь. 
Умереть.  Дай,  Боже,  щоб  Ваіиль  удавсь 
у  твого  батька,  то  я  б  спокійно  сту- 

пила в  Божу  путь.  Г.  Барв.  540. 
Стулачбк,  чия,  .«.  Ум.  отъ  ступай. 
Ступенях,  на,  м.  Слъдъ  ноги.  Сту- 

пвників  собачих  там  багато,—  видно,  що 
собаки  ходили.  Нирят.  у. 

I.  Ступити.  См.  Ступатя. 
П.  Ступити,  пли),  ваш,  гл.  Иступить. 

Ступив  мені  так  ножа,  що  й  сала  не 
вріжеш. 

Стуиицн,  ці,  ж.  Деревянная  ловушка 
для  звірея.  О.  1862.  И.  62. 

Ступійка.  кя,  ж.  Подножка  въ  зиг- 
пажі.  Конст,  у. 

Ступінь,  пня,  .п.  Шагь.  Де  ступнем 
ступаю,  тернина  коле.  Рудан  I.  21.  Тоді 
чорт  тяг  жлукто  ступнів  десять.  Рудч. 
Ск.  I.  56.  Лінди  туди,  та  одлічи  три 
ступні,  і  викопаєш  гроші.  ЗОЮР.  І  134. 
Ступінь  у  СтупГнь.  Въ  ногу.  Він  так  сту- 

пінь у  ступінь    ступав,    наче    міря,    як 
тра  ступати.  Канев.  у. 

Ступір,  ра.  .«.  1)  Толкачъ  вмісті  съ 
рычагомъ  въ  домашней  тодчеі  для  толче- 
нія  проса.  2>=Ступа  1 .  Посшпься,  як  баба 
з  ступіром.  0.  1862.  X.  34. 

Ступітя,  пі»,  вш,  г.і.  Отупіть.  Чоло- 
вік з  нудьги  зовсім  занепав  здоров'ям, 

етупів  якось.  МВ.   І.  46. 

Ступка,  кя,  ж.  1 )  Ступка.  Коли  б  ме- 
ні ступка  та  жорна  Чуб.  V.  485. 

2)  Слідь  нога  на  землі.  Скрізь  ступки 
чоловічі;  з  Хими  зняли  чобіт  примірять 
до  того  сліду,  ставили  той  чобіт  у 
ступку,  і  як  раз  пришилось.  Пааіотр.  у. 
(Залюб.).  2)  Родъ  дітск.  игры.  КС.  1887. 
VI.  4  50. 

Отупляй,  ляя,  .м.=Ступінь.  Угор. 
Ступлятн,  ляю,  вш,  гл.  Вступать.  Я 

ступляю  в  Божий  рай.    МУЕ.    ГЛ.    41. 

Ступний,  а,  в.  Относя піі вся  къ  ступ'ъ. Ступне  килесо. 
Ступнів,  кі,  .і/.  1)  Сукновальня.  Полт.  Г. 

Передвижная  сукновальня.  Вас.  172.  2)  Віт- 
ряная мельница  німецкой  системы.  Харьк. 

Ступбм,  нар.  Шагомъ.  Кінь  іде  сту- ком. Вх.  Зн.  67. 

Ступчякн,  ків,  .».  мн.  Родъ  узора  въ 
вишивкъ.  Ко1Ь.  I.  4». 

Ступчастяй,  а,  е.  О  вишивні:  выши- 
тый ступчиками.  Ко1Ь.  I.  48. 

Стувов&ний,  а,  е.  Вален ый.  Сторгова- 
не сукно. 

Ступай,  в'яя,  .іі.=Стувяй=Стулінь. Вх.  Леи.   171 

Стурбувати,  бую.  вш,  гл.  Обеэпокоить, 
встревожить. 

Стурбуватися,  буюся,  вшся,  гл.  Нстрв- ножиться. 

Стусан,  на,  стусень,  сня,  м.  Тунакъ, 
ударъ  кулакомъ.  Гей  хто  зо  мною  вийде 
битись,  покуштувати  стусанів?  Котл. 
Ен.  11.  15.  Стусана  дати.  Ударить  кула- 

комъ. Такого  стусана  дав,  що  так  і  об- 
лилась с.іьозами.  Св.  .1.   51. 

Стусати,  сяю,  нш.  гл.  Толкать.  Вх. 
Зн.  67. 

Стусень,  сня,  .".  Пияокъ,  толчекъ. 
Дав  стусня,  аж   перекинувсь.    Черк.    у. 

Стуснути,  сну,  неш.  гл.  Дать  тумака, 
пинка,  толкнуть.  Та  мене  й  стуснув  у 

груди. Стусонути,  ну.  нёш,  гл.  Сильно  тол- 
кнуть, уцарнвъ.    Як    стусону    у    ворота 
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раз,  вдруге,  та  так  їх....  і  випер.  Стор. 
М.  Пр.  46. 

Стусувати,  сую,  вш,  гл.  Колотить,  ту- 
зить. Вхопили  того  бурсака  за  Патли, 

виволокли  з  кадовба,  давай  його  вихрити 
та  стусувати.  Стор.  І.  45.  Почав  рвать 
на  собі  волосея  і  стусувать  себе  у  гру- 

ди. Стор.  М.  Пр.  23. 
Стухатн,  хаю,  вш,  сов.  в.  стухнути, 

хну,  неш,  гл.  1)  Потухать,  потухнуть, 
стухнуть.  Нехай  свічі  до  півночі  не  опу- 

хають. Мет.  219.  2)  Спадать,  снасть  (объ 

опухоли).  3)  Худіть.  Поки  багатий  стух- 
не, то  убогий  опухне.  Ноы.  №  5677. 

Стьобати,  баю.  вш,  гл.=Стібати. 
Стьобонути,  ну,  нёш,  гл.  Сильно  хлес- 

нуть  (кнутомъ,  прутомъ);  вообще  сильно 

ударить.  Як  стьобоне  змія  по  в'язах,  так 
і  одлетіла  голова.  Грин.  II.  349. 

Стьожнна,  нн,  ж.=  Стьожка.  Яку  то- 
бі та  стьожину  купить?  Червоную,  дів- 

чино, червону,  щоб  висіла  із  застіжок 
додолу.  Мил.  ПО. 
Стьожка,  стьонжва,  кн,  ж  Лента. 

Стьожка  гарна,  голубая,  на  груді£  ле- 
жала. Мкр.  Н.  Ум.  Стьбжечна,  стьбнжечка. 

Сорочечка  тонесенька  і  стьонжечка  крас- 
несенька.  Чуб. 

Стьон,  ну,  м.  Фасонъ,  модель.  Лохв.  у. 
Зняв  стьон  з  його  брички.  Борз.-  у. 

Стъонжка,  кн,  ж.  Си.  Стьожка. 
Стьонжкаха,  хн,  ж.  Сорть  плахти. 

Черн.  у. 
Стяблечко,  ка,  с.  Уы.  оп.  стябло. 
Стяблб,  ла,  с  1)  Вь  рыболовной  лодкі 

доска,  родъ  платформы  для  складьгвавія 
сітей.  Вас.  151,  187.  2)  Подносъ.  (За- 
люб.).  Варили  різні  потрави:  тетерю, 
борщ,  галушки,  хляки,  рибу  на  стябло. 
Стор.  II.  150.  Ум.  Стяблечко.  Чи  взять 
відсіль  оце  стяблечко?  Екат.  у.  (Залюб.). 

Стяг,  гу,  м.  Знамя.  К.  XII.  133.  Усе 
живе,  усе  правдиве,  усе  чесне  і  до  діла 
гаряче  збіратиметься  навкруги  сього  сла- 

ветного стягу.  0.   1862.  Ш.  27. 
Стяга,  гя,  ж.  Полоса.  (Зідрав)  стягу 

шкури  з  спини.  Сим.  206.  Сарана  леті- 
ла довгою  стягою.  Борз.  у.  Соняшний 

промінь  гарячий  перекине  через  хату 
ясну  стягу.  МВ.  (0.  1862.  ПІ.  42).  Ум. 
Стяжка,  стяжечка. 

Стягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  стягти,  гну. 
веш,  гл.  1)  Стягивать,  стянуть.  Шину 
роблять  коротчок....  щоб  вона  дужче 
стягла  колесо.  Ком.  Р.  І.  55.  2)  Стаски- 

вать, стащить,  встаскивать,  встащить.  Стяг- 

ли  з  його  свитину.  Стор.  М.  Пр.  83. 
Стяг  на  горище  сало.  Тоді  козаки  у 
каюки  скакали  тую  галеру  за  мальовані 
облавки  брали  та  на  пристань  стягали. 
АД.  I.  218.  Стаскивать,  стащить  изъ  раз- 
ныхъ  мість  въ  одно.  Семен  ломаччя  стя- 

гає докупи.  3)  Истощать,  истощить.  По- 
душним дуже  стягають  людей.  Камен.  у. 

Стягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в.  стяг- 
тися, гнуся,  нешся,  гл.  1)  Стягиваться, 

стянуться.  2)  Худіть,  похудать.  Обоє  ста- 
рі із  журби  так  уже  стяглися,  що  аж 

злягли.  Кв.  К  105.  3)  Собираться,  собрать- 
ся со  средствами,  съ  деньгами.  Стяглись 

на  ту  скотинку  у  велику  силу.  Рудч. 
Ск.  П.  142.  4)  Стаскиваться,  стащить- 

ся (съ  міста).  Стягтись,  та  поволок- 
тись: казав  чоловік,  маку  дам.  Ном. 

>6  10891.  5)  Ссоритьея,  поссориться.  З  сол- 
датом—не  з  своїм  братом,  не  стягайся. 

Ном.  №  805.  6)  Казаться,  показаться  дол- 
гнмъ.  продолжительными  Перше  їхати 
не  стяілося,  а  тепер  ось  як  протягнеть- 

ся. Радом,  у. 

Стягач,  ча\  .•«.  Раст.  а)  Ріапіа^о  Іап- 
сеоіаіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131.  б)  Заропагіа 
огГісіпаїіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  175. 

Стягель,  гяю,  м.  Часть  полудрабка: 
перекладина,  которая  укріплена  въ  длин- 
ныхъ  жердяхъ;  такяхъ  перекладивъ  полу- 

драбок иміеть  дві,  обі  вторыя  оть  кон- 
цовъ.  Чуб.  VII.  403. 

Стягнути,  гну,  неш.  гл.е=Стягти. 
Отягнутися,  гнуся,  нешся,  гл.=0тяг- 

тяся. 
Стяговйтнн,  а,  є.  Иміющій  широкій 

шагь.  Як  у  попа  коні  стяговиті,  то  за 
день  можна  у  Кийові  стати.  Канев.    у. 

Стяголь.  ля,  м.  Деревянная  палочка, 
соединяющая  въ  саняхъ  передній  копил 
съ  головою  полоза.  Сум.  у. 

Стягти,  ся.  См.  Стягати,  ся. 

Стягувати,  гую,  вш,  <>.?.— Отягати. 
Стяжечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  стяга. 
Стяжка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  стяга.  2)= 

Стьожка.  Гол.  Од.  77.  Ум.  Стяжечка. 

Стямититя,  жлюся.  нншся,  гл.  1)  Ли- 
шиться разсудка.  Х.ай  він  стямиться. 

Сосн.  у.  2 1  Опомниться,  сообразить.  Воно 
вже  стямилось,  мерщій  би  полетіло 
і»ак  із  шерсти  не  виплутає  ніг.  Греб. 
381.  /  не  стямишся,  відкіль  вітер  по- 

вія. Ном.  Л6  2711.  Турки  не  стямились 
да  в  ростіч.  ЗОЮР.  І.  6. 

'   Стяти,  ся.  Ся.  Стинати,  ся. 
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Субітка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  субота. 
2)  Наказаній  пткольниковъ  розгами  по 
субботамь.  За  сюю  прикладку,  опріч  су- 
бітки.  що  по  закону  подобає,  буде  їх 
шкварити,  що  в  Бога  день,  ціїий  місяпь. 
Кв.  II.  86. 

СубІткбве,  вого,  г.=Субітка  2.  Су- 
біткового  даті.  Вьісбчь. 

Субітяив,  ка.  м.  1)  Наказываемый  по 
субоотаыъ.  2)  Поминальная  книга,  суббот- 
нигь,  сннодпкъ.  В  субітник  Фоку  запи- 

сали. Мкр.  Г.  70.  Запишімо,  стара, 
чати,  грошей  на  церкву,  щоб  нас  поми- 

нали, щоб  нас  записали  в  а/бітник.  Ле- 
ниц.  І.  361. 

Субітній,  я.  в.  (убботній.  Не  жаль  ме- 
ні меду  й  тна,  а  жаль  мені  дівування, 

субітнього  заплітання.  Чуб.  V.  545.  Су- 
бітній штихом  та  на  недільний  лад. 

ІІОМ.  №  6655. 

Субіч,  нар.  Обокь,  возлъ. 

Субота,  тж,  аг.  Суббота.  ( 'убота  не робота:  помий  та  помаж  та  і  спати 
ляж.  Посл.  Ум.  СубГтка,  субГточна,  субо- 
тонька. 

Суботішній.  я,  в=Субітній.  Шух.  І.  40. 
Суватн,  ваю,  вш.  гл.  Совать.  Угор. 
Суватяся,  ваюся,  вшея,  іл.  Скользить; 

ползать.  І  вни  до  днесь  ся  сувают,  то- 
ти  гади.  Гн.  І.  С. 

Суверделити,  лю,  лиш.  гл.  Ііодни- 
мать  вверхъ  (йогу).  Почала  за/еровувати 
ногу  за  голову:  ялг  кістки  їй  тріщать, 
а  вона  И  сувердслить  угору.  Грин.  II.  167. 

Сувертень.  тня,  л.  Свертокъ.  Канев.  у. 
Суверток,  тка,  «.  =  Сувертень.  Як 

уже  згортається  прндіво,  то  п'ять  ру- 
чаек, — отой  суверток  і  буде  каліво.  Черн.  у. 

Сувій,  вою,  .и.  Свернутая  штука  холста- 
Мати  [легенько  їм  згадається)  самого 
лляного  полотна  два  сувої  дали.  ЗОЮР. 
II.  286.  Ум.  Сувґйчин 

Сувора,  рж,  ж.  Суровая  рі>чь,  внуше- 
ніе.  Послухай  старечої  сувори.  МВ.  І.  ЗО. 

Суворій,  а,  е.  Суровый,  строгій. 

Сувбрлнвий.  а,  є.  Суровий.  Він  сувор- 
ливий  на  позір,  а  справді  добрий.  Волч.  у. 
(Лобод.). 

Суга,  гн,  лс.=0суга.  Ніж.,  Соси.  у.у. 
Сутая,  «і,  м.  1)  Сайга.  К.  ЧР.  427. 

КС.  1882.  X.  23.  Ганялись  наші  батьки 

по  Низових  степах  за  білорогими  суга- 
ками.  К.  ЧР.  213.  2)  Железный  съ  м*д- 
■ымъ  черенюыъ  ннструменть  вроді  шила 

для  ирокальїванія  дыръ  въ  постодах,  развя- 
зывания узловъ  и  пр.  Шух.  I.  291.  Бы- 

ваетъ  и  роговой.  Шух.  I.  126,  127. 

Сугакбвнй,  а.  е.  Относящейся  къ  сай- 
гб.  Сугакові...  сліди.  ЗОЮР.  I.  317. 

Сугловок.  вва,  м.  Уголъ сундука.  Сум.  у. 

Суговбра,  рн,  ж.  Разговоръ.  Одпрово- 
жали  її  хто  сміхом,  хто  кивом,  сугово- 
рою,  а  хто  дивом  щирим.  .4  В.  (0.  1862. 
І.  99).  Ум.  Суговфна. 

Суголов,  ва,  .н.=Суголовок. 
Суголовок,  вва,  м.  1)  Межа  между 

двумя  полями  въ  впдт,  незасеянной  поло- 
сы арш.  въ  2.  Драг.  44.  Тут  не  добре  їха- 
ти,— суголовки  скрізь.  Канев.  у.  2)  Часть 

уздечки  безъ  поводьевъ — то,  что  надевает- 
ся на  голову  лошади.  Верхнеднъпр.  у. 

Суголов  я,  в'я,  с— Суголовок  8.  Вас. 160. 

Сугорб,  ба,  м.  Холмъ.  Мар'ннівка  рос- кинулась  на  двох  сугорбах.  Мир.  Лов.  І. 
112.  Ум.  Сугорбок.  Київ  роскинувся  по 
сугорбах  та  по  ярах.  Зміев.  у. 

Сугроба,  бн,  ж.  Большая  выбоина. 
Меж.  192. 

Суд,-  да  и  ду,  я.  1 )  Суді..  Ой  поїхав  він  до 
Сандомиру,  суди  судити,  села  ділити. 
11п.  Страшний  суд.  Страшный  судъ  До  суду. 
Навсегда.  До  суду,  до  віку  не  буду. 
2)  Судебное  мъего:  судилище.  /  на  са-ній 
отій  могилі  суд  стояв,  бо  город  далеко 
росходився.  ЗОЮР.  І.  105.  3.)  Судебный 
лица.  Суд  наїде  сюди.   Кв.  II.  208. 

Судак,  ка.  м.  Рыба  еудакъ,  Ьисіорегса 
хаїкіга.  Браун.  22.  Ой  знати,  знати  риб- 

ку щуку  меже  а/даками.  Чуб.  V.  998. 
Ум.  Судачок. 

Судачина,  ви.  ж.  Мясо  судака  Ей, 
мати,  чумак  їде,  ей,  .пати,  рибу  везе,  а 
якую?  судачину.   Грпн.  Ш.  576. 

Судачок,  чкі,  .її.  Ум.  оть  судак. 

Суддівна.  ви,  ж.  Дочь  судьи.  Шукай- 
те собі,  добродію,  в  городі  панночки.  Чи 

там  трохи  єсть  суддівен,  писарівен  і 
гарних  попівен?  ІГотл.   Нп.    344. 

Суддя,  ді,  .«.  Судья. 
Судебник,  ка,  л.  Челов-вкъ,  п  свонхь 

разговорах!,  оождающій  кого  либо.  Р.  Барв. 

457. 
Судейський,  а,  є.  1)  Судейскій.  Осівся 

біія  столу  на  судейську  скамницю.  Бубл. 

2)  У  потреб,  какъ  сущ.  Чпноввнкъ,  служи- 
щій  въ  суд*.  Вони  судетським  не  ка- 

жуть, не  ймуть  віри.  Стор.  І.  48. 
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Судвяечко,  ка,  судёвце,    ця,    с    Ум. отъ  судно.  . 

Судбць,  дця,  м.  Судья.    Стали    судці 

судити.  Грин.  ІТТ.  93.  Бог  дасть   судця, 
а  чорт  розсудця.  Ном.  .^  7381. 

Суджений,  в,  е.  Суженый.  Ой  вечірняя 

зоря  двое  діток  привела:  однеє  родженеє, 

а  другеє  судженеє.  Нн. 

Судина,  ян,  ж.  1)  Посудина.  Шух.  I. 

261.  Добре  господині  ноли  повно  в  су- 
дит. Ном.  №  1404.  2)  Судно.  Просить 

наш  хазягн-купець,  щоб  ти  до  нас  на 

судину  йшов.  ЗОЮР.  II.  50. 

Судйнв.  яя,  с.  соб.  Деревянная  посуда, 

сундукъ,  прядильные  инструменты  и  
пр.— 

все  вмЄстЄ.  Шух,  I.  106. 

Суд  «гель,  ЛЯ,  м.  Судія.  Не  прест
ань, 

старче,  пильнувати,  та  ввикаи  Хрис
та 

сповивати,  судителя  своего.  Грин.  III.  32. 

Суд*»,  джу.  Д*ш'  ?л-  х>  Судить
.  Лю- 

де горді,  неправедні,  своїм  судом  судяпіь. 

Шевч.  Бог  судить  не  так.  як  люде  Ном.
 

№  34.  21  Осуждать,  пересуживать.  ЗОЮР.
 

I.  52.  Сидять  же  нас  люде.  Мет.  78. 

Чом  ти  до  мене  звечора  не  вийшла?
 

Ой  як  же  мені,  серце,  звечора  виходи
- 

ти? Яя  угледять  вороженьки,  то  оудуть 

судити.  Ой  нехай  же  судять,  як  розу- 
міють: прийде  тая  годинонька,  вони  й 

поніміють.  Нп.  3)  Определять,  назначать.
 

Грин.  Ш.  204.  Суди,  Боже,  звозити, 
 в 

велику  скирту  зложити.  Чуб.  Ш.  246
. 

Не  судив  мені  Бог,  ко?о  я  любило.  У  мав.  у. 

Судити,  джу,  днш,  гл  —  Судо
мити. 

Судорга  судить  руку.  Борз.  у. 

Судитися,  джуся,  дяшея,  гл.  1)  С
у- 

диться. З  багатим  не  судися,  а  з  дужим 

не  борися.' Кой.  №  1099.  2)  Советоваться, 

обсуждать.  Накинули  на  еї  верьовку  
зв  я- 

зали  еї  і  судяться:  шо  їй  зробити?  Чуо. 

І  199  3)  Предопределиться,  определи
ть- 

ся, предназначить*!.  А  я  руда  родилася, 

чорнявому  судилося.  Чуб.  V.  199.  Су
ди- 

лася злая  доля.-  мушу  пропадати.  І  удч. 

Чп.  180.  Вона  зс  тобі,  брате,  дружиною 
не  судилася.  Мєт.  80. 

Судяція,  ції.  ж.  Судъ.  Аж  там    па-
 

ни сенатори  судицію  судять.  АД.  II.  84. 

Судище,  ще,  с.  Судилище.  Пилат  сю
 

но  судищі,  вв.  Т.  XIX.  13. 

Судний,  а,  е.  Годный.  Та  куди  се  по- лотно судне:   от    потягнені,    а    воно    й 
пустило.  Врацл.  у. 

Судини,  а,  є.  Ся.  Судній. 

Судиик,  ка,  м.  1)   Цосудникъ.   полка, 

шкафъ    для    посуды,    буфеть.    Сим.    130. 

Прийди,  прийди,  паскуднику,  лежить 

сухарь  на  суднику.  Чуб.  V".  1 144.  2)  Пол- іса для  образовъ.  Кіев.  г.  Чуб.  VII.  384. 

Ум.  Суднмчок. 
Судннче,  чя,  с  =Судинв.  Шух.  1.  106. 
Судннчов,  «а,  м.  Ум.  отъ  судник. 

Судняця,  ці,  яс.    Осуждающая.    А    по 
лівий  бочок— зовиці,  все   Марусинн    суд- 

ниці.  Чуб.  IV.  652. 

СудкVнатн.  вую.  еш,  гл.— Міркувати. 

Вх.  Зн."б7. Судній,  я,  є,  судний,  а,  є.  1 )  Судебный, 

кь  суду  относящейся,  судный.  Чи  сходи- 
лась де  у  сельці  між  миром  судня  рада — 

діди,  замісь.  щоб  укладати  громаді  суд, 

росказували,  звідки  почалось  козаитво. 
К.  ЧР.  19-і.  2)— день,  а)  День  страшнаго 

суда.  Од))аднігие  буде  Содомові  та  Гомо- 
рі  суднього  дня,  ніж  іородові  тому.  Єв. 

Мр.  VI.  11.  б)  Ораздниїл.  у  євреєві..  То- 
ді був  у  жидів  судний  день.  Драг.  58. 

3)— дошка.  Та  доска,  подъ  которую  чело- 
вЄі;г  ложится  до  дня  страшнаго  суда, 
т.  е. — гробовая  доска:  поэтому,  до  судньої 

дбшкм — до  смерти.  Пам'ятатимеш  до  но- вих віників  і  до  судної  дошки,  покуль. 
пороху  на  очі  насиплють.  Ном.  Л»  3645. 

Судно,  нар.  V  Ні  вічно,  ні  судно  не  ска- же. Ном.  .V  7735. 

Судно,  на,  с.  Судно.  АД.  I.  218.  Своїм 
судном  перевозив.  О.  1862.  II.  54.  Судна 
козацькі  на  три  части  розбиває.  ЗОЮ  Р. 
I.  29.  Козацькі  суда  на  три  части  роз- 

бивало. АД.  I.  190.  Ум.  Суденце,  судёнечно. 

Судня,  ні,  ,*е.=Судьба.  Ном.  №  6720. 

Судовве,   нар.    Судебнымъ    порядкомі.. 

Судовий,  а,  е.  1!  Судоной,  судный.  Яай- важніше  діло  віра  у   правду    судову.    О. 

1862.  IX.  125.  2)  Судейскій.  А  тут  при- 
ходять якісь  судові  два  панки.  МИ.  11.38. 

Судовик,  ка,  м.  Чиновникъ    вь    суде. 
О.  1861.  XI.  27.  Судовики  благають  Бога. 
Шевч. 

Судома,  ми,  ж.  Судорога,  корчь. 

Судомити,  млн»,  миш,  гл.  1)  Корчить, 

сводить.  Щоб  тобі  ноги  посудомило.  Прн- 

луцк.  у.  2)    Ломить.    Е,    судомить   мене щось.  Канен.  у. 

Судомірве,   кн,  ж.    Пшеница    саидо- 
иярка. 

Оудорга,  гн,  ж.  Судорога.  Хто  бреше, 
того  нехай  судорга  зомкне.  Ном.  №  6978. 

Судоситн,  шу,  енш,  гл.  Встретить.  Ой 
там  ішла  Пречистая,  Пречистая,   Ма- 
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ти  Божа,  судосила  три,  ангели   і    три 
аг.остоли.  Чуб.  Ш.  367. 

Судбситися,  шуся,  сяшся,  гл.  Встре- 
титься. Чуб.  II.  229.  Шла  овечка  дорогою 

і  судосилась  з  вовком.  Чуб.  ІГ.  113.  їха- 
ли, їхали,  ні  з  ким  не  судоеились,  оно 

бачили....  овечок  дід  пас.  Чуб.  II.  203. 
Судощатн,  щаю,  вш,  гл.  Встречать. 

Його  (Байду )  царь  турецький  судсща> . 
АД.  І.   149. 

Судськвй,  а,  е=Судовий.  МВ  II.  190. 
Судук,  ка,  м.  =  Судак.  Вх.  Пі.  II.  19. 
Судучйна,  на.  ж.  Мясо  рыбы  судака. 

Вх.  Пч.   19. 

" — Судьба,  би,    ж.    Осужденіе,    пересуды. 
Се    не    судьба,    а    щира    правда.     Ном. 
X  6720. 

Судяк.  ка,  м.  Мировой  судья  Встрі-1 
меяо  въ  слід,  заииси:  Та  він  мені  ще 
з  парубоцтва  винен  карбованців  чимало, 
та  я  йому  кажу:  а  ходімо  ячшень  до 
судяка  та  давай  з  себе  роспись  '.  Харьк. 

Судящий,  а.  в.  1)  Судящій,  с/дья.  Кз. 
2)  У  Твоя  мамуня....  у  судящин  гробі.  Гол. 
Ш.  273.  См.  Судній  3. 

Сужена,  ної,  ж.  Суженая.  Сужена  не 
огужена.  Ном. 

Сужений,  ного,  м.  Суженый.  Сужено- 
му дівка.  Ном.  .V  4922. 

Сув,  ка,  .к.  Сукъ.  Сук  не  верба.  Нон. 

№  1008.  Ум.  Суч'бн, 
Сува,  вн,  ж.  і)  Сука.  Ругательное 

слово  для  женщины.  Десь  сука,  десь  леда- 

щиця з  хлопцями  п'є,  гуляє.  Чуб.  V. 
141.  2)  Часть  ткацкаго  станка.  См.  Вер- 

стат. МУК.  Ш.   17.  Ум.  Сучка,  сучечка. 
Сукало,  ла,  г.  Сяарядъ  для  наматыва- 

нія  нитокъ  на  шпульку  ткацкаго  станка: 
состоять  изъ  кружала—  деревяннаго  круж- 

ка, вращающагооі  на  желізномь  стержні, 
вазываемомъ  шпеник,  на  который  надіваетса 
цівка  (шпулька),  лучбк  (лукъ)  веревочной 
своей  теїивой  охвнтынаегь  двойной  пет- 

лей стержень,— двигая  лучок,  приводять 
во  нраіцательное  движеніе  стержень.  Вас. 
167.  То-же,  что  м  ремісник,  тпулєр. 

Суканка,  вн,  ж.  1)  Толстый  нити  для 

в'ятіра.  Новомоок.  у.  2 1  У  рыболововъ:  родъ веретена  съ  кружкомъ  для  свертьіванія 
тонкихъ  веревокъ.  Одесск.  у. 

Сукати,  каю.  еш,  (чу,  чиш).  гл.  1)  Су- 
чить, ссучивать.  2)— бублики.  ДЬлать  ба- 

ранки. Новомоск.  у.  (Залюб.,).  3)— свічки. 
Ділать  свічи.    4)— дулі.    Кукиши    давать. 

в 

Сукатися,  каюся,  ешен.  гл.=Сучй- тнея. 

Сукенце,  ця,  с.  Ум.  огь  сукно. 
Сукервнця,  ці,  ас.=Сукровнця.  Вх. 

Зн.  67. 
Суклятий,  а,  е.  Тоже,  что  н  проклятий, 

но  въ  усиленнонъ  значеній.  Сукляті  (чер- 
кеси) біля  са.нісінького  города  вештають- 

ся й  людей  беруть.  О.  1в62.  X.   114. 
Сукнан,  на,  .«.  Суконная  верхняя 

одежда,  суконный  кафтанъ.  Сорочку  ви- 
купив, а  сукман  заставив.  Ном.  №  10658. 

Сувміна,  -нн,  ж.  1)=Сувман.  Гол. 
Од.  33,  44.  А  де  ж  ваші,  хлопці,  славнії 
запорожці,  дорогії  сукмани.  Гол.  І.  18. 
2)  Родъ  свити  въ  Холмщинб.  Чуб.  VII. 
421.  Ум.  Сукманна,  сукманонька,  сукма- 
ночка.  Чуб.  І.  276. 

Сукванйна,  нн,  лс.=Сувмана.  Ой  ле- 
жить жовнір  та  в  глубокій  долині,  по- 

стелив собі  в   голову    сукманину,    Рапіі. 

Сувнанич,  ча,  м.  Старшій  въ  компа- 
ній древорубовъ,  староста  ихъ.  Вх.  Зн.  67. 

Сукнарь,  ря,  м.  Суконщикъ.   Ккат.    г. 
Сукно,  на,  с  Сукно.  ЗОЮР.  І.  16.  Ку- 

пи ж,  моя  мати,  сукна  голубого,  та 
пвкриеш,  моя  мати,  мене  молодого.  Чуб. 
V.  365.  Ум.  Сукбнце. 

Сукня,  ні,  ж.  1)  Платье  (женское). 
Рудч  Ск.  II.  63.  Грин.  Ш.  582.  На  що  ж 
тобі,  доньку,  зелениї  сукні!  Мет.  140. 
їхала  дівка  через  бір,  а  на  їй  сукня  в 

дев'ять  піл.  Нп.  2)  а)  Суконная  юбка. 
Гол.  Од.  82,  71.  Шух.  І.  132.  6)=Аида- 
рак.  Чуб.  VII.  429.  Ум.  Суконька. 
Сукняний,  а,  е.  Суконный.  Суря.і  сук- 

няний. 0.  1862.  X.  31.  (Писареве!.). 
Парубок  у  ситому  сукняному  каптані. 
Мир.  Нов.  І.   137. 
Сукнавка,  ки,  ж.  Лоскутокъ  сукна. 

/Келех.  Ум.  Сукнііночна. 

Сукняночка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  сук- 
нянка.  2)  Платьице?  Зеленая  сукняночка 
ізлежиться,  червонії  черевички  пилом 
припадуть.  МУЕ.   Ш.    131. 

Суконний,  а,  е=Сукняний.  ЗОЮР. 
І.  140. 

Сукотатя,  кочу,  тиш,  гл.  Ралмывать, 
подмывать.  Дощ  сукоче  дорогу.  Вх.  Зн.  67. 

Сукрасйти,  шу,  ейш,  гл.  Разукрасить. 
Ой  у  лузі  калинонька  ввесь  луг  су  краси- 

ла. Нн. 

Сукроватий,  а,  є  Сукровичный.  1  ви- 
цідять сукровату,  і  на.г.іють  живої  ко- 

зацької.... крови    чистої,    святої.     Шевч. 
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Сукроватиця,  ці.  ж  Сукровица.  З  от- 
рунку  жене  та  й  звідусіль  сукроватиця 
біжить.  Харьк. 

Сукровиця,  ці,  ж.— Сукроватиця.  З 
мертвого  пішла  сукровиця. 

Сукровйще,  ща,  с  Місто,  гдЬ  кто-ли- 
бо быль  убить.  Шух.  І.  185. 
Сукруткн,  ків,  м.  мн.  На  ниткахь 

ссучнвшіиси  міста.  Нитка  у  сукрутки 
збігається.  НВольш.  у. 

Сукуватий,  а,  е.  Суковатый.  Уставай, 
мила,  привіз  я  дубину,  тонку,  та  довгу, 
та  сукувату.  Чуб.   V.  614. 

Сукупний,  а,  є,  -ній,  я,  е.  Совокуп- 
ный, совместный,  нераздельный,  общій. 

цЬльный.  Треба,  щоб  була  у  нас  сукупня 
вечеря  на  всіх  братів  і  сестер.  Навлогр.  у. 
Сукупні  городи  (огороды,  но  отделенные 
другь  огь  друга).  Васильк.  у.  Наша  земля 
сукупна  з  поповою.  Вран.  у.  У  мене  су- 

купні гроші, — тільки  й  є  2п  бумажка. 
І 'адом.  у. 

Сула,  лн,;э*\  Судакь. 
Сулія,  лії,  ж.  Большая  бутыль.  Ум. 

СулГйка.  Гріш.  І.  235. 

Суло,  ла,  с.  Деревянная  рукоять  же- 
лЄзньіхч,  ннлъ.  Шух.  І.  169. 

Султан,  на,    ».  Султанъ.  Ум.  Султанчик. 
Султанич,  ча,  .«.  Сынь  султана.  К. 

ПС.  68. 

Султанський,  а,  в.  Султанскій.  К.  ІІС 
120. 

Султанчик,  ка,  м.  1)  Ум.  огь  султан 

•і)  Раст.  а)  Туріїа  аіі^изііі'оііа  Ь.  ЗЮЗО. 
І-  1-Ю.  04  мн.  ТурПа  ІаШоїіа  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  140. 

Сум,  му,  м.  1 1  Печаль,  грусть.  Та^ті 
уже  мене  сум  візьме,  такий  жаль  обій- 

ме, що  й  свіи>  мені  не  милий.  МВ.  1.  8. 
Ой  як  мені  сі?  суми  пересумувати,  ой 
як  мені  да  свекорка  батеньком  назвати. 
Ни.  2)-=Соя,  (рыба).  Их.  1.1ч.  II.  21. 

Сума,  ми,  ж.  Сума.  Багатий  шепче 
з  кумою,  а  убогий  з  сумою.  Ном.  Лі  1594. 

Сумеж.  суміж,  нар.  Смежно,  рядомь. 
Мое  иоле  з  його  суміж.  НВольїн.  у.  Я 
живу  з  Пилипом  суміж.  Волч.  у. 

Сумежённо,  нар.— Суміж.  Поле  наше 
сумеженно  з  їхнім.  Новомоск.  у. 

Сумежннй,  суміжний,  а,  е.  Смежный. 

Сумёжник.  суміжник,  ка,  м.  Сост>дъ 
но  земелькымт.  владт>нінмг. 

Сумежиість,   суміжність,    ности.    ж. 
Смежность 

Сумёжно,  суміжно,  нар.  1)=Суміж. 
Жили  собі  суміжно  два  брати.  Грин.  І. 
299.  2)  Взаимно.  Бились  сумежно.  НВо- лын.  у. 

Сумёта,  ти,  ж.  Большая  сумна.  Вх. 
Лем.  471. 

Сумнр,  ру,  м.  Миръ,  согласіе,  мирный 
отношенія.  Сумир  умен.  Ном.  >6  3276. 
Сумйрои.  Въ  мирі,  вь  согласіи.  Сумиром 
з  тобою  не  проживеш.  НВодын.  у. 

Суиирнти,  ся.  См.  Сумиряти,  ся. 
Сумирний,  а,  е.  Смирный,  кроткій. 

А  що  вже  Василько, — тихий,  сумирний: 
і  в  хаті  не  чуть,  і  на  дворі  не  видно. 
МВ.  II.  8. 

Сумирно,  нар.  Мирно,  тихо.  МВ.  II.  171. 
Сумиряти,  ряю,  еш,  сов.  в.  сумиряти, 

рю,  рйш,  гл.  Смирять,  смирить.  Сам  Гос- 
подь єсть  правда,  сокрушить  неправду, 

сумирить  гординю,  вознесешь  святиню. 

КС.    1883.   \*Ш.  770. 

Сумирятися,  ряюся,  ешся.  сов.  в.  су- 
миритися, рібся,  ришся,  гл.  Смиряться, 

смириться.  Инша  поплакала  б  та  Г<  су- 
мирилапь.  МВ.  Ш.  40. 

Суміж,  и  пр.  См.  Сумеж,  а  пр. 

Суиіння,  ни,  с.  п  і:  р. = Су  мління  II 
ир.  Хиба  б  же  я  суміння  не  мала,  щоб 

я  тобі  загинути  дала?  Чуб.  V.  5". 
Сумісний,  а,  е.  Совместный. 

Сумісник,  ка,  м.  Соучастникъ. 

Сумісно,  нар.  ВмЬстЄ,  совмЄстно.  Лі- 
тали сумісно.  Мнж.   147. 

Сумітн,  мію,  еш,  гл.  Делаться  печаль- 
нымъ,  грустныыъ.  Вороги  сумілн  й  тре- петали. К.  МВ.  II.  127. 

Суміш,  сумішно,  нар.  Смешанно.  Ля- 
щі, язі.  усяка  риба  сумішно. 

Сумливий,  а,  е.  Постоянно  иечалящій- 
ся.  Сі/млива  невістка,  сумлива.  Чуб.  Ш. 

206.  
' 

Сумлінний,  а.  є.  ДобросовЄ<;тньій.  Стар- 
шино/о треба  покласти  чоловіка  сумлін- 

ного. Конст.  у.  Сумлінна  жінка.  НВо- лын.  у. 

Сумлінність,  ности,  ж.  Добросовест- 
ность. 

Сумлінно,  нар.  Добросовестно. 

Сумління,  ня,  с.  СовЄсть.  Ну,  яке 
його  сумління:  рискаль  украсти  і  каза- 

ти що  цс  мій.  Камен.  у.  Хто  чисте 

сумління  мас,  той  спокійно    спать    ля- 
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гае.  Ном.  №  4435.  Постава  свята,  а  сум- 
ління злодійське.  Ном.  №  178. 

Сумній,  а,  ё.  Печальный,  грустный. 
Тяжко  сумна  душа  моя.  Р.в.  Мр.  XIV.  34. 
Слухаючи  такі  речі,  зробиться  сумною 
і  на  яку  часину  посмирніша.  Стор.  М. 
11р.  153.  Ум.  Сумненький,  сумнесенький. 

Суми  ітися,  ннюся,  нішся,  гл.  Сомне- 
ваться. Ми  не  сумнились,  що  за  сим 

перейм  і  найважнішим  фактом....  по- 
стануть уже  инші  факти.  К.  ХП.    13. 

Сумність,  ностн.  лс.=Сум.  Що  так 
сумно  не  весело/— Не  питай  ти  мої 
сумности,  веселости.   МУЕ.   Ш.  36. 

Сумно,  нар.  Печально,  грустно.  Так 
мені  чогось  сумно  й  боязко,  аж  моє  сер- 

це мре.  МВ.  Ум.  Сумненько,   сумнесенько. 
Сумовитій,  а,  є,  Наводящій  грусть, 

унылый.  Живуть  вони  по  ямах  та  бай- 
раках, між  скелями  в  печерах  сумови- 

тих. К.  Іов.  63. 

Сумота.  та,  лг.=Суж 
Сумування,  ня,  е.  Печаль,  грусть. 

Були  в  нас  старі  сумування.  МВ.  II.  196. 
Сумувати,  мую,  еш,  гл.  Печалиться, 

грустить.  Мет.  158.  Сумуючи,  частенько 
плакав.  Кв.  На  тім  степу  скрізь  моги- 

ли стоять  та  сумують.  Шевч.  Зроду 
так  гірко  не  плакала,  не  сумувала  та- 

ким тяжким  сумом.  Г.  Блрв.   144. 
Суму  ватні,  а,  є = Сумовитий 

Сум'яття,  ті,  с.  Суматоха.    Левч.    64. 
Сундачитися,  чуся,  чишся,  гл.  Пле- 

стись, тянуться.  Школяри  вже  сунда- 
чуться.  Сквир.  у. 
Сунець,  нпя,  «в.  Короткій  отрубок  і., 

кусокъ  бревна.  Вх.  Зн.  67. 
Суниці,  віць,  ж.  мн.  Земляника,  Рга- 

^агіа  \ебса  (сама  ягода).  Ой  у  степу  за- 
цвіли суниці.  Чуб.  V.  455.  Ум.  Сунички, 

суниченьки.  Вже  минули  суниченьки  й 
полуниченьки,  вже  наспіли  осінні  та  ве- 
•іерниченьки.  Мет.  328. 
Суничний,  ка,  м.  Ряст,  земляника,  (все 

растеніе  гхвликомъ).  Ой  стежечка  дл  ма- 
ленькая, муравочка  зелененькая;  ой  за- 

росла да  суничником,  зацвіла  поленич- 
ником.  .Мет.  163.  См.  Суниці. 

Сувва,  ми,  ж.  Сумка.  Старецької  сум- 
ки  нігди  не  наповниш.  Ном.  .V  4655. 

Сунути,  ну,  неш.  гл.  1)  Одн.  ь.  отъ 
совати.  Сунуть  Не  сунь  носа  до  чужого 
преса.  Ном.  Лї  9647.  Півкопи  грогией  в 
руху  суну.  Котл.  2)  Двигаться,  итти. 
У  обід  знову  Грицько  суне.  Мир.  Нон. 
121.  Про  вовка  помовка,  а    вовк    і    суне. 

Ном.  .V  5769.  Комарів  як  гуне,  то  аж 
світа  не  видко.  Зміев.  у. 

Сунути,  ну,  нёш,  гл  1 )  Сразу  по- 
сунуть, толкнуть,  кольнуть.  Як  ухопить 

спис  та  як  суне  того  комтиника  то 
бік,— так  і  »роняв.  ЗОЮР.  І.  158.  2)= 
Сунутися.  От  як  сунули,  скоро  і  на- 

гнали. Мнж.  18. 

Сунутися,  нуся,  нелея,  гл.  1і  Со- 
ваться.  Не  питаючи  броду,  не  сунься  у 
воду.  Ном.  2)  Медленно  двигаться,  надви- 

гаться. Стрічкою  супились  козаки.  Стор. 
М.   Пр.   124. 

Сувутнся,  нуся,  нёшея,  гл.  Бро- 
ситься, ринуться.  Сунулись  тії  тури  в 

пущу,  так  і  виваляли  дерево:  а  князь 
за  ними  знай  пускає  стрілку  за  стріл- 

кою.. К.  (ЗОЮР.  И.  204).  Він  до  челяді 
сунеться, — і  челядь  пропала.  Шеьч.  II.  28. 

Суньголов,  нар.  Стреыглавъ.  Вх.  Зн.  67. 
Суперева.  ни,  ж.  Сноръ,  несогласіе, 

распря.  Будем  ми  втрьох  велику  межді/ 
собою  супереку  мати.  КС.  1882.  XII.  501. 
Насуперекй  йти  з  ким.  Долать  иротивъ  чьего 
либо  желанія.  Іде  на  сунереки  з  батьком 
старший  син.  Волч.  у.  Ум.  Суперечка. 
Де  два  ходить  до  дівчини, — буде  супе- 

речка. Грин.  Ш.  229.  /  межи  святими 
буває  часом  суперечка.  Ном.  .V  3319. 

Суперечитися,  чаюся,  ешся.  гл.=Су- 
перечитнея.  Черн.  г. 

Суперечити,  чу,  чнш,  гл.  Спорить, 
противоречить,  возражать.  А  що  се  ви, 
суперечити  схотіли?  МВ.  (0.  1662.  І. 103) 

Суперечитеся,  чуся,  чишся,  гл.  Спо- 
рить. Суперечались-суперечались,  та  да- 

вай битись.  Рудч.  Ск.  II.   195. 
Суперечка,  ви.  ж.  Ум.    оп.   суперека. 

Суперечник,  ва,  М.  Споршикъ.  Супе- 
речнику, суперечаєш.  а  мало  знаєш.  Ч\'б. ПІ.  345. 

Супити,  плю,  ниш.  гл.  Хмурить.  Став 
сі/пити  знов  чорні  брови  Данило.  МВ. 
ї.   155. 

Супитися,  плюся,  пишся.  гл.  Хму- 
риться. Омелько  гіє  та  супиться,  аж 

зморшки  понабігали  йому  па  лобі.  .І€- 
виц.  Пов.  347.  А  стара  супиться  та 
бурчить.   МВ.  (0.    1862.   Ш.   45). 

Супісвуватвй.а.  є  С\пгсчавый.  Ніж.  у. 
Супісок,  еву,  м.  (Чпеюьъ.  Зміев.  у. 

Гол.  Од.  43. 

Суплаття,  тя,  с.  Одежда.  бт>лье.  до- 
машняя рухлядь.  Г.  Барв.  174.  А  суп- 
лаття надбають  повні  скрині.  К.  Іов.  58. 

34* 
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Суплаш,  нар.  Пластами,  сплошь.  Маж. 
192. 

Супліка,  ки.  ж.  Ирошеніе,  письменная 
просьба.  Супліка  до  Грицька  К....  и  Г.  Арт. 
{О.  1861.  Ш.  87).  Подаваймо  супліку  до 
архирея,  щоб  прислав  нам  попа.  Св.  Л. 
126. 

Суплікатор,  ра,  м.  Проситель.  Не  дов- 
го ректор  держав  у  себе  суплікаторів. 

Св.  Л.  297. 
Суплікувати,  кую,  еш.  гл.  Просить. 

К.  ЦН.  292.  Тепер  тебе  я  суплікую  мою 
уважити  долю  злую.  Котл.  Ен.  V.  12. 

Супокій,  кою,  м.  Спокойствіе,  покой. 
Святий  супокою!  гаразд  її  тобою.  Посл. 
Не  сам  же  я  плачу,  плачуть  чорні  очі, 
нема  супокою  а  ні  вдень,  ні  вночі.  Чуб. 
V.    147!    , 
Супокійний,  а,  е.  Спокойный. 
Супонити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Стягивать 

хомутъ.  2)  Бить  ремнемъ.    Стор.    I.    189. 
Супоня,  ні,  ж.  Супонь,  ремень,  кото- 

рымъ  стягиваютт.  хомутъ.  Вас.  159. 
Супора,  рн,  ж.  Подпорка.  Радом,  у. 
Супдрка,  ки,  а*\=Софорок.  Куриця 

до  супорки.  Харьк. 
Супор,  ру,  м.  Сопротивлевіе,  вражда. 

В  супор.  Наперекоръ. 
Супорник,  ка,  м.  Противник^,,  сопер- 

ник ь.  НВолын.  у. 

Супорбк,  ку,  м  =Супврвчка.  Менше 
между  собою  супороку  будеш  мати.  АД. 
I.  334. 
Супостат,  та,  м.  Супостатъ,  врагъ. 

Топчи  вороги  під  ноги,  а  супостати  під 

п'яти,  щоб  перестали  брехати.  Мет.  233. 
То  ж  не  люде, — супостати:  беруть  хлоп- 

ця у  солдати.  Нп. 

Супостатськяй,  а,  є.  Супостатскій,  вра- 
жій. К.  ПС.  72. 

Супочйвок,  вку,  супочннок,  нку,  м. 
Огдыхъ,  отдохновеніе,  успокоеніе.  Дай 
ти,  Боже,  Николайку,  легкі  спочивки. 
Гол.  І.  229.  Чорним  очам  спання  нема, 
ніжкам  супочинку.  Чуб.   V.  164. 

Супочнти.  чину,  нош,  гл.   Отдохнуть. 
Супроти,  супротив,  нар.  Противъ.  Су- 

против двора  та  твоя  кума.  Чуб.  Супро- 
тив іюго  ніхто  не  встоїть.  ЗОЮІ'.  І.  97. 

Супротйвець,  вця,  м.  Соперникъ,  про- 
тивник ь.  Моть  і  Левон,  се  два  супротив- 

ні: вони  вже  давно  сперечаються  за  ши- 
нок: один  набавить  рату,  другий  ще 

більше.  Врацл.  у. 
Супротнвитиоя,    влюся,    вишся,    гл. 

Сердиться,  враждовать.  Зять  на  мене 
та  й  не  дивиться,  зять  на  мене  супро- 
тивиться.  Мет.   157. 

Супротивний,  а,  е.  Противный,  идущій 
напротивъ.  А  із  низу  буйний  вітер  по- 

віває, а  по  Чорному  морю  супротивна 
хвиля  вставає.  АД.  І.  186. 

Супротивник,  ка,  м.  і)  Противникъ, 
врагъ.  2)  Злой  духъ,  демонъ.  Нехай  тебе 
супротивник  візьме.  Ном.  №  3749. 
Супротивниця,  ці,  ж.  Противница, 

женщина-врагъ.  Мир.  Пов.  II.  70. 
Супряга,  ги,  ж,  1)  Три  или  четыре 

пары  воловъ,  комплектъ,  необходимый  для 
плуга.  Болів  супруга  добра.  Сим.  227. 
2)=Супряга.  Був  у  нового  хазяїна  свій 
плуг,  а  то  вже  в  супруги  йде,  а  дальш- 
далыи,  уже  й  піший,  Кв.  Я  з  їм  у  су- 
прузі.  Камен.  у. 
Супружник,  ка,  м.  Участникъ  ві 

супруг'*,  одиаъ  изь  спрягающихъ  свои 
волы  для  совмъттнаго  пахавія.  Черк.,  Ка- мен. у.у. 

Супрутній,  я,  е.— вітер.  Противный 
в-втеръ.  Мнж.  148. 

Супряга,  ги,  ж.  Спряжка'воловъ  двухъ или  нъхколькихъ  хозяевъ  для  того,  чтобы 
набрать  комплектъ,  необходимый  для  плу- 

га, —такой  плугъ  пашетъ  тогда  по  очереди 
каждому  изъ  хозяевъ. 

Супрягач,ча,.«.  =  Супружннк.  Зміев.  у. 
Міус.  окр. 

Супрягачка,  ки,  ж.  Соучастница,  то- 
варка. Ми  сидимо,  а  наші  супрягачки 

вже  пішли  на  проіцу    Зміев.  у. 

Супряжич,  ча,  м. = Супружник.  Рк. Левиц. 

Супряжник,  ка,  .м.=Супружннк.  Г. 

Барв.  303. 
Супшеа,  ну,  м.  Раст.  Тгіїісиш  зреііа. 

Вх.  Пч.  II.  36. 

Суля'тнтнся,пячуся,  тйшея,  гл.  Оста- 
новиться. Місяць  над  нею  суп'ятивсь,  ди- 

виться, дивується.  Г.   Барн.  208. 

Сурганнти.  ню,  ниш,  гл.  Шуточно:, 
прясть.  Було  не  савити.  не  варварити, 

та  на  сорочку  сурганнти.  Ном.  Л";  4007. 
Сурганнтися,  нюся,  нишея,  гл.  Съ 

трудомъ  везти,  съ  трудомъ,  тяжело  іхать. 
Мнж.  192. 

Сурдут,  та,  -«.  Сюртукь.  Бін  скидає 
з  себе  сурдут.  Чуб.  II.  201. 

Суреля.лі,  ж.  Перцовая  иость.  (ТіЬіа)  и 
вообще  всякая  длинная  трубчатая  кость. 
Въ  смысл*:  нога  употреблено  въ   слъдую- 
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щемъ  вираженій:  тпкидав  сурелі, — т.  е. 
протянуть  нога,  лежить.  Ном.    .V    10879. 

Сурёмн»,  кн.  ж.  Ум.  отъ  сурма. 
Суржик,  ка,  м.  Смешанный  зерновой 

хлібг  или  мука  нзъ  него,  напр.  пшеница 
сь  .рожью,  рожь  <гь  ячменемъ,  ячмень  с  ь 
овсоыъ  и  пр.  Всюди  лежні,  перепійці  і 
шишки  самії  не  із  суржику  ліпили, — 
суще  пуховії,  із  пшениці.  Мкр.  Н.  33. 
2)  Человікг  смешанной  расы.  Се  суржик: 
батько  був  циган,  а  мати  дівка  з  на- 

шого села.  Черк.  у. 

Суріпиця,  ці,  ж.  Раст.  Вгазвіса  >"а- |міз  Ь.  ЗЮЗО.  І.   114. 
Сурма,  ні,  ж.  Труба  (ыузык.  пнструмЛ. 

АД.  1.  159.  --І  всі  дзвони  задзвонили,  а 
всі  сурми  засурмили,  як  Серпягу  моло- 

дого та  у  Каневі  положили.  Дума.  Ум. 
Суремна,  сурмонька,  сурмочка.  Гол.  1.  14. 
Козаки  стояли,  на  суремки  гарно  грали. 

Мкр.  II.  34.  Го.и>с  як  сурмонька,  в*'  але  ж 
чортова  думонька,  Ном.  .V  2984. 

Сурмач,  ча.  .».  Трубачъ.  К.  ЧР.  427. 
Грин.  Ш.  629.  Господарь  колись  був  у 
охочих  козаках  у  Шрама  сурмачем.  К. 
ЧР.  65. 

Сурмити,  шлю,  мнш.  гл.  Трубить,  играть 
на  трубі.  Рудч.  Гк.  II.  5.  А  тут  кри- 

чать та  в  труіи  сурмлять.  Котл.  Ен. 
V.  63.  Три  дні  сурмили  смутно  сурми. 
К.  ЧР.    105. 

Сурмовий,  а.  є  Трубный.  Сурмова  со- 
лідна. Боевая  труба  Козацькі  коні  голосно 

заржали,  заголосили  сурмові  сопілки.  К. 
МБ.  П.   13У. 

Суровій,  а,  є.  Небіленьїв.  Держить 
хусточку  да  суровую.  Рк.  Макс. 

Су  ропі  ця,  ці,  суронка,  кн,  ж.-=  Сур- 
жик 1.  Міус.  окр.  Харьк. 

Сусак.  ка,  м.  Раст.  Виїоіни*  шпЬеІІа- 
іи»  Ь.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Сусел,  сусла,  .н.=Суслик  1. 

Сусід.,  да.  м.  Сосідт,.  Ой  піду  я  до 
сусіда  і  воза  позичати.  Мет.   12. 

Сусіда,  дн,  м.  1)=Сусід.  То  десь  узяв- 
ся близький  сусіда  матку  стареньку  із 

зс.илі  підіймає.  ЗОЮР.  І.  21.  2)=Підсу- 
сідок.  Буде  оце  в  чоловіка  хата  порожня 
і  він  пустить  в  її  кого  жить,  то  вже 
і  сусіда  його,  хоч  би  та  хата  була  геть 
де-небудь  од  його,  хоч  би  за  селом  або  і 
другому  селі.  Сны.  195,  Хата,  175.  Коза- 

ки ж  живуть  своїми  хуторами,  а  хто 
не  має  свого  Урунта,  то  живе  у  сусідах 
Ч  заможнішого.  0. 1861.  УШ.  93.  3)  ж.  Со- 

сідка  Сусідо  нила,  сусідо  близенька  г 
красна,  хороша  і  невеличенька.  Чуб.  V. 
89.  Ум.  Сусідонько,    сусідонька,    сусідочка. 

Сусідин,  на.  не.  Сосёдовъ,  сосідкині.. 
Оие.  каже,  попова  хата.  це—Трохимо- 
ва,  а  це  кумова,  а  це  сусідина.  Ртдч. 
Сь.  І.  ,174. 

Сусідитися,  джуся,  дншся,  гл.  Сосе- 
диться, присосіживаться.  Кожен  свійський 

птах  сусідивсь  до  людей  в  солом'яній  ха- 
тині. ,  К.  Дз.  137. 

Сусідка,  ки,  ж  1)  Сосідка.  Посиоьг 
сусідко,  ще  трохи  видко.  Нон.  .V  10887. 
2)  Пт.  Аіаийа  сгізіаіа.  Драг.  6.  Ум.  Су- 

сідонька, сусідочка. 

Сусідній,  я,  в.  Сосідній.  Дівчата  оце 
з  сусідніх  сіл.  Рудч.  Ск.  І.  131. 

Сусідонька,  сусідочка,  ки,  ж.  Ум. 
огь  сусІДка. 

Сусідство,  ва,  с  1)  Соседство  Живу 
сусідстві  молоденький  легінь  хорошого 
зросту.  Федьк.  2)  Жизнь  въ  положеній 
сусіда  2,  лідсусідка.  Охочо  було  йдуть  в 
сусідство.  Сим.  195.  3)  Соб.  сосі-ди.  Вмів 
краще  од  сина  пригорнути  до  себе  не 
дуже  просвічене  сусідство.  Левнц.  ІІов. 
237. 

Сусідський,  а,  є.  1)  Сосідсків.  Вела 
невеличкого  сусідського  хлопчика.  Левнц. 

І.  286.  2)  Принадлежашій  сусіду  2.  Дс- 
етаточок  був  гарненький:  сусідських  хат 
зо  три,  чи  з  чотирі,  клунька,  комірки. 
Сим.  227. 

Сусідчин,  на.  не.  Сосідкигь.  У  сусідчи- 
ному садочку  щось  шепоче.  МВ.    І.     124. 

Сусік,  ка.  м.  Закромъ.  Вх.  Зн.  68. 

Сусіль!  .неж.,  выражающее  внезапное 
появленіе.  Котл.  Кн.  VI.  28.  Могила  тріс- 

нула, і  те  дитя,  що  ждали,  на  божий 
світ  сусіль.  Греб.  372. 

Суоічниця.  ці,  ж.  Місто  въ  овииі, 
гді  складываютъ  сіно,  Вх.  Зн.  68. 

Суслик,  ка,  м.  1)  Сусликъ.  2)  Соргь 
баравковъ.  Ум.  Сусличок.  Суслички-бублич- ки.  Мнж.    125. 

Суспиця,  ці,  лс.=Суржнк  1=Суро- 
пиця  Вас.  204.  Сей  год  я  посіяв  жита 

на  три  упруги  да  овса — на  два,  да  ще 
суспиці  усякої  на  упруг. — не  більше. Ніжив,  у. 

Суспіль,  нар.  1)  Вмісті,  рядомъ  Ку- 
мова хата  стоїть  суспіль  з  моєю.  Волч.  у. 
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2)  Сплошь.  Поле  суспіль  засіяне  буряка- 
ми. Рк.  Левиц. 

Суспільний,  а,  є.  1)  Смежный.  2)  Об- 
щественный. Желех. 

Суспільність,  ностн,  ж.  Общество. 
Желех. 

Сустав,  ва,  м.  Суставъ,  сочлененіе.  Без 
жи.а,  без  сустав,  а  на  ноги  встав.  Ном. 
.\»  382,  стр.  304.  Ум.  Суставець,  суставчик. 

Суставція,  ції,  ж.  Возможность,  сред- 
ства. Чого  ви  не  купили  тії  землі?— Де 

сустанція  наша  стільки  землі  взяти. 
Анан.  у. 
Сутана,  нн,  ж.  Ряса  католическаго 

священника.  Патер....  в  чорному  капот- 
ці,  се  б  то  в  сутані.  Стор.  М.    Пр.    44. 
Сутенннй,  а,  в.  Сильно  темный,  почти 

черный.  Обличчям  сутемний,  як  пам' ят- 
кова мідь  (негръ).  К.  Дз.  169. 

Сутёирява,  вн,  ж.  Темнота.  Очі  від 
ножа  лютійші  світять  в  сутемряві  но- 

чі. К.  МБ.  Ш.  252. 

Сутемрявий,  а,  є.  Темний.  Із  своїх 

низьких  да  сутемря'вих  хат.  К.  Дз.  179. 
Сутеніти,  нік,  гл.  безл.  1)  Темніть, 

смеркаться.  Стало  сутеніти,  як  руши- 
ли з  лісу.  НВолын.  у.  2)  Неясно  вид- 

нъться.  Щось  далеко,  далеко  сутеніє.  Рк. 
Левиц. 

Сутий,  а,  є.  1)  Сущій,  яастоящій. 
•2)  Обильный'.'  Дала  коню  вівСа,  сіна,  а 
милому  меду,  вина,  і  сутую  вечероньку. 
Гол.  Ш.  ->2.  Спорядили  обід  сутий.  Ру- 
ддн.  1.   75. 

Сутйхтн,  хну,  нвш,  г.т.  =  Стихти.  Як 
трохи  сутихне,  то  й  засну. 

Сутісок,  сну.  м.  Очень  узкая,  гвсная 
улица,  гвсный  проходъ. 

Сутки,  ток,  ж.  мн.  Сутки.  День  і  ніч  — 
сутки  пріч.  Ном.  Л;  10919. 

Сутки,  ток,  ж.  Узкій  проходъ,  проме- 
жуток между  двумя  строеніямя,  плетнями, 

узкій  корридоръ,  узкій  лереулокъ.  Шух. 
І.  75.  Ум.  Суточнй.  У  суточки  тіснії 
ідуть  бояре  краснії.  Гол.  IV.  351. 

Сутковйй,  а,  е.  Суточный.  Коли  кури 
ходять  по  дощі, — буде-  він  іти  довго  (сут- 

ковйй). Грин.  II.  17. 
Суто,  нар.  Совершенно,  чисто.  Піднести 

їй  на  болячку  ту  суто  золоту  гіл.іячку. 
Кия.  Ен.  НІ.  62. 

Сутовлотнй,  а,  е.  Изъ  чистаго  золота. 
Гроші,давсечервонці  сутозлоті.  Драг.  52. 

Сутоволотйй,  а,  6= Сутовлотий.   Очі- 

пок сутозолотий.  Але.  39.  Сутозолотг 
жупани.   К,  МБ.  XI.  147. 

Суточки,  чбк,  м.  Ум.  отъ  суткй. 

Сутугуватнй,  а,  в.  Жесткій.  Тверде  в 
його,  сутугувате  м  ясо.  К.  Іов.  94. 

Сутужний,  а,  е.  Тяжелый,  трудный,  су- 
ровый. Чом  ти,  гаю.  не  зеленієш?  Як  я 

маю  зеленіти:  бі/ла  зіма  сутужная.  АД. 
І.  78. 

Сутужно,  нар.  Трудно,  тяжело.  Тепер 
на  дрова  стало  дуже  сутужно.  Черк.  у. 

Сутяжно,  яя^.=Сутужно.  АД.  І.  199. 
Так  тяжко,  так  сутяжно  довелося  їм 
жити  з  Степаном.  Г.  Барв.  507.  Су- 

тяжно в  чужій  чуоеині,  на  чужій  сто- 
роні без  порядку  погибати.   Нп. 

Сухарець,  рця,  м.  Ум.  огь  сухарь. 
Сухарик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  сухарь. 

•2)  Родъ  узора  въ  вышивк*.  КС.  1893. 
V.  278. 

Сухарйна,  ни,  ас.=Сухарь.  Ой  вече- 
ряй, моя  мати,  сухі  еухарини.  Мил.  80. 

Сухарниця,  ці,  ж.  1)  Сосудъ  для  су- 
харей. А  в  солдата  вся  худоба:  сухар- 

ниця з  сухарями.    2)    Сухарный    заводъ. 

Сухарчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  сухарь. 

Сухарь,  ря,  л.  Сухарь.  Ум.  .Сухарець, 
сухарик,  сухарчик.  їж  ти,  сестро,  суха- 

рики. Чуб.  V.  916.  Що  ж  ти  там  їсти 
будеш?  Ох,  мамцю,  сухарні.  Грин.  НІ. 
620. 

Сухендуватн,  дую,  еш,  гл.  Шутливо 
то-же,  что  и  секундувати.  Фр.  Пр.  82. 

Сухий,  а,  є.  1)  Сухой.  Кобила  руши- 
ла сама  на  сухе.  Чуб.  Ш.  426.  Сухий, 

як  перець.  Ном.  Л?  13138.  Сухий  дуб. 

2)  Сухой,  бездождный.  Сухий  марець.  мок- 
рий май, — буде  жито,  коби  гай.  Ном. 

№  446.  3)  О  челов'вк'в:  сухощавый,  изсох- 
шій.  Ще  й  досі  не  вмерла,  але  вже  та- 

ки суха  стала....  що  й  страшно  на  еї 
глянуть.  Чуб.  II.  48.  4)  Сухе  поле.  Не 
унавоженное  поле.  Шух.  І.  170.  5)  Сухото 
дуба  везти.  Говорить  напраслину.  Ольгой,  у. 
6— четверг.  Послідній  четверть  передъ 
Петровыыъ  постомъ.  Радом,  у.  Ум.  Сухень- 

кий, сухесенький.  Сухенький,  маленький 
москалик.  МВ.  II.  52. 

Сухівря,  рі,  ж.  Сухомятка.  У  нас  і 
обідати  нема  чого  до  пуття  зварити: 

усе  сухівря,  —  хліб  святий  з  водою. Волч.  у. 

Сухітка,  кн,  ж.  Ум.  оть  сухота. 
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Сухітник,  ва,  .»•  Больной  чахоткой, 
і Келех. 

Сухігаати,  шаю,  вш,  гл.  Двлатьсв  суше. 

Сухо,  нар.  Сухо.  Тече  вода  по  каміню, 
під  камінем  сухо.  Чуб.  V.  332. 

Суховёнь,  вня,  .о.  День  безъ  росы. 

Суховерх,  ху,  .и.  Раст.  Рпиіеііа  \иІ- 
НЯГІВ.  Вх.  Пч.  II.  34. 

Суховерхий,  а,  є.  Суховерхій.  Дуб 
суховерхий.  К.  ДС.  35.  Береза  суховерха. 
Г.  Барв.  468. 
Суховершки,  ків,  м.  Раст.  а)  .\)і)£а 

і.спєуєп9із  Б  ЗЮЗО.  І.  ПО.  б)  Аіч$а 

іоріапз  Б.  ЗЮЗО.  І.  175.  в)  Вгипеїіа  \п1- 
»ат  ВеіііЬ.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Суховёря.  рі,  ае—Сухівря.    (Лобод.). 
Суховнла,  вшл,  мн.  Вилы  трезубцемъ 

съ  поперечной  порекладпной,— для  накла- 
дывала навоза.  НВолыи. 

Суховій,  вія,  м.  Сухой  в-втеръ.  Борз.  у. 
Хере.  Восточный  вітерт».  Мнж.  148. 

Суховітрнця,  ці,  ж.  Сухая  ветреная 
погода. 

Суходіл,  дблу,  .».  Земля,  суша,  мате- 

рикъ.  Чуб.  II.  ЗО.  Шаблюками,  поділка- 

ми суходіл  копали,  шапками,  припола- 
ми персть  вибірали.  Рк.  Макс.  Трудно 

хцуці-рибі  на  суходолі.  Лукаш.  61. 

СуходІлля.  ля,  с.  Материкъ,  сухая 
земля. 

Суходрёвннк,  ка,  м.  Раст.  Ьопісега 
хуіозіеот    Вх.  Лем.  471. 

Сухбземля.  лі,  ж.  Сухая  земля.  Як  но. 
сухоземлю,  то  нехай  лучне  в  мішку 
стоїть.  Ном.  №  7306. 

Сухозлітка,  кн.  ж.  1)  Позументъ,  га- 
лунъ,  мишура.  2)  Сусальное  золото. 

Суховлбтий,  сухоалбтннй,  а,  е.  1)  Га- 
лунный, мишурный.  Сухозлотий  поясочок. 

МУЕ.  Ш.  131.  Сухоз.готний  пояс.  Лю- 
бечъ.  2)  Сусальный. 

Сухоалбтнця,  ці,  ж.  1  і  =  Суховлітка  1. 
2)  Металлическая  канитель,  которой  обви- 

ты струны  кобзы.  КС.  1892.  Ш.  383. 

3)=Сухозлітка  2.  Коровай  золот  ять  сухо  - 
злотицею.  МУЕ.  Ш.  83. 

Сухоліс,  оу,  м.  Выеохппй  лъсъ,  вы- 
сохшая часть  л*са.  Вх.  Зн.  67. 

Сухоліття,  тя,  с.  Сухое,  бездождное 
літо.  Ном.  «V  13647. 

Сухомельщина,  ня,  ж.  Плата  за  ПО- 
МП ЛЪ. 

Сухопарний,  а,  е.  О  дереві:  пареный 
огнемъ.  Вас.  146. 

Сухоперка,  кя,  ж.  Рубаха,  вымытая 
наскоро  (безъ  намачиванія  и  бученья). 

Сухбперкн,  нар.  О  стиркі  отЧлья:  безл. 
предварительна™  намачиванія  №.  бученья. 

Сухоперннй,  в,  е.  Вымытый  безъ  пред- 
варительнаго  намачиванья  и  бученья.  Г. 

Барв.  44. 
Сухоребрий,  а,  е.  Сухоребрый,  худо- 

щавый. Як  стояв  я  над  греблею  із  своею 

сухореброю.  Нп. 
Сухоребрик,  ка,  м.  Худощавый    чело- 

ВВЕЪ. 

Сухоребриця,  ці,  ж.  1)  Худощавая 
женщина.  2)  Рыба  Реіесиз  сиіігаїнз.  Вх. 
Пч.  II.  20.  3)  Эпитеть  смерти.  Грин  I. 

231.  Смерте,  смерте- сухоребрице. 

Сухорлявець,  вця.  м.  Сухощавый  че- 
лов'вкъ.  Желех. 

Сухорлявий;  а,  е.  Сухощавый,  времія 
був  я  себе  високого  зросту  і  сухорлявий. 
Стор.  М.  Пр.  75. 

Сухорлявість,  востн.  ж.  Сухощавость. 
Желех. 

Сухорбгий,  а,  в.  ?  Су хорогі  (вола).  Слм. 
213. 

Сухорукий,  в,  в.  Сухорукій.  Рече  до 
сухорукого  чоловіка.  Єв.  Мр.  Ш.   3. 

Сухота,  ти,  ж.  1)  Сухота,  грусть,  тос- 
ка. За  малим  жити — сухота  моя,  за 

козаченьком — красота  моя.  Нп.  Своєю  су- 
хотою ввесь  сад  ізсушу.  Мет.  255.  2)  Чо- 
ловіку изъ  за  котораго  кому  либо  бываетъ 

сухота.  См.  ниже  уменьшительное.  3)  мя. 
а)  Чахотка.  Св.  Л.  321.  Левиц.  Нов.  326. 

Вмерла  небога  від  сухот  через  його  не- 
людську вдачу.  Г.  Барв.  149.  б)  Дітская 

болізнь,  выражающаяся  крайней  худобой 

ребенка.  Мил.  32.  ХС.  УН.  415.  Ум.  Су- 

хлипка,  сух/ 6)тоньна.  Дівчинонько,  сухо- 

тонько  тн  моя.  Чуб.  V".  249  Судіть,  су- 
діть, вороженьки,  коли  довелося, — ми  на 

вашу  сухотоньку  та  й  поберемося.  Грин. 
Ш.  190. 

Сухостій,  стбю,  .і'.  Усохшее  на  корню 

дерево. 
Сухуватій,  а,  в.  1)  Суховатый.  2)  Ху- 

дощавый. А  я  хлопець  сухуватий  в  сво- 
го батька  вдався.  Лукаш.   126. 

Суціга,  ги,  об.  Бранное  слово.  Мкр. 
Н.  32.  Суціга  смерть.  К.  1882.  XII.  626. 
Ти  знаєхи.  він  який  суціга,  паливода  і 
горлоріз.  Котл.  Ен.  І.  8. 

Суцільний,  а,  є.  1)  Цільний.  Драг.  5. 
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Суцільною  корою  позростались.  Ш.  Іов. 
93.  2)  Сплошной.  3)  Совм±стный,  нераз- 

дельный. Ой  лунке  нам,  подружечко,  су- 
цільного п'ятака  мати.  Мил.  117. 

Суцільно,  нар,  1)  Цільно.  2)  Сплошь. 

Суч,  чі,  ж.  1 )  Сученыя  нитки — для  сі- 
ти,  рукавиць.  НВолын.  у.  Та  тут,  оно 
треба  сучі, — тдт  виплетуть  вам  воло- 

чок за  гиість  злотих  добрий.  Брадл.  у. 

2)  Дратва.  Св.  Л.  168. 
Сучак,  ка,  м.  Щевокъ.  Здорові,  сучи- 

ки!...  А  що  ви  не  орете?  ЗОЮР.  І.   253. 

Сучасний,  а,  е.  Современный. 
Сучасник,  ка,  м.  Современника.  К. 

Кр.  8.  Здивувала  сучасників  своїх.  Г. 
Барв.  429. 

Сучечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  сука. 
Сучая,  а,  в.  1)  Сукинъ,  собачій.  Оі 

в  шинкарки  един  син,  сподобь  ся  мені, 

сучий  син.  Чуб.  V.  20.  2)  Суче  вйи'я.  На- рывъ  подъ  мышкой. 

Сучим,  чу,чиш,  гл.  =  Сукам.  Кроять 
рушники  із  китаєчки,  су  чуть  торочки 
з  чорного  гиовку.  Чуб.  Сучи,  моя  мати, 
восковую  свічу.  Чуб.  V.  325. 

Сучимся,  чуся,  чйшся,  гл.  Навязы- 
ваться, налазить.  Так  і  сучеться  до  його, 

а  він  усе  мовчить.  Зміев.  у  Чого  воно, 

оця  невіра,  сучеться?  Рудч.  Ск.  И.    206. 

Сучище,  щі,  ж.  У  в.  оть  суьа.  Хиба 
ж  ти,  сучище,  не  знаєш,  що  Зевс  мій 
чоловік  і  брат.  Котл.  Ен.  VI.  11. 

Сучка  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  сука.  2)  Родь 

игры.  КС.  1887.  VI.  484.  3)  Часть  ткац- 
каго  станка.  См.  Верстат.  Шух.  І.  255. 

4)  Родь  кушанья.  Чого  то  з  сього  свято- 
го хліба  не  зробиш?  усячину:  діда,  брат- 
ка, рябка.  сучку,  каленика.  0.  1862.  XI. 

Кух.  27.  5;  Поплавокъ,  привязанный  къ 
якорю  дутіа.  Мнж.  179. 

Сучбк,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  сук.  2)  Руч- 
ка, которою  приводится  вь  движеніе  су- кальний станокь.  Сим.  91.  3)  Названіе 

маленькаго  вола.  КС,  1898.  VII.  47. 

Суччя,  чи,  є.  соб.  Ввтви,  сучья,  сучье. 

Шух.  І.  74,  176.  З  середини  гиашіль  ви- 
точує гниле  суччя.  Мир.  Нов.  І.   127. 

Суш,  ні,  ж.  1)  Сухое  время  года.  Та- 
ка суш,  що  й  жати  не  можна.  Подол.  у. 

2)  Сухія  деревья.  Це  не  садок,  а  сама 

суш.  Подол.  г.  3)  Сухой  валежникь.  Як 

крадеться  черкес  по  тій  тропі,  то  під 
ногами  в  його  суш  і  трісне.  0.  1862.  II. 

Кух.  65.  4)  Сухой  воскъ,  соты,  изъ  ко- 

торыхъ  н*тъ  меду.  Вх.  Лем.  472.  Здаєть- 

ся і  взяток  був,  а  тепер  вибивати— суш 
та  й  годі.  Подол.  г. 

Суш,  шу,  м.  Сухой  вътерь.  Червона 
калино,  чом  ти  в  лузі  стоїш?  Ци  ся 

сушу  боїги?  Чуб.  III.  92. 
Суша,  ші,  ж.  1)  Суша.  Ти,  річенько, 

ти,  бистрая, викинь  кости  насушу.  Чуб. 
V.  169.  2)  Сухое  місто.  1  рогоза  роапе 
в  безвідній  суші.  К.  Іов.  18. 

Сушба,  би,  ж.  Сушка.  Відер  десяток 
вишень  для  суш4и.  Кіев.  у. 

Сушениці,  внць,  ж.  Сушеные  фрукты. 
Гол.  IV.  531.  Шух.  І.  141. 

Сушити,  шу,  шиш,  гл.  1)  Сушить.  Со- 
рочки попрала, — треба  сушити.  2)  Су- 
шить, крушить.  Не  суши  серденька  ти  ме- 

ні. Мет.  45.  Мовчанка  не  пушить,  голо- 
воньки не  сушить.  Ном.  Л;   1117. 

Сушитися,  шуся,  шишся,  гл.  Сохнуть, 
сушиться.  Да  ластівочка  да  купалася 
да  на  бережечку  да  сушилася.  Чуб.  V.  9. 

Сушнця,  ці,  лс.=Сухоліс.  Вх.  Зн.  67. 
Сушко,  ка,  м.  Небольшое  засохшее  де- 

рево. Вх.  Лем.  472. 
Сушник,  ка,  м.  1)  Усохшія  вбгвіі  на 

дереві.  2)  Усохшая  часть  сада,  ліса. 

Сушнл,  ні,  ж.  1)  Сушильня  2)  Суше- 
ные фрукты.  КС.  1893.  VII.  77.  3)  Сухое 

дерево,  сухія  вітей.  Бі.  У  г.  270. 

Сушняк,  ка,   к  =Сушнив. 
Сущий,  а,  е=Сумй  1.  Новомлинка 

(горілка) — води  половинка,  а  коропська — 
суща.  0.  1861.  X.  37. 

Сущик,  ка,  м.  Сухой  баранокъ.  Сим. 
96.  Св.  Л.  60. 

Суягна  вівця.  Беременная  овца.  Анан.  у. 

Суята,  м,  ж.  Затруднительное  поло- 
жение, безпокойство.  Вх.  Зв.  68 

Суямм,  ячу,  мш,  гл.— кого  Безмо- коить  кого.  Вх.  Зн.  68 

Суяммся,  ячуся,  тйшся,  гл.  Безпо- коиться,  хлопотать,  изнуряться,  существо- 
вать въ  жалостномъ  положеній.  Вх.  Зн.  68. 

Суямйй,  а,  е.  ІІлохой,  затруднитель- 
ный, стеснительный  (объ  обстоятельствах!.). 

Суятна  на  мене  година— я  въ  затруди  и- 
тельномъ,  тяжеломъ  положеній.  Вх.  Зн.  68. 

Суямйк,  ка,  м.  1)  Безпокоящій,  за- 
трудняющій  кого.  Желсх.  2)  Безпоконщія- ся.  Желех. 

Суятнйця,  ці,  ж.  Ж  р.  отъ  суятник- Желех. 

Суятрик,  ка,  м.  Часть  ятера  (см.)  Пх- Пч.  И.  22. 
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Схаб,  бу  и  ба.  .и.  Мясо  съ  ребрами,  бокъ. 
Подол,  г. 

Схаменутися,  нуся,  нёшся,  гл.  Опом- 
ниться, одуматься.  Ой,  Хомо,  Хо.ио,  сха- 
менись, он  скоро  вже  й  води  не  стане: 

піди  . шиї,  брате,  подивись.  Г.ііб.  Опшут- 
то  вітри  схаменулись  і  ну  всі  драла  до 
нори.  Коті.  Кн.  і.  11. 

Схапати,  паю.  еш,  гл.  Схватить.  Об- 
лнзня  схапати.  Нон.  Л?  397  2.  2 1  Сха- 

пати на  живу  нитку.  Наскоро  сделать.  Ном. 
.V   13865. 

Схарапудишся,  джуся,  дмшся.  гл. 
Испугаться  в  сразу  податься,  остановиться 

(о  животныхь).  Коні  під'їхали  під  село 
і  схарапудились  в  царині.  Левпц.  Нон. 

'120.  Де  не  взявся  сірий  вовк...  отара 
схарапудилась,  сипнула  вбік.  Мир. ХІ'В.  45. 

Схвалітеся,  люся,  ляшся,  гл.  На- 
хвалиться. Там  моя  стара  не  схвалить- 

ся,—такий  добрий  чоловік.  Лебед.  у.  Не 
схвалились  ним.  Грип.  І.   107. 

Схвасуватн.  сую,  еш.  гл.  Отрішить 
оть  должности'.'  То  його  ото  колись  схва- 
сували  були,  а  оке  уп'ять  настановили. Богод.  у. 

Схвататн,  таю,  еш,  гл.  Заторопить. 
Так  скоро  ехватали,  шо  не  успі.га  і  при- 

готовиться. ХС.   ГИ.  421. 

Сх натята,  чу,  тнш,  г.г.  =  Схопити. 
Схватив  добре  за  Боже  пошиття.  Но.м. 
>&  3993. 

Схватвтнся,  чуся,  тяшея,  гл.=Схо- 
питися.  .1  поперед  його  і  схвативсь  ви- 

хор. Чуб.  І.   34. 
Схід,  схбду,  м.  1)  Посходь.  Заходу 

<-онця  дожидався  і  сходу  тихої  зорі.  Мкр. 
Г.  27.  Гетьман  Хмельницький  козаків  до 
сходу  сонця  у  поход    виправляв.    ЗОЮР. 
I.  60.  2)  Востокъ.  Хуртовина  зі  сходу 
на  їх  нагіде.  К.  Іов.  58.  Схід-сбиця.  По- 

молилась на  схід  сонця.  Шевч.  3)  Всходь 
(о  посівахь).  Да  нема  тому  піску  схо- 

ду. Чуб.  V.  976.  Нема  дощу. — нема  схо- 

'Ь'рк.  у.  4)  ив.  ехбди.  а)  Ступеньки 
«'•подвижной  .тЬстннцы,  б)  вся  неподвиж- 

ная .і-встннца.  Рудч.  Ск.  1.  109.  Ми  вас 
сховаємо  до  півночі  під  сходи.  Гн.  І.  155. 

5) — душі.  Отходь,  смерть.  Ударили  три- 
чі в  старий  дзвін  на  схід  душі.    ЗОЮР. 

II.  285.  .4  на  схід  душі  хоч  табаки  по- 
нюхаю. Рудч.  Ск.  І.  4. 

Східень,  дія,  «.  Восдокъ,  восточные 
край  неба.  Встречено  у  Мирнаго:  Закра- 

сивши увесь  східень  палко-рожеви.и    цві- 

том, воно  (сонце)  ще  не  рушало  зза  го- 
ри, ще  не  блиснуло  ні  одним  проміне.» 

над  зем.їею.  Мир.  ХРВ.  38. 

Східець,  ддя,  м.  Ступенька  (непод- 
вижной .тьттвицы);  мн.  східці,  а)  ступень- 

ки неподв.  .твстн.  б)  неподвижная  -ЇВСТНИ- 
ца.  Гтор.  М.  Пр.  65.  Ей  красно  в  него  і 
дворі  ̂ го,  тисові  сінці,  яворові  східці.  Нп. 

Східний,  а,  в, — вій.  я,  е.  Восточный. 
Східній  край  неба.  Пані  Висока  надиви- 

лась на  волохів,  на  турків  і  позичила  в 
іх  трохи  ехіднього  смаку.  Левиц.  Пов.  204. 

Схіснуватн,  вую,  еш,  гл.  Воспользо- 
чаться.  Гол. 

Схлипнути.  См.  Схлипувати. 
Схлипування,  ня.  с.  Всхлиішваніе. 

Цілу  ніч  тільки  й  чутно  було  її  глибо- 
ке зітхання,  її  гірке  схлипування.  Мир. 

Нов.  І.  20. 
Схлипувати,  пую.  еш,  сов.  в.  схлип- 

нути,  пну  неш,  гл.  Всхлипывать,  всхлип- 
нуть. Христя  схлипує.  Мир.  Пов.  І.  171. 

Аж  схлипнула,  чи  по  дідусеві,  чи  про 
мене  сироту.  Г.  Барв.  363. 

Схлюпнути,  пну,  неш,  гл.  Пошатнувъ 
сосудъ,  расплескать  немного. 

Схлюпнутися,  нуся,  нёшся,  гл.  Плес- 
нуться, выплеснуться.  Пливе  човен  да  во- 

ди повен,  да  коли  б  не  схитнувся,  да 
коли  б  не  схлюпнувся.  Грин.  Ш.  67. 

Схнутн.  хну,  нёш,  гл.  Сохнуть.  Моя 
душа  переболіла;  мое  серце  схне.  МВ.  П.  4 1. 

Охов,  ву,  .и.  Спрятъ,  сохраненіе,  хра- 
неніе.  Толе,  як  бубон,  голодне,  як  собака, 
а  п  схові  ні  шеляга.  Гріш.  И.  182.  До 
схбву.  На  храненіе.  Я  йому  дав  сокиру 
до  схову.  Міус.  окр.  На,  у  схбві.  На  хра- 
ненін,  енрятанъ,  л,  о.  -4  де  ж  хустка? 
Та  в  матері  на  (у)  схові.  Полт.  г. 

Схбва,  вн,  лс  =Схованка.  Иншої  схо- 
ви у  нас  не  було,  як  у  скрині.  Екат.   у. 
Схбванець,  нця,  м.  Спрятавшійся, 

укрьівшійся.  Як  шукали  Христа  згуби- 
ти, шо  він  утік  та  й  сховався  і  най- 

перше в  ясла  між  воли.  Жиди  так  його 

шукають,  так  шукають.' А  волики  їдять 
собі  пашу  та  все  мордою  пригортають 
схованця.  О.  1861.  X.  51. 

Схбванка,  ки,  ж.  Тайникъ,  місто  гдь 
прячется  что-либо.  Та  її  добру  ж  схован- 

ку він  собі  зробив,  ніяк  не  знайдеш.  Доч- 
ка вам  схованки  покаже,  де,  як  лежить 

мое  добро.  Греб.  338.  Віддати  до  схований, 
на  схбванку.  Отдать  на   храненіе.    Собаки 
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та  й  оддали  сю  расписку  на  схованку 
котам.  0.  1861.  V.  72. 

Сховати,  ваю,  вш,  гл.  1)  Спрягать- 
Далеко  сховавши,  ближче  найдеш.  Ном. 

Лі  9976.  2)  Похоронить,  схоронить.  Схо- 
вали Гриця  близько  границі,  плакали  за 

ним  всі  молодиці.  Чуб.  V.  4  31. 

Сховатися,  ваюся,  вшся,  гл.  Спри- 
таться.  Од  людей  сховаєшся,  а  од  Бога  ні. 
Нем.  Л-  49. 

Сховач,  ча,  м.  Прячу  щій  что  либо,  бс- 
рущій  на  сохрансніс.  Мир.  ХРВ.  166. 

Сховище,  щ&,  с.  Убіжи  ще,  місто.,  гді 
прячутся.  К.  Бай.  81.  Із  сховища  свого 
виходить  вітер.  К.  Іон.  82. 

Сховок,  вну,  .«.=Схов.  Лихий  сховок 
і  доброго  псує.  Ііосл. 

Схбдвнв,  дин.    ж.    Сходка,    собраніс. 
Схбднстнй,  а,  е.  Покатистый. 

Схбднтв,  джу,  двш,  гл.  1)  Восходить. 
Сонечко  не  сходить.  Мет.  51.  По  двору 
ходить — як  зоря  сходить;  по  сінцях  хо- 

дить— як  зоря  сходшпь.  Ни.  2)  Всходить. 
Тяжко  сходити  на  гору.  3)  Исходить  (о 
иосівахь,  тісті).  Ярина  добре  сходить. 
4)  Сходить,  сиускаться.  Сльози  її  аж  на 
сей  світ  сходять.  Рудч.  5)  Исходить,  исте- 

кать. Як  я  по  матері  журилась!  Було 
слізьми  схожу.  Г.  Барв.  228.  А  вже  ж 
мої  карі  очі  слізоньками  сходять.  Нн. 

6)  Подходить.  Ближче  схожу,— жінок 
бичу.  МВ.  II.  188.  7)  Уходить.  Вона  іде, 
іде, — мов  старий  бог  з  двору  сходить.... 
Вже  до  воріт,  за  двір.  Снм.  228.  Сходь- 

те з  хати  усі,  шоб  ні  одної  душечки 
при  мені  не  було.  Мнж.  131.  7)  Выхо- 

дить, истрачиваться.  У  його  на  сі  зілля 
сила  грогией  сходила.  О.  1862.  V.  110. 
Горілки  на  їх  багато  сходить.  Г.  Барв.. 
51  Іі. 

Сходити,  джу,  диш,  гл.  і)  Исходить- 
Ой  за  яром  брала  я  льон,  всю  долину 
сходила.  Мет.  61.  2)  Пройти,  перейти, 
сходить.  Поли  б  же  ви,  ворони  коні,  а  по- 

ходу не  сходили.  Макс.  3)  Одіться  во 
что,  наносить  что.  Добра  такого,  не  внае 
в  чому  и  сходити.  Нол.  №  1349.  Чи  то- 

бі в  мене  нічого  спити,  чи  нічого  з'їсти, 
чн  ні  в  чім  хороше  сходити.  Мет.  Нехай 
батько  не  турбус,  мені  вінця  не  купус, 
бо  я  й  того  не  сходила,  під  явором  загу- 

била. Уман.  у. 

Сходитися,  джуся,  дишоя,  гл  1)  Схо- 
диться. Ей,  миряне,  шевці,  кравці,   кра- 

марі, гиапирі,  сходіться  ради  послухати, 
табаки  понюхати.  Ном.  №6124.  2)  Схо- 

диться, соединяться  взаимно.  Земля  схо- 
диться з  небом.  Чуб.  І.  37. 

Сходовий,  а,  в— Східний.  Чуб.  І.  131. 
Сходовий  вітер  повіяв,  з  тополі  листяч- 

ко звіяв.  0.  1862.  IV.  5. 

Схожяти,  жаю,  вш,  гл.  1  )=Сходнти. 
То  він  на  чердак  ісхожае.  КС.  1882.  XII. 
487.  Я....  того  не  чувала,  шоб  жовтий 
пісок  на  білому  камені  схожав.  КС.  1882. 
XII.  491.  Всі  козаки  (з  судна)  на  сиру 
землю  ехожали.  КС.  1882.  XII.  488.  Ма- 

ти старая  з  двора  схожае.  Грин.  Ш. 

692.  2)  =  Сходитися.  Пола  із  полою  схо- 
жае. КС.  1882.  XII.  497. 

Схожатнсл,  жаюоя,  вшся,  л  —Схо- 
дитися Одно  з  одним  схожасться.  ЗОЮІ'. 

І.  27. 

Схож  дати,  даю,  вш,  гл.=Схожа*и. 
Ей,  скаржилося  світле,  сонейко....  „Не 

буду,  Боже,  2>ано  ехождати".  Левиц. Світ.   12. 
Схожий,  а.  є.  Нохожій.  Боже  ж  ти 

мій!  і  на  чоловіка-  ж  то  не  схожі.  Млр. 
л.  сс\  173.  Сама  на  себе  не  схожа  ста- 

ла, така  журба  її  бере.  Рудч.  Ск.  II.  32. 

Схожість,  жости,  ж.  Сходство.  Незви- 
чайна схожість  дочки  з  матіррю  дуже 

вразила  Яся.  Левиц.  1.  234. 

Схолодити,  дж^,  днш,  гл.  Охладить. 
Треба  схолодить,- -дуже  гаряча  вода.  Ка- нев.  у. 

Схоловути.  ну,  иеш,  гл.  Похолодіть. 
Хома  як  глянув,  то  й  схолонув.  Руцч. 
Ск.  II.  176. 

Схопити,-  ся.  См.  Схоплювати,  ся. 
Схбнлюватн,  плюю,  вш,  сов.  в.  схо- 

пити, пдю,  пиш,  гл.  Схватывать,  схва- 
тить. /  день  іде.  і  ніч  іде,  і  го.гоау  схо- 

пивши в  руки,  дивуєшся— чому  не  йде 
апостол  правди  і  науки.  Шевч.  Мене 
трястя  схопила  та  трясе.  Левиц.  І.  240. 
Схоплюватися,  плююся,  вшся,  сов.  в. 

схопитися,  плюса,  пишся,  гл.  1 1  Схва- 
тываться, схватиться,  вскакивать,  вско- 

чить, быстро  подняться.  Енеи  з  просоння 
як  схопився.  Коті.  Кн.  II.  38.  /  разом 
схопились  та  до  воріт.  Шсвч.  Схопилась 
та  й  побігла  шляхом,  а  вже  вечергло  й 

роса  пала.  МВ.  1.  2)  Вскакивать,  вско- 
чить на  что.  Ни  коника  схопився.  3)  Под- 

ниматься, подняться.  Схопилась  велика 
вітряна  буря.  вн.  Мр.  IV.  37. 
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Схороненая,  ял.  є.  Сограненіе.  Дамі 
я   свої  гроші  до  схоронення.  Харьк.  г. 

Схороняти,  нею,  ею,  сов.  в.  схорони- 
те, нн>,  ниш,  гл.  =  Ховати,  сховати 

А  вже  твою  милу  схоронили.    Мет.    99. 
Схоронятися,  няюся.  ешоя,  сов.  в. 

схоронитися,  нюся.  нишся,  гл.=Хова- 
тнся,,  сховатися.  Ти  будеш  по  тернах, 
по  байраках  схоронятися.  АД.  І.  128. 
Роступися,  сира  земле,  то  я  схоронюся. 
Чуб.  У.   602. 

Схотінка,  ви,  ж.  Желаніе.  Троє  схо- 
тіноь.    ]{.  Дз.  220. 

Схотіти,  схбчу,  кеш,  гл.  Захотіть. 
З  мене  молодої  хто  схоче  сміється. 

Мет.  26.  Мене  мати  на  забаву  не  пу- 
скає, як  я  схочу,  перескочу,  то  й  не 

знає.  Мет.  28. 

Схотітися,  чвться,  гл.  безл.  Захотіть- 
ся. Схотілось  лиха.  Нон.  .V  3846. 

Схрестити,  щу,  стиш,  гл  Скрестить. 
Лросидіїа  Настя  в  кутку,  схрестивши 
рі/ки.   МВ.  II.  45. 

Схряхатися.  каюоя,  вшся,  гл.  Отхар- 
і.аться.  Покуре  люльки,  то  й  схрякаєть- 
ся  чоловік,  то  й  лекше  на  груди.  Волч.  у. 

Схуднти,  джу.  диш.  гл.  Истошнть, 
сдклать  худынъ.  На  що  ви  схудили  воли 
отако?  Камен.  у.  їЛобод.). 

Схудлий,  а,  е.  Исхудалый.  Бліде  й 
схудле  лице.  Лсвиц.  Пов.  88. 

Схуднути,  дну,  неш,  гл.  Нохудъть. 
Поки  гладкий  схудне,  то  худий  здохне. 
Посл. 

Схудобнітн.  нію.  еш,  гл.  Обіднить. 
Вх.  Лем.  4  72. 

Схибити,  6л ю.  биш,  гл.  1)  Уклониться 
въ  сторону,  пошатнуться.  2)  Промахнуться. 
Не  схибить  стріляючи.  Стор.  М.  Пр. 
131.  Раз  на  вовка  хука  дав,  удруге  схи- 

бив. Мир.  ХГВ.  82.  3)  Неудаться.  выйти 
неудачнычъ.  От  як  вторік:  на  жито 
уражай,  а  пшениця  схибила,  вродила 
така,  шо  один  тільки  послід.  Брапл.    у. 

Схйбитися.  блюся,  бяшся,  гл.  Укло- 
ниться въ  сторону,  отскочить.  Не  пова- 

ленигі  на  місті  (кулею)  кнур  кидається 
на  дим  і  своїми  здоровенними  иклами 
порубає  пластуна,  як  невспіє  схибитись. 
0.  1862.  II.  63. 

Схибнути,  бну,  нёш,  гл.  І;  =  Схит- 
нути. Дівчата  на  мене  гукають, — я  не 

чую:  котрась  мене    схибнула    за    плече. 

Г.  Барв.  67.  2)— слбвон.  а)  Не    сдержать 
слова,  б)  Соврать.  Черк.  у. 

Схибнутися,  нуея.  нёшся,  гл.  1)= 
Схитнутися.  Пливе  човен  води  повен, 
коли  б  не  схибнувся.  Чуб.  V.  293.  Схиб- 

нувсь віз.  Черк.  у.  Гадки  в  неї  схибну- 
лися. Мир.  ХРВ.  404.  2)  Не  устоять.  Ось 

уже  й  татарський  баша....  наближаєть- 
ся. Наші  схибнулись, — далі.  Татарюги 

навздогін.  Мир.  ХРВ.  128. 
Схйама,  ии,  ж.  Расколъ.  ересь;  назва- 

ніе  иновЪрцевъ  у  католикові». 
Схивмат,  та,  схизматик,  ка,  .«.  Рас- 

кольникъ,  еретикъ;  назвавіе  иновърцевъ 
у  католнковъ.  Шевч.  138. 

Схизматський,  а.  е.  Къ  схизматам  от- 
носящейся. Схизматські  попи.  Маркев.  58. 

Схилястий,  а,  е.  Наклонный.  Верба 
стояла  крива, — схилиста  на  став.  Грнн 
П.  57. 

Схилясто,  нар.    Наклонно.    Камеи,    у. 
Схилити,  ся.  С  л.  Схиляти,  ся 

Схилком,  нар.  Наклонясь.  Кажуть  лю- 
де, моя  мати,  що  я  в  батька  вдався: 

схилком,  схилком  попід  тинком  в  зіл- 
лячко сховався.  Нп. 

Схилок,  яку,  м.  Наклонъ,  спускъ,  скагь, 
склонъ.  Та  бо  в  нашім  Яворові  корчма 
коло  схилку   Гол.  Ш.  220. 

Схильний,  а,  е.  Склонный. 

Схйльнистий,  а,  е=Схилистнй.  Вх. 
Лем.  472. 

Схильчивий,  а,  е.  Покладливый,  сго- 
ворчивый. Пилипиха  була  мати  своїй 

дочці  не  податлива,  не  схильчива.  МВ. 
II.  84. 
Схиляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  охнлктн. 

лю,  лиш,  гл.  Склонять,  склонить,  накло- 
нять, наклонить.  А  сам  схилив  головонь- 

ку, сльози  проливає.  Мет.  77. 

Схилятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в.  схи- 
литися, люся,  лншся,  гл.  1)  Склоняться, 

склониться,  наклоняться,  наклониться.  За- 
цвіла твоя  червона  калина,  схилилися 

калинові  віти.  Мет.  271.  Ісус  же,  схи- 
лившись додолу,  писав  пальцем.  Єв.  І. 

\"Ш.  6.  2)  Склоняться,  склониться  другъ 
къ  другу.  Ісхиляються  в  дуброві  верхи  із 
верхами.  К.  Досв.  99.  3)  Склоняться,  скло- 

ниться, соглашаться,  согласиться.  На  те 
схилялись  люде,  щоб  наняти  землеміра 
поміряти  землю.  Волч.  у. 

Схистнтися,  щусл,  стишся,  гл.  Из- 
ловчиться, ухитриться.  Воно  як  би  у  «их 
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не  були  затулені  вікна,  то  може  б  я 
<хистивсь  уздріти,  що  там  робиться,  а 
то  ні,  не  бачив.  Новомоск.  у. 

Схитнути,  тну,  ніш,  гл.  1)  Пошат- 
нуть. Громом  усю  землю  схитнуло.  Г. 

Барв.  1У0.  2)  Склонить,  наклонить.  Вона 
іолівку  схитнула  набік.  МВ.  І.  115. 
3)  Качнуть.  Тихо  схитнула  головою.  Мир. 
Пов.  II.  9й. 

Схитнутися,  тнуся,  нблоя,  гл.  1)  По- 
шатнуться, покачнуться.  Пливе  човен,  во- 

ди повен,  колиб  не  схитнувся.  Чуб.  Ш. 
22.  Кладочка  схитнулась  —  сестриця  вто- 

нула. Ни.  А  як  моя  головка  схитнеться 
(=як  умру),  тоді  тобі  роекіш  минеться. 

Чуб.  "V*.  113.  2)  Пошевельнуться,  прійтп 
въ  движеніе,  качнуться.  Під  тобою,  се- 

лезню, вода  не  схитнеться.  Мет.  37. 

Схитрувати,  трую,  вш,  гл.  Ухитрить- 
ся, употребить  хитрость.  Як  би  йому  схит- 

рувати, щоб  обдурити  жида-шинкаря. 
Грин.  П.  226. 
Схищатися,  щаюся,  вшея,  гл.  Укры- 

ваться. Піо  ху/у  схищались  під  коми- 
шами. 0.  1662.  V.  Кух.  29. 

Сцатн,  ецу,  сцаш,  гл.  Сосать.  Ласкаве 
телятко  дві  матки  буде  ецати,  а  злі- 
сливе,  то  й  одна  не  дасть.  Ноіг  Лі  3302. 

Сцтікавка,  ки,  ж  =Сікавка  1  Канев.  у- 
Сцнклйни,  лин,  ж.  Моча. 

Сцякхйння,  не,  г.=Сцнклинн..Іохв.у. 

Сцикуи,  на.  .і;.  Тоть,  кто  часто  мо- чится. 

Синку ха,  хн,  ж.  Та,  которая  часто 
мочится. 

Сцнк!  межд.  оть  сцяти.  Ном.  №6384. 

Сндлоння,  с  цілити,  сцілющий,  оці- 
лнтн.  См.  Зцілення  II   Пр. 

Сцільнйк,  к)і,  іг.=Стільннк.  Маркев. 
17,  169.  Ум.  Оцільничбк.  Стор.  І.  61. 

Сцьобатн,  баю.  еж,  гл  =Стіба*и.  Ци- 
ган.... давай  сцьобати  пригонечником. 

Рудя.  Ск.  II.  184. 
Сцяти,  сцю,  спиш.  гл.  1)  Мочить,  ецать. 

2)— Сцати. 
Сцяч,  ча,  .к.  Урильник ь. 
С  дячка,  кн.  ж.  Болізнь.  недержаніе 

мочи. 

Счаотя,  тя,  е.  и  пр.  ( м»  Щастя,  н    ир. 

Ськальнидя,  ці,  ж.  Ищущая  (въ  го- 
лові). Мил.  217. 

Ськання,  ня,  с  Исканіо  (вт,  голові). 
КС.  1890.  V.  339.  Грин.  III.  82. 

Ськати,  каю,  вш,  гл.  Искать  (въ  голо- 
ві). Г.  Барв.  261.  Син  твій,  мати,  в 

полі,  в  полі  спочиває,  над  ним  сидить 
чорний  орел  в  головоньці  ськає.  Ни. 
Ськатися,  каюся,  вшея,  гл.  Искать 

(насікоммхь  въ  волосахъ,  шерсти).  Такий 
мені  пан:  у  соломі  спить  а  зубами 
ськається.  Ном  Де  2930. 

Сьгобіцькнй,  а.  е=Сьгобічннй.   Хто 
не  був  по  сей  бік  Дніпра,  жадної  тями 
не  має  про  сьогобіцьку  Україну.  Св. 
Л.   23. 

Сьогобічннй,  сьогобочнив,  а,  в— ній, 
я,  в.  По  сю  сторону  ріки.  Московщина 
обладувала  Україною  сьогобочньою.  МВ. 
І.   137. 

Сьогодні,  сьогодня,  нар.  Сегодня.  Чи 

не  гріх,  кажуть,  сьогодні  робить.  ЗОЮІ'. 
І.  48.  Сьогодня  не  празник,  а  ти  нам 
не  вказник.  Ном.  Л^  187. 

Сьогоднішній,  я,  в.  Ссгодняшній.  Сим. 

150. 
Сьогорічній,  сьогорішній.  я,  в.  Этого 

года.  Се  очерет  сьогорішній,  тим  він  со- 
бі такий  листатий.  Лубен,  у  Вони 

пішли  поміж  стіжками,  поміж  скирт а- 
ии  жита  торішнього  й  сьогоріш нього. 
Левиц.  Иов.   194. 

Сьогосвітній,  я,  е.  Этого  міра.  Дознав 
би  втіхи  н  роскоші  сьогосвітньої.  МВ. 

І.   44. 
Сьогочасний,  а,  е.  Современный,  совер- 

шающейся въ  настоящее  время.  Левиц. 
Пов.  164,  258.  Світові  потреби  сьогочасні. 
Св.  Л.   17. 

Сьохак,  ка,  м.  1 )  Семилітка  (о  людях  і. 
и  животныхъ).  2)  Монета  въ  семь  коп. 
асигнаціями  или  вт,  2  коп.  серсбромъ. 

Сьонака.  ки,  ж.  Семерка  (въ  картахъ). 

Сьбняй,  а,  е.  Седьмой.  Не  хвались 
сьомого  дня,  а  хвались  сьомого  году.  Ном. 
.V  9068. 

Сьорб!  межд.,  выражающее  хлебокь. 
Дай  мені  сироватки  з  хлібом....  Він 

сьорб,  сьорб  разів  з  п'ять,  да  її  годі.  Г. 
Барв.  98 

Сьорбати,  баю,  вш,  гл.  Хлебать.  Сьор- 
бай юшку,  на  дні  рибка  єсть.  Нон.  .V  1200. 

Сьорбнути,  сьорбонути,  ну,  нош,  гл. 
Хлебнуть.  Сьорбне  чоловік  чарку — як  іска- зиться.   Ном.  Лі  11469. 

Сюд,  мя^.—Сюда.  Я  еюд-туд,—не.иа 
коня.  НВолын.  у.  Не  сюд,  не  туд,  не  сяк, 

не  так.   Чуб.   V*.   1146. 
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Сюда,  *я^.=»Сюдн. 
Сюди,  нар.  Сюда.  Ні  сюди,  ні  туди, — 

ні  саньми,  ні  колесами,  ні  зімою,  ні  лі- 
том. Нон.  А:  7653.  Сюди-туди  походи- 

ла, вечермнь  вварила.  Чуб.  V*.  93. 
Сюдою,  нар.  Этой  дорогой,  зтнмъ  ну- 

темъ,  въ  этоыъ  направленій.  Чи  не  бачив 
парубка  г  дівки,  чи  не  йшли  сюдою?  Рудч. 
Ск.  І.  147.  Йди  правдою,  то  скрізь  тобі 
шляшок  битий:  чи  тудою,  чи  сюдою,  чи 
на  схід  сонця,  чи  на  захід.  МВ.  (КС. 
1902.  X.  142). 

Сюра,  ря,  ж.  Сірий  сердак.  Вх.  Зн.  68. 
Сюрбк.  рка,  сюрчбк,  чка,  .і*.  Родъ 

свистка.  Пирят.  у. 

Сюрчання,  ня,  с  1)  Жужжав іе,  трескъ 
(наевкомыхъ).  Докучне  сюрчання  трав'я- 

них коників.  Мир.  ХРВ.  4.  2)  Жужжаніе 
(веретена). 

Сюрчати,  чу,  чйш,  гл.  і;  Жужжать, 
трещать  (о  наевкомыхъ).  Талкокмкк (польо- 

ві) кричали  та  сюрчали.  Мир.  ХРВ.  39. 
2)  Жужжать  (о  веретен*)  Веретено  сюр- 

чить. Мир.  Пов.  I.  134. 

Сюсі,  дьтск.=Пісі.  О.    1861.    VIII.    8- 

Сюояти,  сяю,  вш,  гл.  Дътск.:  мочиться- 
Ся,  мгьст.  1)  Ж.  р.  отъ  сей.  Ся  еже 

пасок  тридцять  ззіла.  Нон.  №  8655. 
2)  Ся,  себя.  Літа  маг  молодії,  де  ви  ся 
поділи?  Ни.  Зіадав,  ся  звалив  та  й  удо- 

волив. Нон.  Як  ся  маєш?  Какъ  поживаешь? 

Сябер,  бра,  сябрб,  ра,  м.  Участи  и  къ 
земельнаго  владвнія,  компаньонъ  въ  тор- 
говомъ  нредпріятіи.  Вас.  189.  КС.  1890. 
VI.  478.  Брат  братові  сябер.  Нои. 
.V  9399. 

Сябрмнний,  а,  е.  Артельный,  товари- 
щескій,  находящійся  въ  общинномъ  поль- 
зованіи.  Сябринна  оренда.  Черн.  г.  Сяб- 
ринний  ліс. 

СябрувАтн,  брую,  вш,  гл.  Водить  ком- 
панію. Конст.  у. 

Сявкання,  ия,  с  Гоготаніе  гусей,  пре- 
имущественно гусятъ.    Волын.    г.    Желех. 

Сявкдтя,  ваю,  вш,  сявкотіги,  хочу, 
чаш,  гл.  О  гусяхъ,  преимущественно  гу- 
елтахъ:  гоготать.  Вол.  г.  Гуска  сявкоче. 
Вх.  Пч.  І.  15. 

Сягати,  гаю,  вш,  сов  в.  сягнути,  гну, 
■вш,  гл.  1)  Достигать,  достичь,  касаться, 
простираться,  доставать,  достать.  Бреде 
старий,  назад  ся  оглядає,  а  йому  вода 
вже  по  шию  сягає.  Чуб.  V.  84  6.  З   дідь- 

ком не  сягай  до  одної  миски.  Ном.  Л;  5983. 

По  Вкраїні  огні  горять,  лід  небо  сяга- 
ють. К.  Досв.  93.  2)  Хватать,  хватить, 

стать.  Узяла  карбованця  грошей, — думка, 
бач,  така,  гцо  стане  й  на  оливу;  адже 
й  не  сягнуло.  Лебед.  у. 

Сягнистий,  а,  о.  Д-влаїгщій  больные 
шаги.  Добрі  воли,  та  не  паристі:  один 
дуже  сягнистий,  у  другого  короткі  ноги, 
так  не  зійде  з  тим.  Кіев.  у. 

Сягнути.  См.  Сягати. 
Сяговина,  ни,  ж  Саженные  дрова. 

Вх.  Лел.  472. 

Сягонути,  ну,  неш,  гл.  То-же,  что  и 
сягнути,  во  выражаетъ  большую  силу  д-вй- 
ствія.  К.  ХП.  17.  /  сягонеш  умом  до 
його  правди.  К.  Іов.  24. 

Сядати,  даю,  вш,  с.  г. = Сі  дати. 
Сядовнтн,  влю,  вйш,— ся,  гл.=Садо- 

ввти,— ся.  Поло  себе  сядовить.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  40). 

Сявво,  ва,  с  Сіивіе.  Г.  Варв.  358.  К. 
Бай.  14.  Як  усміхнувсь,  очам  не  довіря- 

ють, і  еяево  лиця  збірають.  К.  Іов.    62. 

Сяжа,  жі,  ж.  Кусокъ  плетня,  укреплен- 
ный на  четырехъ  столбахъ  посреди  ріки 

надъ  водой,  на  которомъ  стоить  рыбакъ 
съ  сътью;  такъ  какъ  ріка  перегорожена 
плетнемъ  н  проходъ  оставленъ  только  подъ 

сяжею,  то  рыба  ндетъ  прямо  въ  с-вть.  Вх. 
Пч.  II.  25. 

Сяйний,  а,  е.Сіяющій.  Встр-вч.  у.  Що- 
голева.  Сіло  сонце.  На  майдані  сяйні 
огнища  горять  (на  Купала).  ІЦог.  Сл.  24. 

Сяйнути,  ну,  нёш,  гл.  Однок.  отъ  сяти. 
Сяєвом  сяйнула.  К.  ХП.  49.  Блискавка 
по  всьому  небу  сяйнула.    Р.    Барв.    190. 

Сяк,  нар.  Этакъ.  Не  так,  не  сяк.  Чуб. 
Сяк-так,  сякие  так.  Кое-какъ.  Сяк-так  до 
вечора  буду  жить,  а  ввечері  мій  милень- 

кий прибіжить.  Чуб.  V.  105.  Очіпок  сяк- 
не-так  наділа.  Алв.  40. 

Сякання,  ня,  с.  Сморканіе. 

Сякати,  каю,  вш,  гл.  Сморкать.  Се  бу- 
ло тоді,  як  я  сякав  у  рукав.  Ноя.  №  14167. 

Сякатися,  каюся,  вшея.гл.  Сморкаться. 

Сякйй.  а,  в.  1)  Этакой.  1  така,  і  сяка — 
тільки  дайте.  Ном.  №  4507.  2)  Сякий- 
такйй.  а)  Кое-какой;  пустячный.  Сяка-та- 
ка  напасть,  та  спати  не  дасть.  Ном. 
•>£  1757.  Сякі-такі  вареники,  а  все  луч 
чі  галушок,  сякітакі  дівчаточка,  а  вс 
луччі  жіночок.  Нп.  б)    Бранное    выражее 
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Піш  го  військо  короговки  сяюіпь.  Чу
о. 

віє.  Я  каже,  твоє,  сякий-такии  сину,  ил  .^  ̂ ^  юс№0|  зіроньки  сяють, 
запалю.  ЗОЮР.  І.  9.  • 

Сямяя,  вя,  с  Сіяніе.  лаІІііия    яя    „=Сяим.  Ком.  ЇМ.  50. 

Сятн,  сяю,  «.,  г*.  Сять.  М«*»  свогм        Сяяння   яя  ;  
   И--^ 

*к    <5лмека*кох>    сяє.    Макс.    (1849).    ВЭ.         і^яят
м,  »«*», 



т. 
Т,  пред.=Д,  къ.  Надійшов  же  т  нігі 

завидь-эавидко.  Гол.  IV.  33.  Надійшов  же 
т  ній  батенько  гг.  Гол.  IV.  90. 

Та,  сз.  1)  И,  да.  Батько  та  мати. 
Харьк.  За  степи  та  за  могили,  що  на 
Україні,  серце  мліло.  Шевч.  Од  моря  та 

г»  до  моря.  К.  Псал.  164.  2)  Но,  да.  Полеті- 
.га  6  я  до  тебе,  та  крилець  не  маю.  Котл. 
Нп.  34в.  3)  Да,  вотъ.  Вилізь  на  вербу 
та  б  подивись.  Левиц.  1.  208.  Та  булав 
мене  жінка,  7па  була  в  мене  любка,  та 
післала  мене  в  ліс,  щоб  я  еї  дров  привіз. 

Нп.  Та  де!  Да  нътъ.  Він  добре  співає? — 

Та  де.  Та-'дже,  та-же,  та-же  ж,  та-ж.  Сок- 
ращ.  изъ  та  адже,  та  адже  ж.  Да  въ\дь,  да 

в'бдь  же.  Ой  відай  ти  слабий,  хорий,  ти 

мій  милий  Сосновиченьку? — Та-'дже  ви- 
диш,  що  не  жарти!  Гол.  1.  82.  Та-же 
ти  знаєш,  що  я  не  маю  нічого.  Та-же 
я  тобі  казав,  що  будуть  гості. 

Та.  міьст.  женск.  р.  при  муж.  р.  той. 
Та!  зват.  пад.  отъ  тато.  Та!  що  ти 

робиш.  Шейк. 

Табак,  ку.  м.  Табакъ.  Драг.  13.  Ум. 
Табачйи.  Хто  нюхає  табачок,  то  геть- 
манів  мужичок.  Ноч.  .V  12614. 

Табака,  кі,  ж.  1)  Нюхательный  та- 
бакъ. .  А  що,  понюхав  табаки?  Ном. 

№  3968.  Я  тебе  зімну  на  табаку.  Ві.  иоро- 
шокъ  тебя  изотру!  2)— вбвча.  Раст.  Ьусо- 
регдоп  Воуівіа.  Вх.  Уг.  231.  Ум.  Табачка. 

Табакерка,  кі.  ж.  Табакерка.  Коли 

нагнувсь  табаки  понюхать, — вона  й  по- 
бачила табакерку.  Рудч.  Ск.  II.  179. 

Ум.  Табакёронька,  табакерочка- 

Табакёрчииа,  ни,  ж.  Плоховатая  та- 
бакерка. Ум    Табакерчинка. 

Табанити,  ню,  ннш,  гл.  Грести  кормою 
впередъ.  Ейскъ. 

Табатерка,  табатйрка,  ка,  ае.=Та6а- 
керка.  Дід    виняв    луб'яну    табатирку. 

понюхав  табаки.  Мир.  ХРВ.  53.  Ум.  Та 
батирочка., 

Табачарка,  кн.  ж.= Табакерка  Желех. 

Табаченція,  ції,  ж.  Шутливое  отъ  та- 
бака. Шейк. 

Табачйна,  ни,  ж  =  Табака.  Шейк.  Ум. 
Табачинка. 

Табачитн.  чу,  чнш,  гл.  Нюхать  табакъ. 
Шейк. 

Табачка,  кн,  ж.  1)  Ум.  отъ  табака. 
2)  Раст.  Йапипсиїик  «сеіегаїив.  Вх.  Пч. 

І.   12. 
Табачковнй,  а,  є.  Имвющій  цвбть  вю- 

хательнаго  табаку.  Шейк. 
Табачник,  ка,  м.  Нюхаюшій  табакъ, 

приготовляющій  или  продающіїї  его.  Шейк. 
Табачників,  кова,  ве.  ОіносящіВся  къ 

табачнику,  принадлежали!!  ему.  Шейк. 
Табачннцин,  на,  не.  Принадлежавши 

табачниці.  Шейк. 
Табачница,  ці, ж.  Женщина,  нюхающая, 

приготовляющая  или  продающая  табакъ. 

Шейк. 
Табачок,  чку,  а».  Ум.  этъ  табак. 
Табашняй,  а.  е.  Табачный. 
Табашннк,  ка.  м.  и  и  р=  Табачник  и 

пр.   КС.   1862.   III.  60. 

Табнн,  ну.  м.  Шелкоиан  плотная  ма- 

терія. Шейк. 
Табнновий.  а,  е.  Сделанный  изъ  таби- 

ну.  Шейп. 
Табівка,  ки,  ж.  Кожаная  сумка,  носи- 

мая черезъ  плечо  аа  ремнъ.  Шух.  1.  121, 
128.  279. 

Табір,  бору,  .м.^Табор.  Гол    IV.    403. 
Табла,  ли,  ж\  =  Табівка    Вх.Зн.    68. 

Таблиця,  ці,  ж.  1)  Дощечка,  таблица. 
Стояла  таблиця  біла,  а  на  ній  були 

виписані  мої  гріхи.  Гн.  II.  76.  2)  Клас- 
сная доска.  Шейк.  3)  Вывъска,  доска  сь 

надписью.  На  стовпі  таблицю  прибив  і 
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на  ті  таблиці  написав  так:  хто  сюдою 
буде  їхать,  то  непремінно  щоб  сюди  за- 

їхав. Рудч.  Ск.  II.  92.  Ум.  Табличка,  таб- 
лйчечиа.  Грин.  І    188. 

Табор,  ру,  м.  Станъ,  лагерь;  обозъ, 
таборъ  (у  войска,  чумаковъ.  косцевъ  и  пр.). 
Маркев.  14.  К.  Доев.  7.  В  яру  колись 
гайдамаки  табором  стояли.  ІЇІевч.  У  и. 
Таборик. 

Таборитися,  рюся.  ришея.  гл.  Распо 
лагагься  лагеремъ,  станомъ.  таборомл.. 
Шейк. 

Таборище,  ща,  с.  Місто  прежняго  та- 
бора, прежней  сТоявкн,  лагеря.  Стоїте  ви 

залогами  в  старих  таборищах.  К.  Доев. 
225. 

Таборовий,  а,  е.  Лагерный.  К.  ЧР. 
309. 

Таборування,  ня.  с.  Стояніе  лагеремъ. 
Шейк. 

Таборувати,  рую,  еш^  гл.  Стоять  лаге- 
ремъ. Шейк. 

Таборянин,  на,  м.  Нахбдящійся  въ 
дагері,  стоянки,  обозі.  Кругом  добро  всім 
таборянам  чинит.  К.  МБ    XI.   143. 

Табун,  на,  .«.  1)  Табунъ.  Вас.  197.  Ой 
чий  же  то  сивий  коничок  по  табуні  хо- 

дить? Грин.  Ш.  589.  2)  Стая,  стадо.  / 
тілько  край  ставка  оставсь  табун  утят. 
Греб.  387.  Дрохви,  журавлі,  хохітва 
підіймались  табунами.  Стор.  Оселедці 
ходять  табунами.  Шейк.  Табун  горобців 
і  табун  мишей.  Грин.  II.  244.  Ум.  Табу- 

нець, табунчик.  Засоромивсь  осміяний  го- 
робець та  й  покинув  ріднесенький  табу- 

нець. Гліб. 
Табунний,  а,  е.  Табунный,  изъ  табуна. 
Табунник,  ка,  м.    Табувщикъ.    Шейк. 
Табунників,  кова,  ве.  Принадлежали 

табунщику. 
Табуновий,  а,  є.  Принадлежащей  та- 

буну. Коні  табунові.  К.  МБ.  XI.  1(2. 
Табунове  посовисько.  Шейк. 

Табунський,  а,  є.  Ниходяшійся  въ 
табуні.  Піп  ти  брикаєш,  як  табунська 
кобила:-'  Шейк. 

Табунчик,  ка,  м.  Ум.  оть.  табун. 
Табурка,  ки,  аг.  Вевхъ  телъжный,  буд- 

ка, волочокь.  У  простий  віз  він  тепер 
уже  й  не  сяде,  а  дай  йому  візок  да  ще 
й  з  табуркот,  шоб  сонце  йому  не  пекло 
у  пику,  або  дощ  не  лив  у  потилицю. 
Хере.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Тавлетка,    кн,    ж.    Аспидная    доска. 
Шейк. 

Таволга,    ги,    ж.    Раст.    Зрігаеа.     Но 

три  пучки  тернини  і  червоної  тавол- 
ги набірайте,  бідного  невольника  по  три- 
чі в  однім  місці   ттинайте.  АД.   І.    89. 
Таволжаний,  а,  е.  Относящейся  въ 

тавол'гі.  Шейк. 
Таволбжник,  ка,  м.  і)  Зрігаеа  сге- 

маїа  Б.  Анн.  339.  2— лужний.  Зрігаеа  Ііу- 
регісноііа  Б.  Анн.  340. 

Таврія,  рії,  ж.  Таврическая  губернія. 
Щп-веени  йдуть  було  з  нашого  села  у 
Таврію.  Грин.  І.  1С9. 

Таврований,  а,  е.  Мьченый.  Констан- тиногр.  у. 

Таврот,  га.  м.  Родъ  датской  игры. 
Шейк. 

Таган,  на,  м.  Тагань,  желізная  под- 
<  тавка  сь  ножками,  на  которой  варять 
пищу,  раскладывая  нодъ  ней  огонь  Ум. 
Таганок,  таганчик. 
Таганашка,  кн,  ж.  Один ь  изъ  низшихъ 

сортові-  крымской  соли  Сумск.  у. 

Таганок,  яка,  м.  Ум.  отъ  таган. 
Таганувати,  ную,  вш,  гл.  Остановить- 
ся въ  степи  для  приготовленій  ьтшанья. 

Шейк. 

Таганчик,  ка,  .«.  Ум.  отъ  таган. 
Тади,  таднвай,  «ар. -=  Туди.  Вх.  Зн. 

•23.  Єно  нам  повіджь,  ци  не  ішла  тади, 
ци  не  ішла  дака  бі.гаглова.  Гол.    II.    10. 
Таёмний,  а,  е.  Тайный,  секретный.  Той 

діла  їх  розуміє  і  таємні  мислі,  К.  Исал.  75. 

Таємниця,  ці,  ж.  1)  Секретное  місто. 
2і  Тайна.  Маю  я  їдну  таємницю,  але 
ніхто  її  від  мене  не  возьме.  Шейк. 

Таємничий,  а.  в.  1)  Таинственный. 
Мир.  ХРВ.  353.  К.  Досв.  71.  Чули  вони 
дивне  таємниче  слово.  К.  іісал.  189. 

Таємничо,  нар.  Таинственно.  Таємни- 
чо у  куточку  карти  роскладала.  Млак.  89. 
Таїмність,  ности,  ж.  Тайна,  секреть. 

Чуб.   І.  295. 
Таємно,  нар.  Тайно. 
Тавмнсщі.  дів,  ас.  Тайный  діла  вещи» 

который  нужно  скрывать.  ПІейк. 
Таїнство,  ва.  е.  Таинство.  Таїнство- 

странное  і  в  Віфліемі  чудо  явное.  Ко- 
лядка.  Шейк. 

Таїти,  таю,  їш.  гл.  Таить,  .скрывать, 
не  обнаруживать.  Нічого  гріха  таїти. 
Нем.  .V  7і37.  Таїть  у  серці  зло.  К.  Исал. 
100.  Гріхів  не  >пайте.  АД.  І.   177. 

Таїтися,  таюся,  їшся,  гл.  Скрываться, 

во  обнаруживаться.  Що  зробила — не  та- 
їсь, признайсь  лучче.  Як  ми  не  таїлись 
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од  матері,  а  чола  таки  провідалась  про 
наш  гріх.  Стор.  М.  Пр.  33. 

ТаЙвова,  иар.  Тайкомъ,  тайно.  Закли- 
кавши тайкома  мудрці,  Ирод  пильно  в 

них  випитувався.  Р.ь.  Мт.  II.  7.  Роска- 
зувала  раз,  та  не  мені,  а  тайкома  од 
мене  бабі.  Г.  Барв.  375. 

Тайна,  ни,  лг.=Тавиннця  Господня 
тайна  в  тих,  що  Господа  бояться.  К. 
Псал.  57. 
Тайний,  а,  е=Тавминй.  Мил.  218. 

У  свої  тенета  тайні  ногою  попали.  її 
Псал.   18. 

Тайгік.  ва,  м.  1)  Тайникь,  секретное 
мъхто.  Шейк.  2)  Тяйный  проходь.  Шейк. 
Се  мабуть  тайник— печера,  що  йде  під 
землею.  К.   МБ.  XI.    147.    Ум.    Тайничбк. 

Тайнивбвнй,  а,  є.  Относящіся  къ  тай- 
нику, спрятанный  въ  немъ. 

Тайничок,  яка.  м.  Ум.  огь  тайник. 

Тайиість,  ности,  ж.  —  Таємність. 
1)  Сказав  велику  тайність  жінці.  Грин. 
І.  187.  2)  Скрытность.  Яка  в  нього  тай- 
нісшь.   Шейк. 

Тайно,  на^.=Таемно.  її.  Ц«яи.  03. 
Тайстерка,  ви,   ж.    Ум.    огь    тайстра. 
Тайстра,  рн,  ж.  Сумка,  котомка.  Коїо. 

І.  89.  Ум.  Тайстерна,  тайстроньна,  тайстрочка. 
Тайстрйна,  нн.  ж.  Старая,  худпя  ко- 

томка. Шейк. 

Тайстровнй,  а,  є.  Оіносящійся  къ  тай- 
стрь.  Шейк. 

Тайстронька.  тайстрочва,  ви,  ж.  Ум. 
оті.  тайстра. 

Тав,  нар.  \)  Тать,  таишь  образонь. 
Так  Іван  скакає,  як  му  скрипка  граї 
Шейк.  Так  саме,  так  само.  Точно  такт», 

тать  точно.  А  чом  не  так,-  А  почему  її 
и*гь?  Грнн.  І.  63.  Не  з  так.  Не  очень. 
А  що  ж  вона,  хороша? — Не  з  так  то, 
поганенька.  Кост.  (О.  1862.  VI.  ИМ.  Так- 
сяк.  Кое-какь.  Сяк-так  на  косяк,  аби  не 
полюдськи.  Шейк.  Так  таки.  Вотъ  такь.  Так 
ліаки  й  поїду,  тебе  не  спитавшись.  Так 
достоту.  Такъ  точно.  Так  достоту,  як  і  то- 

рік гине  товар  на  селі.  Васи.іьк.  у.  Так 
то  вже.  Ужъ  такъ.  такъ  сильно.  Так  то 
4же  мене  лає.  МВ.  (О.  1562.  III.  41). 

■2і  Безъ  этого,  безъ  того.  Жуїюою  не  на- 
кличу собі  долі,  коли  так  не  маю.  Шевч. 

■Зі  Да,  такъ.  Отеє,  так,  так!  Сказав 
так,  та  не  в  смак.  Шейк.  4)  Такъ,  безъ 
причины,  безъ  ціїли,  безъ  дъ\та,  напрасно. 
Я  так  прийшов.  5)  За  так  грошей.  Да- 
ромъ.  безденежно,  безвозмездно.    Ум.    Та- 

кеньки, такечки.  І  так  він  те  слово  ти- 
хо, такеньки  смутно  промовив.  МВ.  (О. 

1862.  Ш.  55). 

Тав,  сз.  То=гдак.  Та  ян  випустили 
його  в  море,  так  він  то  пурне,  то  вирне. 

Тавання,  на,  с.  Даканье.  Ун.  Таканнячко. 
Такати,  каю.  вш,  гл.  Дакать,  говорить 

та.  Шейк. 

Такёлецький,  а,  е.  Вотъ  такой  боль- 
шой. Шейк. 

Тавённий,  а,  е.  Вотъ  такой.  Жаба  та- 
кенна велика  лізе  через  дорогу.  Драг.  49. 

Тавеньви.  такечки,  нар.  Ум.  отъ  так. 
Такі,  сз.  1 )  Таки,  все  гаки,  при  всемъ 

томъ.  Хоть  не  своє — позичене,  а  все  та- 
ки лихо.  Шевч.  З  Запорожжя  понахо- 

дило таки  чимало  січовиків.  Стор.  Де 
скажу  таки  тобі.  Шейк.  2)  Имевно,  же. 
Таки  ж  той  самий  осавула,  що  колись 
приходив  за  Василем,  раз  зайшов  до 
Ганни  в  хату.  Левиц.  1.  59.  Поїхали 
вони,  мря  прабаба,  а  її  вже  прапрабаба, 
із  своїм  таки  чоловіком  на  ярмарок. 
Г.  Барв.  426. 

Такий,  а,  ё.  .шьет.  1)  Такой.  Увійшли 
у  такий  темний  ліс,  що  тільки  небо 

та  земля.  І'удч.  Ск.  II.  108.  Не  уродить 
сова  сокола,  іно  таке  як  са-на.  Пост. 

Якш'і  їхав,  іі^аку  здибав.  Ііосл.  2)  Сякйй- 
такмй,  якйй-такйй.  Кое-і  .ікой,  какой-нибудь. 
Сякий  такий  аби  був,  аби  хліба  роздо- 

був. Шейк.  Який-такий  уряд  лучший, 
ніж  проста  служба.  Шейк.  3)  Таибго. 
Такъ  много.  А  там  такого  старців,  та- 
(ого  калік.  Чуб.  II.  іЗІ. 

Таківський,  а.  є.  Таковскій.  Таківський 
з  лоба.  Ном.  X  4858.  Еге,  вона  таківська 

були.  Г.  Барв.  423.  Аігс  роду  не  таків- 
ського, ми  роді/  королівського.  Грин.  Ш. 

437. 

Такісінький,  а.  е.  Совершенно  такой. Шейк., 

Такісічкий,  а,  е=Такісіньвий.  Шейк. 

Тавісьвнй,  а,  е=Тавісіньвий.  Шейк. 

Такнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  огь  ти- кати. 

Таво,  нар.  1)=Тав.  2)  Яко-таио.  Кое- какь. 

Тавоний,  а,  е.  Таковой,  такой.  Не  при- 
брана, не  готова — йди  душа  такова.  Ном. 

Тавбж.  нар.  Также.  А  що  його  любка 
уже  без  ума.  мабіть  також  не  знав. 
Федьк. 

Тавой,  но/>.=Тавож.  Шейк. 
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Такось.  нар.  Так:,.  Шейк.  Якось-тёнось 
буде.  Какъ  яибуді.  будетъ. 

Такрічний,  а,  е= Торішній.  Збгже  мае 
такрічне.  Шейк. 

Такса,  ев,  ж.  Такса. 
Таксатор,  ра,  м  Таксаторъ,  оиЪнщик  і. 

лЬсовъ  и  "угодій Лгю  ихт.  доходности. 
Тавсаторів,  рова,  вв.  Принадлежащій 

таксатору.  Шейк. 
Тагсаторський,  а,  е.  Таксаторскій. 
Таксація,  ції,  ж.  Таксація,  оцінка 

лЪсовъ  и  земель  но  ихъ  доходности.  Шейк. 
Таксувати,  сую,  вш,  гл  Оценивать, 

тьлать  оцінку.  Десь  там  зробили  плуг 
і  ходили  по  світі  таксувати,  що  плуг 
варт.  Гн.  І.  39. 

Таку  вати,  вую,  вш,  гл.—  Атакувати. 
Січ  такували.  Драг.  211. 
Тал,  лу,  .«.  Проталина.  Ленч.  132. 

Талом  талувати--'вхать  еавьмн  но  прота- 
явшему снігу.  Левч.  132. 

Тала,  лв,  ж.  Раст.  8а1іх  реиіатіга  І*. 
Анн.  310. 

Талабаїтв,  баю,  їш,  гл.  Тревожить.' 
возмущать?  Не  вступайте,  сильнії  бояре, 
не  талабайте  золотої  цішейки.  Гол.  IV 
331. 

Талбан,  ну,  м.  Расі,  а)  Тпіаарі  апеп- 
«е  Ь.  ЗЮЗО.  І.  138.  б)  Зрігаеа  Ріііреп- 
сіиіа  Ь.  ЗЮЗО.  і.  137. 

Талабанвтв,  вю,  виш,  гл.  Болтать 
нздорь.  Шейк. 
Талажчанвв,  ка,  м.  Раст.  Йаііх  їіші- 

паїі»  Ь.  Анн    311. 

Талалай,  лав,  м.  Волтунъ,  говоруаь. 
Вь  загадкі:  За  білою  березою  талалай 
плеще.  ХС.  Ш.  63. 

Талалайка,  ки,  ж.  \)  Волтунья.  Ваба- 
талалайка.  ?)  Особый  родъ  ігвсни.  Гол. 
IV.  -185. 

Талалайко,  ка,  м.=  Талалай.  Ой  за 
білим  чаетокілом  талалайко  скаче.  Ном., 

стр.  297,  .V-  238. 
Таланбао,  су,  -».=Тулукбас. 
Талан,  ву,  м.  Судьба,  счастье.  Не  то 

талан,  що  лежить,  а  то,  що  біжить. 

Ном.  №  7231.  /  талан,  і  безталанні- 
шеє, каже,  від  Бога.  Шевч.  Вже  як  кому 

на  сій  світі  не  талан,  щастя-долі  не- 
ма.... V.  Варв.  119.  Хоч  хороша — не  хо- 
роша, таки  в  неї  талани:  на  улиці 

ллошіі  б'ються,  на  кошарі  барани.  Мил. 
100.  Ум.  Таланом,  таляноньно,  таланочои. 
А  сам  полину  в  чужу  сторону,  в  чужу 

сторононьку  шукать  та.іаноньку.  0.  1861. 
IV.  93. 

Талавдатв,  даю,  вш,  талаядуватн, 
дую,  вш,  гл,  Ходить  около  хозяйства,  до- 

сматривать за  нимъ,  хлопотать.  Шейк. 
Таландую  коло  худоби.  Вх.  Зн.  68. 

Таланистий,  а,  е.  Счастливый,  удачли- 
вый. Який  ти,  Хведоре,  таланистий. Волч.  у. 

Таланити,  нить,  гл.  безл.  Удаваться. 
Мені  не  таланить.  Шейк. 

Таланливвй,  а,  е.  Счастливый.  Шейк. 
Таланливо,  нар.  Счастливо. 
Талаинвй,  а,  е.  Счастливый.  Шейк. 
Тяланвнця,  ці,  ж.  Счастливая.  Шейк. 
Талановитий,  а,  е.  Даровитый,  спо- 

собный, талантливый. 
Талановитість,  тости,  ж.  Даровитость, 

талантливость.  Шейк. 
Талановито,  нар.  Даровито,  талантливо. 

Таланбк,  вку,  таланоньво,  ка,  тала- 
нбчок, яку,  -й.  Ум.  оть  талан. 

Талант,  ту,  м.  Талангь,  дарованіе. 
Талап!  меж.  1)  Для  вьіраженія  наденіл 

во  что  либо  жидкое;  для  вираженій  брыз- 
говъ  какой  либо  жидкости.  Грязюка  з  ко- 

леса талап  на  нього.  Шейк.  2)  Для  вы- 
раженіїї  удара  ч^мъ  нибудь  плоскныь.  Він 
його  талап  долонею  по  пиці.  Шейк.  Та- 
лап-талал!  Дія  вьіраженія  п.таванія,  булты- 
ханім  руками  или  ланами  животнаго. 

Талапання,  вя,  с  1)  Назвал  іе  дМ- 
ствія  огь  глагола  талапати.  2)  Пачкотня. 
Хиба  се  робота  —  тільки  та.гапанн:і, 
Брац.т.  у. 

Талапати,  паю,  вш,  гл.  1)  Издавать 
звукь,  какой  происходить  отъ  паденія  че- 

го-нибудь въ  жидкость;  плескать  ч'быъ  ни- 
будь жидкимъ.  Шейк.  2)  Мутить  воду, 

плескаясь  въ  ней.  Не  талапай  воду. 
Шейк.  3)  Марать,  пачкать  грязью  или 
вообще  чъччъ  нибудь  жидкимъ. 

Талапатися,  паюса,  «шея,  гл.  Плескать- 
ся вь  грязи,  возиться  сь  грязной  работой. 

От  тепер  і  талапайся  коло  тих  буря- 
ків. Врац.т.  у.  Качки  талапаються  в  ка- 

лабашині.  Шейк.  Талапається  по  боло- 
ту. Хотин,  у. 

Талапнути,  ну,  веш,  гл.  Ударить, 
треснуть.  Підійшов  медвідь  до  вепра,  як 
талапне  его  позавуш.  Гн.  І.   161. 

Т'алё.  сч.=А.ле. 

Т'алёж,  сз.=Алеж.  Хоч  правду  же- 
нуть люде,  т'алеж  правда  завше  буде. 

Шейк. 
Талнй,  а,  є.  Отінявшій,  растаявшій. 
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Талина,  на,  ж.  Настоявшій  санный 
путь.  Не  хоче  талиною  їхати,  а  щоб  я 
/хае.  НВолын.  у. 

Талїг,  га?,  м.  Теліга-    Гол.    Ш.    24  7. 

Талір,  ра,  .к.=Таріль.  Винесли  три 
таліри  червінців.  Шейк.  Нема  токара 
вдома,  поїхав  до  Муіильова  дерева  купу- 
иувати,  таліри  виробляти.  Грин.  III. 
520. 

Талірка,  кк,  ̂ .—  Тарілка.  Без  ножа 
і  без  талірки  моє  серце  крає.  Г.  Барв. 
387.  Талірки  бувають  плитні,  плескаті 
й  глибокі.  Шейк.  Ум.  ТалГроньна,  талГрочка. 

Таліркбвяй,  а,  є.  Тарелочный.  Талір- 
кова  фабрика.  Шейк. 

Тялірояька,  талірочка.  вн,  ж.  Ум. 
і/і  ь  талірка. 

Талірчнна,  на,  ж.  Уничиж.  оть  талірка. 
Талій,  лія,  м.  Раст.  ТгШсііш  гіаьг- 

ішіїїиш  ЬтІеЬ.  Анн.  362. 
Талія,  лії,  Талья,  льї,  ж.  Италія. 

Желех.  Гол.  Ш.  120. 
Таліям,  тальян,  яа,  м.  Итальянецъ. 

Н'ватиру  ми  мали  в  одного  старого  куп- 
ця, та.гіяна.  Федьк.  Иов.  47.  Са.иа  та- 

ліям обоґину.  Гол.   III.    145. 

Таліянець.  тальянець,  нця,  .и.=Та- 
ліян.  Желех. 

Таліянва, тальянка,  кн. ж.  Итальянка. 
Таліянський.тальянеький.а,  є.  Италь- 

анехії    Желех.  Млак.  98. 

Таліянчин,  та.іьянчин,  яа.  не.  При- 
надлежат^ игильянк'б. 

Талмуд,  ду,  .«.  Галмудъ.  На  підсіні  в 
малій  хпті  сидить  старий  хусит.  в-опін- 
ночі  над  талмудом  бородою .  трусить 

І'удав.   І.    12. 
Таловина,  нн,  ж.  Проталина,  подта- 

нвшіо  сяьть.  Мнж.  193.  Десь-не-десь  сні- 
жок, більш  таловина.  Харьк.  г. 

Таловірка,  кн,  ж.  і'одь  сельдя.  Вісім 
хур  провадив  риби:  там  був  оселедець, 
лящ,  сули,  тарань,  чахоня,  чабаки,  сев- 

рюга, короп,  щука,  таловірка.  лин  і 
окунь.   Мкр.   Н.  7. 

Талуваяия,  ня,  с  1)  Тоитаніе,  нытап- 
тьіваніе.  Шейк.  '_'  ̂ Нехтування 

Талуватв,  лую,  вш,  гл.  \>  Топтать. 
Вх.  Зн.  68.  Свині  город  талують.  Шейк. 
2і=Нехтувати.  Талувать,  нехтувать  оде- 

жину. ІІом.  Лі  11133.  Я  тобі  казав:  не 
талуй  віри.  Шейк. 

Тальоа.  бн,  ж.  Плогь  сплавного  дере- 

ва; на  немъ  єсть    керма    и    сохар.    (См.). 

Шух.  І.  181. 
Талья,  тальян  и  нр.  См.  Талія,  та- 

ліян  и  пр. 

Тальян.  на.  м.  Сіть,  опускаемая  на 
дно  моря  и  подымаемая  четырьмя  шеста- 

ми, когда  надь  ней  будетъ    рыба.    Шейк. 
Талялалка,  кн.  ж.  1)  Женщина.  «ь 

горая  возится  съ  какой  вибудь  жидкостью, 
какъ  то:  мажетъ  комнату,  білить,  Красин, 
что-нибудь,  моетъ  и  т.  и.  Шейк.  2)  За- 

марашка, пачкунья,  неряха.  Шейк. 
Таляняло.  ла,  с.  1 )  Мужчина,  который 

возится  съ  жидкостью,  разливая  ее.  Шейк. 
2)  Иачкунъ,  неряха.  Шейк. 
Таляпанниа,  вн,  ж.  1)  Занять?,  возни 

съ  чімь  либо  жидким  ь.  Шейк.  2)  Пач- 
котня. Не  люблю  тої  таляпанини  коло 

хати.  Шейк. 

Таляпаиня,  ня,  с. = Талапання. 
Таляпу-тяляпу!  меж.  для  вьіраженія 

нродолжительнаго  равном-вряаго  болтанін 
нъ  жидкости.  Шейк. 
Таляпушнй.  а,  е.  .Іюбящій  возиться 

съ  жидкостью,  разливать  ее.  Шейк. 
Таляр,  ра,  м.  1)  Талеръ.  серебряная 

монета  въ  7й.  кон.  Гаццук,  Укр.  аб.,  101. 
Заплатила....  біленькими  талярами.  Гол. 
І.  3.  У  туркені  у  кишені  таляри,  ду- 

кати. Шевч.  Три  таляри  пропила  іще 

й  п'яна  не  була.  Грин.  Ш.  327.  2)  Воль 
шая  пуговица,  трехъ  дюймовъ  въ  діаметрі, 
нашиваемая  на  суковномъ  верхъ  маховой 
шапки  галицкаго  міщанина.  Гол.  Од.  18. 
Ум.  Талярик,  таляричок,  талярби.  таляроиько. 
талярбчок.  Грив.  Ш.  261. 

Талярбвий,  а,  е.  Относящійся  къ  таляру. 
Таля  рок,  рка,  таляроиько,  ка,  таля 

рочок,  чка,  м.  Ум.  огь  таляр. 
Там,  нар.  1)  Тамъ.  Там  добре,  де  нас 

нсиа.  Шейк.  2)  Туда.  Де  їдять,  там 
пхайся.  Шейк.  3)  Тогда,  въ  гакомъ  слу- 

чае. Ой  там  то  тяжко,  ой  там  то 
гірко,  як  хто  кого  невірно  любить.  Грин. 
Ш.  242.  Ум.  Таменьна.  таменьки,  тамечка, 
тамечки,  тайка,  тайки,  тамкива.  Грин.  III 
688. 

I.  Тама,  мн,  ж.  Запруда,  дамба. 
II.  Тана,  нар.  Тамъ.  Шейк. 
Тамада,  нар. =Тудв.  Вх.  Лем.  4  72. 
Тамадвль,  калэ.=Тудв.  Вх.    У  г.    270. 
Танарвкс.  ксу,  м.  Раст.  Татагіх  ієн 

ігагкіга  Каїї.  ЗЮЗО.  І.  138. 

Тамбур,  ру,  м.  Водяное  растеніс=Ку- 
ширь?  Бодай  тоті  да  й  річечки  тамбу- 

ром заросли.  ЗЮЗО.  Н.  467. 
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Такбуркёвий,  я,  е.  Шитый  на  там- 
бурну. Тамбуркова  робота.  Шейк. 

Тамбурок.  рка,  м.  Родъ  ручныгь  пя- 
лецъ.  Шейк. 

Тамевька.  таменьки,  темечка,  та- 
мечки, пар.  Ум.  отъ  там. 

Тамошній,  а,  е.  Тамошній.  Познавши 
його  тамелинг  люде,  послали  по  всій  тій 

околиці  і  приводили  до  нього  всіх  неду- 
жих. Єв.  Мт.  XIV.  35. 

Танка,  танки,  таикива,  нар.  Ум.  огь 
там. 

Танок,  нар.  =Тан.  Вх.  Лей.  478. 
Тамтадн,  нар.  =  Таитудн.  Тамтади 

лежит  давна  стежейка.  Гол.  II.  41. 

Тямтаділь,  кар.=Тамтуди.  Гол.  II.  730. 
Тамтёйший,  тамтёшннй,  а,  е  =  Та- 

нешній.  Заплакала  та  за  нею  вся  там- 
)пешна  гиляхта.  Гол.  І.  68.  Тамтешні 
люде.  Мир.  ХРВ.  21  о. 

Тамтой,  а,  ё.  Топ..  Грин.  Ш.  323.  Був 
на  тамтім  світі.  Гн.  II.  65.  На  там- 
тім  боці.  Шейк. 

Тамтудн,  нар.  Туда.  Тамтуди  маюпі 
вихід  на  своє  поле.  МУЕ.  Ш.  55. 

Тамтудою,  нар. = Тантуди. 
Таитуськнй,  а,  в.  Тамоіииій.  Михнів- 

ські  цигани  і  тепер  ще  домагаються  від 
тамтуських  жидів  два  дні  роботизни. 
Гн.  11.  228. 

Тамування,  ни,  с.  Остановка,  задер- 
жание, препятствіе  теченію. 

Тамувати,  мую,  вш,  гл.  ̂ Останавли- 
вать, удерживать.  Кровцю  тамовали.  Гол. 

і.  93.  Тиха  вода  греблю  рве,  а  бистра 
тамує.  Ном.  .V;  3030. 

Танусь    няр.=Там.  Вх.  Лем.  4  72. 
І.  Танана!  меж.,  вмрнж.  удивленіе. 

Шейк. 
П.  Танана,  ни  ж.  Употребл.  только  вь 

загадкь  для  обозначен ія  манГтри.  Отака 
танана.  Ном.  Лї  395,  стр.  301. 

Тав  Ас,  с£  м.  Игра  въ  жмурки.  Шейк. 
См.  Панас. 

Тандйта,  тн,  ж.  1 )  Толкучка,  місто 
продажи  старыхъ  вешей.  Св.  Л.  134. 
Я  купив  камизельку  на  тандиті.  Шейк. 
2)  Старье,  хламъ.  Цюю  тандиту  вже 
пора  6  пороздаровувати    вбогим.    Шейк. 

Тандйтняй,  а.  є.  Относящійся  къ  тол- 
кучкі.  продаваемый  на  толкучігв.  поно- 

шенный, никуда  негодный.  Шейк. 
Танднтннк,  ка,  м.  Ветошникь,  старь- 

евщикъ.  Шейк. 

Таидитникування,  ни,  с.  Торговля 
старыми  вещами. 

Танднтимхуватм,  куш,  «ж,  гл.  Торго- 
вать старыми  вещами,  быть  старьевщи- 

комъ.  Шейк. 

Тандйтяиции,  на,  не.  Принадлежат^ 
старьевщиць.  Шейк. 

Тандитниця,  ці,  ж.  Старьевщица,  ве- 
тошница. Шейк.  Ум.  Тандитничиа. 

Танець,  нцю,  м.  1)  Танець.  В  танці 
два  кінці:  або  сам  упадеш,  або  тебе  тру- 
тят, — а  все  наб'єшся.  Шейк.  2)  Кривий — 
Родъ  -хоровода.  Грин.  Ш.  97.  Ум.  Танчик. 
Гол.  І  Г.  93. 

Танёчняця,  ці,  ж.  Танцорка.  Лядаякій 
танечниці  і  фартух  на  заваді.  Чуб.  1. 
297. 

Танжір,  ра,  .к.=Тарілка.  Вх.  Зн.  68. 

Таністра,  рн,  ж.  Ранець.  Гн.    II.    50. 
Танок,  яка,  м.  Хороводь.  Взявши  ві- 

ночок, пійду  в  таночок  гуляти  до  дівок. 
Чуб.  V.  485.  Танбк  вести,  водити.  Вести 
хороводь.  Ум.  Танчбн,  танбчок.  А  там  по 
2>иночку  танчок  ходить,  а  мій  милень- кий танчок  водить.  Мил.  86. 

Танути,  ну,  неш,  гл.  Таять.  Віск  од 
жару  тане.  К.  Псал.  149. 

Танцёрннк,  ка,  м.  Раст.  Ма1\-а  ву1\е- 8І1І5  Ь.  Анн.  208. 

Танцівник,  ка,  м.  Танцорь.  Употреб- 
ляется у  гуцуловъ,  но  вь  формі:  данцівиак. 

Шух.  І.  33." 

Танцювання,  ня,  с  Танцованіе.  Шейк. 
Ум.  Танцювіннячко. 
Танцювати,  цюю,  вш,  гл.  Танцовать. 

Чи  танцювать,  то  й  ушкварять,  аж 
земля  трясеться.  Шевч. 

Танцюра,  ря,  об.  Танцорь,  танцорка. 
Співак,  танцюра  на  всі  руки.  Котл.  Ен. 
IV.   11. 

Танцюристий,  а,  є.  Любящій  танцовать. 
Танцюрнха.  хи,  ж.  Названіе  пъхни  у 

Стороженка:  А  ну  лишень  пісню  танцю- 
риху.  Стор.  М.  Нр.  159. 

Танчик,  ка,  м.  Ум.  оть  танець. 

Тавь,  ні,  ж.  Оттепель?  Як  у  тань 
тане.  Ном.  .>£  10818.  У  тань  піти,  стАти. 

Пропасть,  исчезнуть  (о  деньгахъ,  богат- 
ствъ  и  пр.).  Мнж.  60,  169. 

Тапчан,  на.  м.  Родъ  досчатаго  дивана. 
Тато  сидів  коло  вікна  на  тапчані.  Св. 
Л.  11.  Ум.  ТапчАник,  тапчанчик. 
Тапчаннна,  нн,  ж.  Плохой  тапчан. 

Шейк. 
ТапчАник,  ка,  м.  Ум.  отъ  тапчан. 
Тапчанннк,  ка,  м.  Мастерь,  дьлающій 

тапчани.  Шейк. 
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Тапчанників,  вова,  вв.  Иринадлежа- 
іцій  мастеру,  дълающему    тапчани.    Шейк. 
Тапчанчик,  ка,  м.  Ум.  оть  тапчан. 

Тарябан,  на,  м.  Барабавъ.  Ном.  .V  835. 
Ум.  Тарабанець,  тарабаним,  тарабанчик. 

Тарабанити,  ню.  ниш,  гл.  Барабанить. 
Тарабанив  пальцями  по  столі.  Св.  Л. 
234. 

Тарабанчик,  ка,  я.  1)  Ум.  оть  тарабан. 

2)  Барабаящвкъ.  В  чистій  полю  шара- 
банчик б'є.  Гол.  І.  136. 

Т&рагуннтися,  нюся.  нишся,  гл.  Дви- 
гаться всею  массой.  Брацл.  у. 

Тарадайка,,  кн.  ж.  Родъ  экипажа.  Котл. 
Кн.  VI.  33.  їхала  Хима  з  Русалима 

білою  кобилою:  тарадайка  торкоче,  ко- 
била бігти  не  хоче.  Ном.  Хе  11439.  Ум. 

Тарадаєчка. 
Тарадайчйна,  нн,  ж.  Плохая  тарадайка. 
Таралншннк,  ка,  м.  Раст.  Оепііапа 

спісіата  Ь.  Анн.  154. 

Таран,  ва,  м.  1 )  Долбдя  на  маслобойні. 
Сумск.  у  Шух.  1.  163.  См.  Олійниця.  Пі- 
шбв  тарани  ганять.  Началъ  стучать.  Ном. 
V  3141.  2)  Песть  въ  сукновальні.  Мигс. 

481.  3)=Тараня.  4)  Оспина,  слідь  оспы. 
Хоч  тарани  на  виду,  але  маслак  до  ла- 

ду. Ном.  .V  7317.  5)  Родъ  дътской  игры. 
КС   1887.  VI.  479.  Ив.  66. 

Тараннва.  нн,  ж.  Одна  тарань.  Зміев.  у. 
Ум.  Таранйниа. 

Таранка,  кн,  ж.  Рыба  Беисізсик  Неск'-- 
Ііі  Хоггііп.  Шейк. 

Таранкуватий,  а,  е.  Рябой,  нмъющШ 
слідьі  оспы.  Черк.  у.  Таранкувате  лице 
мов  ще  дужче  порябіло.  Мир.  ХРВ.   176. 

Таранннк,  ка,  м.  Рыба  лещъ,  АЪгапш 
Ьгаша  її.  Шейк. 

Тарановий,  а,  е.  Относящейся  кь  тарану. 
Тарантля,  лі,  ж.  Тарантулъ.  Вх.  Зн. 

I.    17. 

Таранухе,  хн,  лс.=Тараня    Зміев.    у. 

Тяранчитн,  чу,  чнш,  гл.  Терзать.  По- 
кликали мого  сина  і  давай  його  удвох 

бити  та  штовхати.  Тараччилгі,  поки 
впав  мертвий.  Верхнедніпр.  у.   іЗалюб.). 

Таранька,  кн,  ж.  Ум.  оть  тараня. 
Тараня,  ні,  ж.  Рыба  тарань,  АЬгатін 

\ішЬга  Ь.  Чумак  чумака  таранею  допі- 
ка,  а  сам  у  його  з  воза  потягує  чабака. 
Ном.  .V  13570.  Ум.  Таранька. 

Тарапата,  тн,  ж.  1 )  Родъ  игры  въ 
чячъ.  О.  1861.  XI.  Св.  36.  2і  Хлопоты, 

безпокойство.  Не  старіють  літа,  тиіьки 
тарапата.  Ном.  .^  7248.  Ул.  Тарапатка, 
тараоаточка. 

Тарапать,  ті,  ж.  Пороховница,  натрон- 
ташь.  Черном. 

Тарапунька,  кн,  ж.  Раст.  СисигЬіІа 
Реро  Уаг  СіІгіГогпт.  ЗЮЗО.  I.  120. 

Тарара!  меж.  Подражаніс  крику  сини- 
цы, которая  сидя  въ  клітк*  будто  бы  го- 

ворила: Цінь,  цінь,  тарара,  усюди  діра, 

та  нікуди  вилізти.  Ном.  К  2062.  Пого- 
ворка эта  употребляется  и  въ  нереносномъ 

смысл*,  когда  говорять  о  безвыходномъ 
положеній. 

Тнраракания,  ня,  с.  Издаваніе  звука 

тарара;  повтореніе  одного  в  того  же;  пе- 
релііваніе  изъ  пустого  въ  порожнее.  Шейк. 

Тараракатн,  каю.  вш,  гл.  Издавать 

;ьукъ  тарара:  твердить  одно  и  то-же;  го- 
ворить вздоръ.  Шейк. 

Тарарах!  меж.  для  выражения  удара 
пли  паденія,  сопровождающихся  шуыомъ. 
Шейк.  Тарарах  дурня  по  ногах,  то  він 
і  присяде.  Ном.  .\ё  3051. 

Тарарахнути,  ну,  неш,  гл.  1 )  Нанести 
ударь,  сопровождающейся  иродолжитель- 
нымъ  шумомъ.  Шейк.  2)  Упасть  съ  шу- 
момъ.  Шейк. 

Тарас,  су,  м.  Фашинникъ.  хворость  для 
гатей.  Греблі  з  тарасу  помережили  річ- 

ку. Лсвііц.  І.  94. 

Тарасйна,  ня,  ж.  Хворостина  изъ  фа- шинника. Вх.  Зн.  68. 

Тарас кавва.  кн,  ж  —  Тарахкавка.  Вх. 
Зн.  68. 

Тараскало,  ля.  с.=Тарахкавка.  Вх. Зн.  68. 

Терасувати,  сум,  вш,  гл.  Мостить  до- 
рогу тарасои. 

Таратотітн.  чу,  тнш,  гл.  .Равномерно 
стучать  чізмь-ннбудь,  издавать  звукь.  Ре- 

шето тарашоче  да  чогось  воно  хоче.  МУЕ. 
III.   125. 

Таратура,  ри,  ж.  Родъ  постнаго  ку- 
шанья изъ  вареной  свеклы,  соленыхъ  огур- 

цовъ,  хріну  и  луку  съ  постнынъ  маслоыъ. 
Чуб.  VII.  440. 

Тарах!  меж.,  выраж.  стукъ  паденія, 
ударь,  грохотъ.  Тарах  щастя  в  хату. 
Ном.  .>  2059. 

Тарахкавка,  тарахкалка,  кн,  ж.  Родъ 
трещеткн,  колотила.  Вх.  Зн.  15. 

Тарахк-ло,  ла,  с.  Погремушка,  родъ 
дътской  игрушки.  Шейк.  Ум.  Тарахналио, 
тарахкальце. 

Тарахкання,  ня,  с.  Стукъ,  стучаніе. 
Шейк. 

Тарахкати,  каю,  вш,  гл.  Стучать,  уда- 
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рять,  грохотать.  Тепер  собі  тарахкай  із 
гармат.  К.  ПС.  147. 

Тарахкотання,  ня,  с.  Скорое  п  про- 
должительное стучаніе.  Шейк. 

Тарахкотанйна,  ни,  ж.  Усиленная 
стукотня.  Шейк. 

Тарахкотати,  кочу,  тйш,  гл.  Скоро  и 
сильно  стучать,  однообразно  стучать,  гро- 

хотать. Шейк. 

'  Тарахкоті лка,_  кн.  ж.  Плохая  повозка 
їхала  Хима  з  їрусалима:  тарахкотіл- 
ка  теркоче,  а  коник  бігти  не  хоче.  Ном. 
.V   11439. 

Тарахкотіти,  чу,  тйш,  гл.=Тараххо- 
тати,  Грин.  Ш.  138. 

Тарахнути,  ну,  нвш,  гл.  1)  Стукнуть, 
Оросить  съ  шумомъ  на  землю.  2)  Ударить. 
Яким  тарахнув  кулаком  по  столу.  Ле- 

вин. I.  281. 

Тарахта,  ти,  ж.  У  Въ  загадкъ:  Плах- 
та-тарахта  усе  поле  збігає  (борона). 
Шейк. 

Тарах  тати,  таю,  вш,  гл.  Грохотать. 
Грімить  і  тарахтае.  К.  1ов.  81.  Тая 
буря  не  унімала,  а  все  з.іійш  громом  по 
небу  тарахтала.  Макс.  (1849),  28. 

Тарган,  ні,  м.  1)  Тараканъ,  ВЬШа 
Вх.  Зн.  I.  5.  Та  й  хороша:  як  тарган  у 
сметану  впав.  Кобел,  у.  2)  Названіе  вола 
дымчатаго  цвета.  КС.  1898.  VII.  43.  Ум. 
Тарганёць,  тарганчик. 

Тарганйна,  ни,  ж.  Дерганіе,  тасканіе. 
Шейк.  Ум.  Тарганйнка. 

Тарганйння,  ня.  с.  Гаст.  Уегамчмп. 
Анн.  373. 

Таргаяйти,  ню,  ниш,  гл.  Тащить,  тя- 
нуть. Борз.  у. 

Тарганитися,  нюся,  нишея,  гл.  Та- 
щиться. Куди  мені  тарганитися,  ста- 

рому, по  бабу?  ЗЮЗО.  I.  50. 

Тарганів,  нова,  вв.  Принадлежащий, 
свойственный  таракану.  Шейк. 

Таргання,  ня.  с.  Дерганіе,  тасканіе. 
Шейк. 

Тарготіти,  точу,  тйш,  гл  =Торохтітн. 
ІІРУг  (У  гончара)  тарготить.  Марг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Таре  ль,  ля,  и— Таляр.  Да  пойди  до 
жида-рандара,  да  положи  битий  тарелі, 
щоб  позволив  церкву  одчинити.  Нп. 

Тарйтиоя.  ргося,  рйшея,  гл.  Пачкать- 
ся въ   грязи.   Шейк. 

Тарівка,  кн,  о«*.=Тарілка  1. 

Тарілець,  льця.  ,п.  Ум.  оть  таріль. 
Шейк., 

Тарілка,  кя,  ж.  1)  Тарелка.  Там 
їли....  з  нових  кленових  тарілок.  Котл. 
Ев.  І.  18.  Хоч  за  копійку,  та  на  та- 

рілку. Посл.  2)  Часть  іперстобитнаго  лумь 
(см.).  Чернпг.  у.  Ум.  Тарілочка. 

Таріль,  реля,  м.  Блюдо;  тарелка.  Шух. 
І.  308,  251.  Таріль  точений.  Гої.  IV.  6. 
Ум.  Тарілець,  тарільчик.  АД.  1.  34. 
Таркан,  на,  «.=Тарган.  Драг.  52. 

Лучче  маленька  рибка,  як  великий  тар- 
кан. Ном.  7293. 

Тарканйстяй,  а,  е.  Ыеоднокрапный, 
неодноцветный,  пестрый.  Вх.  Зв.  68. 

Тарханйтдв,  ща,  м.  Ув.  оть  таркан. 
Шейк. 

Таркатий,  а,  е=Тарканистнй    Шейк. 
Таркач,  ча,  .«.  Конь  белый  съ  черны- 

ми пли  рыжими  пятнами. 
Тарко,  ва,  м.  Кличка  пестрой  собаки. 

Шейк. 
Таркотатн,  кочу,  чвш,  гл.=Сокота- 

ти  1.  Курка  не  торкоче.  Грин.  Ш.  511. 
Тарлабан,  на,  м.  Гаст.  8рігаеа  Гіііреп- 

(]и!а  Ь.  Анн.  339. 
Тарннця,  ці,  ж.  Деревянное  сідло. 

Вх.  Зн.  61.  Шух.  I.  78.  252. 
Таровисько,  ка,  с.  .Мъсто,  гдъ  скотъ 

катается.  Вх.  Зн.  68.  ' 
Тарпан,  на,  м.  Дикій  конь.  Ккатери- 

носл.  у.  Хере.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
Тарсуватн,  сую.  вш,  гл.  Тормошить. 

Вони  давай  його  тарсувати.  Новомос.  у. 

Тартак,  ка,  л.  Лесопильный  заводі.. 
Ум.  Тартачок. 

Тартаковий,  а,  е.  Относящейся  кь  тар- 
тану   Шейк. 

Тартачнна,  ни,  и  .=  Тартак.  Шейк. 
Ум.  Тартачйнка 

Тарюватися,  рююся,  вшоя,  гл.  Часто 
пачкаться  въ  грязи.  Шейк. 

Тарятнся,  ряюся,  вшея.  гл.  Валяться 
нъ  грязи  и  пр.  Шейк. 

Тасінька,  тасічка.  кн,  ж.  Ум.  оп>. 
тася. 

Тасканина,  ни,  аг,  1)  Продолжительное 
перетаскиваніе;  возня  при  перетаскивании. 
Шейк.  2?  Драка,  потасовка.  Була  там 
тасканина.  Ум.  Тасканйнка. 

Таскання,  ня,  с.  Тасканіе.  Шейк. 
Таскати,  каю,  вш,  гл.  Таскать.  Він  і 

таска  її  (відьму)  ко  собі  до  світа.  Драг. 
71.  Свиня  солому  таскас— холод  буде.. 
Шейк. 
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Таскатися,  каюся,  ешся,  гл.  Волочить- 
ся,   ШЛЯТЬСЯ. 

Тасувати,  сук»,  вш,  гл.  1)  Тащить. 
Вода  так  її  в  прірву  й  тасує.  Харьк.  у. 
2)  Колотить.  Києм  тасував  він  смерть 
суху,  безносу.  Мкр.  Н.  34. 

Тась-тась!  меж.  для  призыва  утокъ. 
Хере.  г.  Полт.  КоІЬ.  І.  66. 

Таська,  ки,  ж.  Ум.  огь  тася. 

Таськало,  ла,  об.  Кричащій:  тась-тась! 
Шейк. 

Таськання,  ня,  с.  Прпзывъ  утокъ  кри- 
комъ:  тась-тась!  Шейк 

Таськати,  каю,  вш,  гл.  Призывать 

утокъ  крикомъ:  тась-тась!  Шейк. 
Тасю-тасю!  лелс.=Тась-тась.  Тасю- 

тасю,  качуре,  додому!  продам  тебе  жи- 
дові рудому.  Нп. 

Тасюкатн,  каю,  вш,  гл.  Кричать:  тасю- 
тасю!  Шейк. 

Тася,  сі,  ж.  ДЪтск.  утка.  Шейк.  Ун. 
Таська,  тасінька,  тасічна. 

Тат,  сз.  Въдь,  да  въ\дь.  А  ти,  дівча, 

дівчаточко,  не  лакомее  на  'ня,  тат  я 
духовна  особа,  не  пойдет  ти  за  'ня.  Гол. 
Ш.  248. 

Татар,  ра,  татарин,  на.  м.;  мн.  ч.  та- 
тари и  тата рове.  Татари иъ.  За  козака 

рушник  дала,  за  татара  заміж  пішла. 

АД.  I.  138.  У  городі  Килії  татарин  си- 
дить бородатий.  АД.  І.  169.  Були  ж  в 

мене  гості  татарове.  АД.  I.  164.  Ун. 

Татароньно.  Були  в  меле  гостоньки,  мо- 
лоди татароньки.  АД.  I.   164. 

Татарах,  ку,   м.    Раст.    Асогиз    Саіа- 
11Ш5    Ь. 

Татараковня,  а,  е.  Относящійся  къ  та- 
тараку.  Шейк. 

Татарва,  вй,  ж.  соб.  Татары. 

Татарёико,  ка,  м.  Татарииъ,  сынъ  та- 
тарина. Гей  одсунься,  миленька,  нехай 

заб'ю  татаренка.  АД.  І.  164. 
Татарин.  См.  Татар. 
Татяринів,  нова,  ве.  Принадлежащій 

татарину.  Татаринова  голова.  Морд.  Оп.85. 

Татарка,  кн,  ж.  1)  Татарка.  Загадав 
татарин  татарці  пару  коней  сідлати. 
АД.  І.  172.  2)  Раст.  АПіит  пзіиіозиш  Ь. 
Авн.  23.  3)  Пшеница  арнаутка.  На  св. 
Марка  ранній  овес,  а  пізня  татарка. 

Ном.  .V  444.  4)  Соргь  дыни,  о)  Смушко- 
вая шапка  сь  с  ь\  жен  ним  і.  илисозимъ 

верхомъ.  Вас.  156.  Ум.  Татаронька,  тата- 
рочка. 

Татарник,  ка,  м.  Раст.    а)   Опоропіоп 

Асапіпіпт  Ь.  Анн.    232.    о)    8ап§;иІ80гЬа 
оіїісіпаїіз.  Шух.  І.  22. 

Татаронька,  татарочка,  ж.  Ум.  огь 
татарка. 

Татаронько.  ка,  м.    Ум.    оть    татарин. 

Татарський,  а,  в.  1)  Татнрскій.  2)  Та- 
тарське зілля.  Раст.  Асогиз  саіатиз.  ЗЮЗО. 

І.  109. 

Татаруватий,  а,  е.  Свойственный  тата- 
рину. Дикі  татаруваті  ідеали.  К.  Кр.  36. 

Татарча,  чати,  с.  Татаренокъ.  Ум.  Та- 
тарчатко. І  дитині  приспівала:  „люлі-люлі, 

татарчатко.'"  АД.  І.   290. 
Татарченя, .  нятя,  с=Татарча.  Ум. 

Татарченятко. 

Татарчин,  на,  не.  Принадлежащей  та- 
тар къ. 
Татарчук,  ка,  м.  І)  Молодой  татаринъ. 

2)  Татарскій  потомокъ.  Шейк. 

Татарщина,  нн,  ж.  1)  Татарщина,  та- 
тареюе  обычаи,  привычки.  2)  Татарская 
земля. 

Татарюга.  гн,  м.  Ув.  оть  татарин.  Ей 
ти,  татарюго,  сідий  бородатий,  на  що 
ти  уповаш?  АД.  І.   172. 

Татеньків,  кова,  ве.  Отцовскій. 
Татенько,  татечко,  ка,  м.  Ум.  огь  тато. 
Татів,  това,  ве.  Отцовскій.  Татова  хіта. 

Тюрьма.  Шейк. 
Татків,  кова,  ве.  Принадлежащій  ба- 

тюшки, батюшкинъ.  Перевезу  добро  на 
таткове  гумно.  Грин.  Ш.  19. 

Татко,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  тато.  Благо- 
словилась Марусенька  да  у  свого  татка 

на  посадоньку  сісти.  Мет.  175.  2)  Свя- 
щенникъ.  Гол.  IV.  347. 

Тато,  та,  м.  Отецъ.  Вийди,  доню,  на 
у  лицю  тата  визирати.  Лукаш.  125. 
Ум.  и  ласк.  Татко,  татенько.  татечко,  та- 

тонько, таточко,  татульо,  татуленьяо,  татунь, 

татуньо,  татусь,  татусьо,  татусик,  татцьо.тат- 
ценько.  Гол.  І.  335.  Ой  татоньку,  мій 
голубоньку!  Мет.  155.  Ми  з  мамою  щось 
порались  коло  печі,  а  татуньо  були  в 

церкві.  КС.  1883.  II.  466.  Татуся...  на 
той  раз  не  було.  Сим.  230. 

Татоньків,  кова,   ве=Татвів.    Шейк. 
Татонько,  ка,  м.  Ум.  оть  тато. 
Таточків,  кова.  ве=Татків.  Шейк. 
Таточко,  к»,  м.  Ум.  оть  тато. 
Татошник,  ка,  м.  Раст.  Капипсиїиз 

СаззиЬісиз  Ь.  Анн    291. 

Тдтувати,  тую,  еш,  гл.  Быть  отцомъ, 
йміть  дітей    Шейк. 

Татуленьків,  кова,  ве,  татулів,  лева, 
ве.  Принадлежащій  татулеві. 
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Татулъо,  ля,  м.  Ласк,  отъ  тато.  Ум. 
Татуленько. 

Татуненьків,  татунечвів,  кова,  ве. 
Принадлежащій  татунечкові. 

Татуннн,  на.  не=Татунів. 
Татунів,  ньова,  ве.  Принадлежащій 

татуньові. 
Татунь,  ня,  м.  Ласк,  отъ  тато.  Ум.  Та- 

тунцьо. 
Татуньо,  ня,  м  Ласк,  отъ  тато.  Про- 

сили татуньо  й  мамуня  і  я  вашеці  про- 
шу. Шейк.  Такъ  называютъ  на  Волыни 

также  и  священника:  Що  ж,  татуню, 
чи  підете  ховати,  чи  ні?  0.  1862.  ЇХ. 
52.  53.  Ум.  Татуненько,  татунейко,  татунечко. 

Татуньців,  цева,  ве.  Принадлежащій 
татунцеві. 

Татунятн,  няю.  вш,  гл.  Часто  упоми- 
нать вь  разговор*  слово  татуньо.  Св.  Л. 

249. 

Татусеньків,  татусечків,  кова,  ве. 
Принадлежащій  татусеві. 

Татусів,  сева,  ве=Татусеньків. 
Татусь,  татусьо,  ся,  м.  Ласк,  отъ  тато. 
Татухна,  ни,  м.  Ласк,  отъ  тато.  Жи- 
ви ж,  мой  татухна,  без  мене.  Чуб.  IV. 

280. 
Татців,  цева,  ве=Таточків.  Шейк. 
Татцьо,  ця,  м.  Ум.  отъ  татко.  Вх.  Лем. 

472. 

Тать,  сз=Тат.  Гол.  Ш.  412,  414. 
Тафа,  фй,  ж\=Тахва   Рудч.    Чп.    11. 
Тафля,  лі,  *с.=Тахля.  Ум.  Тафелька. 

МУН  і.  189. 
Тахва,  хвй,  ж.  Артель  рыбаковъ.  Вас. 

189. 
Тахелька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  тахля. 
Тахлюватн,  хлюю,  вш,  гл.  Тасовать 

(карты).  Мнж.  193. 
Тахля,  лі,  ж.  1)  Оконное  стекло.  В 

деяких  війнах  зовсім  не  було  тахоль. 
2)  Плита.  Ум.  Тахелька. 

Тахтарити,  рю,  рнш,  гл.  Тащить.  Да 
взяв  милую  да  й  на  двір  тахтарить. 
ЗЮЗО.  І.  39. 

Таця,  ці,  ж.  1)  Подносъ.  К.  МБ.  XI. 
147.  Кругом  стін  полиці,  а  на  тих  по- 

лицях срібні,  золоті  і  кришталеві  кубки, 
коновки,  пляшки,  таці.  К.  ЧР.  38.  2)  Ди- 

ка т£ця.  Раст.  8епесіо  итЬгозив  ^7.  ег,  КіС 
Шейк.  Ум.  Тёцьна,  тацечка. 

Тачатн,  чаю,  еш,  гл.  Катать  (бьлье). 
Шух.  І.  154.  АД.  І.  7.  На  Дунаю  пра- 

на, на  шнурах  вішана,  на  маглі  тача- 
на. Гол.  IV.  164. 

Тачечка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  тачна. 

Тачівва,  кн,  ж.=Качалка.  Шух.  І. 
154.  Та  макогін  ся  женит,  тачівка  за- 

муж ішла.  Гол.  II.  132. 
Тачка,  кн,  ж.  Тачка.  Фр.  Пр.  119. 

Везуть  люде  тачку.  Грин.  1.  38.  Ум.  Та- 
чечна. 

Таш,  шу,  м.  таша,  ші,  ж.  Балагані», 
палатка.  Харьк.  Полт.  Хере.  Въ  словарь 
Д.  Эварн.-родъ  брезента  для  накрывай!» 
возовъ;  полотно,  которы-мъ  обтянуть  ба- 

лагань. Екатериносл.  у. 

Ташка,  ки,  ж.  Кожаная  дорожная  сум- 
ка, носимая  крестьянами,  особенно  гуцу- 

лами, черезъ  плечо,  украшенная  м-вдными 
пуговицами  и  друг,  мъдными  украшеніямп. 
Гол.  Од.  82.  Шух.  I.  274,  279. 

Ташнйй,  а,  ё  О  повозкъ:  покрытая  па- 
русиной. Тагина  повозка.  Харьк.  у. 

Ташувати,  шую,  вш,  гл.  Приводить 
въ  порядокъ,  раскладьшать. 

Ташуватися,  шуюся.  вшся,  гл.  Рас- 
полагаться, раскладываться.  Кв.  II.  20.  I 

зараз  стали  роскладатись,  копати, 
строїть,  ташуватись.  Котл.  Ен.  IV  14. 

Тащйти,  щу,  щиш,  гл.  Тащить.  Чет- 
вер  середу  нагнав  на  ль^.^у:  як  став  та- 

щить, аж  лід  тріщить.  Ном.  №  536. 
Твамость,  ті,  ж.   Твоя    милость   Угор. 
Твань,  ні,  ж.  Вязкая,  густая  грязь  въ 

ръкъ,  болот*.  0.  1862.  1.  55.    Мнж.    193. 
Тванюка,  ки,  ж.  Ув.  отъ  твань.  Мнж. 

193. 

Тварйна,  ни,  ж.  Одно  живое  существо. 
Шейк.  Ум.  Тваринка,  тварйнонька,  тварй- 
ночка. 

Тварина,  ни,  ок.  соб.  отъ  тварь  1. 
Тваринка,  тварйнонька,  тварйночва, 

ки,  ж.  Ум.  огь  тварина. 

Тварь,  рі,  ж.  1)  Тварь,  твореніе,  жи- 
вотное. Шия  у  вовка  суцільна,  а  не  так, 

як  у  прочог  тварі.  Драг.  5.  2)  Лицо. 
Червона  гарасівка  тобі  до  тварі.  Шейк. 
Ум.  Тварючка. 

Тварюка,  ки,  ж.  Ув.  отъ  тварь.  Драг. 
341. 

Тверджа,  жі,  ж.  Твердь,  твердыня. 
Будь  мені  за  гірню  скелю,  стань  за 
тверджу  недвижиму.  К.   Псал.  68. 

Твердий,  а,  є.  1)  Твердый.  2)  Кріпкій. 
Дзеркало  ясне  з  твердої  сталі.  К.  Іов. 
83.  Благословіть  дітей  своїх  твердими 
руками.  Шевп.  Щоби  він  пошукав  меду 
та  твердого.  Гол.  Ш.  469.  Твердий  жаль. 
Год.    Твердий    сон.    Шейк.    3)    Суровый, 
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жестокій".  Тверду  війну  будемо  мати. Драг.  266.  Тверда  зіма.  Гол.  Ш.  399.  Ум. 
Тверденький,  твердесеньний.  Такий,  рибцю 
тверденький  жаль    Гол.  IV.   503. 

Твердиня,  ні,  ж.  Твердыня,  оплоть. 
Благословен  Господь,  твердиня  моя  певна. 
К.  Іісал.  318. 

Твердити,  дасу.  дкш,  гл.  Ділать  кріп- 
кимъ,  укріилять.  Не  встояли  ні  підзам- 
канські  хати,  ні  господарські  тверджені 
палати.   К.  ЦН.   174. 

Твердь,  ді,  ж.  Твердь.  Небеса  Божу 
славу  являють,- його  твори  вся  твердь 
возвіщае.К.  ІІсал.  43. 

Твердісінькнй,  а,  е.  Очень,  совсімг 
твердый.,  Шейк. 

Твердісінько,  нар.  Очевь,  совсімь  твер- 
до. Шейк. 

Твердісічкнй,  а,  е=Твердісінькжй. 
Шейк. 

Твердісічко,     нар.  =■  Твердісінько. 
Шейк. 

Твердість,  достн.  ж.  і)  Твердость. 
21  Кріпость. 

Твердісьвий,  а,  е  =  Твердісінькнй 
Шбйі;. 

Твердісько.  ка//.=Твердісіжько.  Шейк. 
Твердішати,  шаю.  еш,  гл  Ділаться 

тверже. 
Твердкйй,  а,  е=Тверднй.   Шейк. 
Твёрдко,  нлр.=Твбрдо.  Шейк. 
Тверднути,  ну,  неш,  гл.  Твердіть, 

затвердіть. 

Твердо,  нар.  1)  Твердо.  М'яко  стеле 
та  твердо  спать.  Ном.  Л»  2990.  2)  Крап- 

ко. А  черці  в  соборі  воду  твердо  освяти- 
ли. Млак.  46.  Заснула  вона  на  'полі 

твердо.  Гн.  II.  124.  Зі  Ясно,  определен- 
но, решительно.  Слухай  мене, —  кожу  тобі 

твёрдо.  Г.  Барв.  24  6.  Твердо  сказать — 
жили  вони  собі  як  брат  із  сестрою.  Рудч. 
Ск.  І.  131.  Ум.  іверденько.  твердесенько. 
А  дівчина  тверденько  заснула  і  не  чула, 
як  нічка  минула    Чуб.   V.   1198. 

Твердота,  ти,  ж.  Твердость,  кріпость, 
устойчивость.  Шейк. 

Твердошкурий,  - .  є.  Толстокожій.  Шейк. 
Твердощі  щів,  ж.  Твердый  тіла.  На 

твердощах  спати    Шейк. 

Твердючий,  а,  е.  Очень  твердый.  Лу- 
бен, у. 

Твердяк,  ка,  м.  Раст.  а)  Ьуіпгит  За- 
Іісагіа  І,.  Анн.  205.  б)  Ьуіигит  \іг£а- 
Іит  Ь.  Анн.  206. 

Тверезий,  а,  е.  Трезвый.  Що  у  твере- 
зого на  умі,  те  у  п'яного  на  язиці.  Ном. 

По-тверезу.  Въ  трезвомъ  виді.    Харьк.    у. 
Тверезити,  жу,  виш,    гл.    Отрезвлять. 

Тверевісіньвий,  а,  е.  Совершенно  трез- вый. Желех. 

Тверевісінько,  нар.  Совершенно  трезво. 
Желех. 

Тверевісічвий,  а,  є  =  Тверезісінькнй. 
Желех. 

Тверезісічко,нар.=Твере8ісінько.  Же- 
лех. 

Тверевість,  80стн,  ж.  Трезвость.  Шейк. 

Тверезішати,  шаю,  еш.  гл.  Протрезвлять- 
ся, ділаться  трезвіе.  Шейк. 

Тверезо,  нар.  Трезво.  К.  Бай.  153. 
Тверевява.  ви,  об.  Трезвый,  непьющій 

человікг.  К.  ЦК. 
Твій,  твоя,  твоё,  мгъет.  Твой,  твоя, 

твое.  Твій,  батько  вмер.  Шейк. 
Твір,  твору,  м.  1)  Твореніе,  созданіе. 

Небеса  Божу  славу  являють,  його  твори 
вся  твердь  возвіщае.  К.  Псал.  43.  2)  Тво- 

реніе, произведете,  сочиненіе  (литератур- 
ное, художественное).  Збірник  /торів  Ієре- 

мії  Галки.  Слухало  все,  що  живо,  їх 
нових  поетичних  творів.  К.  (Хата,  XI V). 

Творець,  рця,  л  Творецъ.  Бачить 
же  Бог,  бачить  творець,  що  мир  поги- 

бав. Поможи  мені,  милосердний  творче, 
діток  згодувати.  Грин.   Щ.  6Э2. 

Твориво,  ва,  е.=Твір  1.  Бог  радіє  на 
небі  з  усякого  творива  свого.  Г.  Барв. 
357.  Ьроповідуйте  євангелію  усякому  тво- 
риву.  Р.ь.  Мр.  XVI.   15. 

Творитель,  ля,  .«—Творець.  Шевч. 
П.   260. 

Творити,  рю,  рнш,  гл.  Творить,  ділать, 
производить,  создавать.  Роехіш  творить 
біль:  як  приходить — спакує,  як  вихо- 

дить—катує. Шейк.  Бог  творив.  Єв 
Мр.   XIII.   19. 

Творитися,  рюся,  ришся,  гл.  1)  Ді- 
ляться, происходить.  1  ніхто  не  знає  то- 

го дива,  що  твориться  серед  ночі  в  гаї. 
Шевч.  2)-  на  що.  Мішаться  во  что.  Вік 
мені  гворив,  обим  ся  на  тото  не  тво- 

рив.  Вх.  Зн.  42. 

Творіння,  ня,  с.  — Твір  1.  Гоже,  не 
гоже  —  творіння  боже.  Шейь.  Ум.  Тво- 
рґннячко. 

Творців,  цёва,  ве.  Прцнадлежащій  твор- 
цу. Шейк. 

Творчий,  а,  є.  Творческій. 
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Творчість,  чости.  ж.  Творческая  си- 
ла, творчество.  Желех. 

Те,  мгьст.  ер.  р.  оть  той.  Про  те.  Меж- 
ду гвмъ,  однако.  Казали-  недобрий  борщ, 

а  про  те  увесь  виїли. 
Те-те-те,  меж.  выражающее  удоволь- 

ствіе  и  удивленіе.  Те-те-те! —скрикнув  са- 
тана, вискалившись, — спасибі  тобі  Фар- 

налію  за  твою  вигадку.  Стор.  М.  Пр.  46. 
Театр,  ру,  м.  Театръ.  0.  1861.  І.  93. 

Я  поїхала  б  у  театр.  Левиц.  І.  299. 
Театральний,  а,  е.  Театральный.  Ле- 

вин. І.  2ь6. 
Тёвкало,  ла,  об.  1)  Тотъ  или  о  та,  ко- 

торые съ  жадностью  ідять,  производя  при 
этомъ  чавканіе.  Отеє  ще  тевкало.  Шейк. 

Тевкання,  ня,  с.  Ьда  съ  жадностью  и 
съ  чавканьемъ.  Шейк. 

Тёвкати,  каю,  еш,  гл.  'Ьсть  съ  жад- 
ностью, производя  чавкиніе;  ість,  какъ 

свинья.  Шейк. 

Теґанька.  ки,  ж.  Горошокъ,  расширяю- 
щійся  кверху.  Шух.  I.  144. 

Тёе,.  мпст.=Тв. 
Тёвнькн,  тёвчки,— употребляется  для 

замены  глаголовъ,  которыхъ  изъ  приличія 
или  почему  либо  иному  не  хотятъ  упот- 

реблять. Шейк. 
Теж,  нар.  Также,  то  же.  Я  чув,  і  ти 

теж  не  глухий  був.  Шейк. 
Тёзик,  в»,  м.  ЦвъточныЁ  горшокъ,  ва- 

зонъ.  Остер,  у.  Рк.  Левиц. 

Тезко,  ка,  м.  Тезка.  Ой  тезку  мій, 
тезку,  лізь  ти  на  березку.  Грин.  Ш.  660. 

Тей,  того,  -кге«п.=Той.  Занедужала  й 
вона  і  пійшла  скоро  за  батьком  на  тей 
світ.  0.  1862.  X.  1. 

Тека,  ки,  ж.  Портфель.  Ум.  Течка. 
Шейк. 
Текач  ча,  м.  Раст.  Рапісит  теїіа- 

сеит  Ь.  Анн.  240. 

Тёкнява.  ви,  ж.  Течь.  Тутеньки  скрізь 
текнява  така,  що  й  сказати  не  можна. 
Кролев.  у. 

Текти,  течу,  чёш,  гл.  Течь.  Тече  річка 

невеличка,  схочу — перескочу.   Чуб.   V*.  13. 
Тектйся,  течуся,  чёшея,  гл.  Литься. 

Вода  по  каміню  течеться.  Федьк. 

Текучий,  а,  є.  Текущій.  Текуча    вода. 
Текучка,  ки,  ж.  Нефть.  Шух.    І.    12. 

Телегіз.  меж.  Подражаніе  крику  овсян- 
ки, которая  будто  бы  поетъ:  Телегіз!  по- 

кинь сани,  візьми  віз.  Ном.  Лї  546. 

Телеграма,  ми.  ж.  Телеграмма. 

Телеграмйст,  та,  м.  Телеграфистъ. 
Мирг.  у.  Слов   Д.  Эварн. 

Телеграф,  фу,  м.  Телеграфъ.  Гн.  I.  47. 
Телеграфувати,  фую,  еш,  гл.  Телегра- 

фировать. Желех. 
Телёнка,  ки,  ж.  Пастушья  свиріль  изъ 

бузины  или  вербы  безъ  боковыхъ  дырокъ. 
Шейк.  Желех.  Ум.  Телёночка.  Рол.  I. 

226. Телёнь,  меж.  выражающее  звукъ  коло- 
кольчика. Ані  телёнь.  Ні  звука.  Громада 

ніби  нежива,  ані  телень.  Шевч. 

Теленькання,  ня,  с.  Звукъ  колоколь- 
чика, бубенчика;  тиканье. 

Теленькати,  каю,  еш,  гл.  Засніть. 
Дзвоник  теленькає.  О  часахъ:  тикать. 
Дзигарки  теленькають.  Шевч.  О  сердцъ: 
биться.  У  Хоми  і  ляк  на  думці,  що  аж 
серденько  теленькає.  Рудч.    Ск.    (І.    176. 

Теленькнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в. 
оть  теленькати. 

Телёп,  меж.  выражающее  моментъ  па- 
денія,  особенно  во  что-нибудь  жидкое. 

Телепало,  ла,  об.  Медленно  идущій, 

идущая.  Шейк. 
Телепати,  паю,  еш,  гл  1)  Шлепать, 

медленно  идти.  Шейк.  2)  Жадно  ътлъ. 
Павло  й  Петро,  вони  не  їдять,  бо  вони 
сьваті,  а  ксьондз  телепає,  бо  ксьондз  го- 

лоден. Гн.  І.   101. 

Телепатися,  паюся,  ешся,  гл,  Тащить- 
ся. Та  доки  ти  там  будеш  телепатися, 

іди  швидче.  Брацд.  у. 
Телепень,  пня,  м.  1)  То,  что  болтается, 

мотается.  Шейк.  2)  Колокольный  языкъ. 
Драг.  167.  Ном.  №  10915.  Мнж.  173. 

Телёпка,  ки,  ж.  Глупый,  пустой  раз- 
говоръ.  Их.  Лем.  473. 
Телепкати,  каю,  еш,  гл.  Говорить 

вздоръ,  глупости.  Вх.  Лем.  473. 
Телепнути,  ну,  неш,  гл.  1)  Ударить. 

Волын.  г.  Як  телепнув  по  голові.  Хер- 
сон, у.  2)  Выпить,  дернуть.    Св.  Л.    222. 

Тел  всуватися,  сук  ся,  ешся,  гл.  Со- 
ваться, бросаться  изъ  стороны  въ  сторону. 

Мнж.  193.  Мкр.  Г.  27. 

Телёхнутн,  ну,  неш,гл.=Телепнути  1. 
Коли  б  хто  не  телехнув  із-за  вугла  по 
голові.  Новомоск.  у. 

Телечер,  ра,  л.=Телятник  1.  Шух. 
I.  190. 
Телнти,  лго,  лиш,  гл.  Отелять.  Чп 

знаєш  ти,  коли  на  скелях  сарна  і  ти- 
ха лань  своїх  теляток  телять.  К.  Іов.  68. 
Телитися,  люся,  лишся,  гл.  Телиться. 

Телись,  ялова,  давай  молока.  Ном.  .V  2689. 
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Телиця,  ці,  ж.  Телка.  Що  там  чува- 
ти коло  вашої  хати?  Бик  чи  привик, 

телиця  чи  веселиться?  Ном.  .V  11843. 
Ум.  Теличка,  теличенька,  телйчечна. 

Твліга,  ги,  ж.  1)  Телъга.  Мій  брат 
Кондрат  на  горах,  на  водах,  на  желізі. 
на  телізі,  на  рачачій  нозі.  Ном.  стр.  302, 
Лі  425.  2)  Деревянный  треугольникъ  подъ 
илугомъ.  Борз.  у.  Ум.  ТелГжка,    теліжечка 

Телій,  лій,  Болезнь:  сибирская  язва. 
Харьк.  Ворон.  Волын.  г.  У  Манжуры:  вос- 
паленіе  у  лошадей  и  скота.  Мнж.  193. 

Теліп!  меж.  выражающее  иокачнваніе. 
На  березі  сидит  Пилип  та  бідою  теліп- 
теліп!  Чуб. 

Теліпайло,  ла,  с.  1)  Висящій,  качав- 
шійся предметі,.  2)  Безлолезвый.  лишній 

челов^къ. 
Теліпаная,  на,    с.    Болтаніе,    качавіе. 
Теліпанчик,  ка,  м.  Привіска  къ  серь- 

г*.  Левч.   123. 

Теліпатн,  паю,  вш,  гл.  Качать.  Див- 
люсь, а  вороннє  вже  гусенятами  вгорі 

теліпає,  воронятам  несе.  Г.    Барв.    314. 
Теліпатися,  паюси,  вшся,  гл.  1)  Бол- 

таться, качаться.  2)  Тащиться,  идти.  Не 
близький  світ  од  Хоменкового  хутора  сю- 

ди тсііпатися.  Мир.  ХРВ.  8. 

Теліш,  ша,  м.  1)  Бревво?  Кусокъ  де- 
рева? Въ  загадке  ва  желудь:  Поїду  в  ліс, 

вирублю  теліш.;  із  того  теліша  зроблю 
два  човни,  два  столи,  шило  і  покришку. 
Ном.  стр.  295,  №  155.  2)  Родъ  ловушки 
для  оленей  и  сернъ:  прикрытая  яма.  Шух. 
I.  236. 

Телусь.  меж.  Призывъ  для  коровъ. 
Тел  уся,  сі,  ж.  Ласкат.  отъ  телиця.  Зай- 

ми нашу  телусю,  пожени  на  пашу, 
щоб  принесла  на  кош^.  Мил.  40. 

Телуш!  .иаж?.=Твлусь.  Лохв.  у. 
Тельбух,  ха,  м.  чаще  во  м.  ч.  тель- 

бухи. Внутренности  брюшной  полости. 
Ум.  Тельбушок.  Мнж.  1 4. 
Тельбухатяй,  а,  е.  Имъющдй  большой 

желудокъ  и  кишки. 
Тельбушок,  шия,  м.  Ум.  отъ    тельбух. 
Тельной,  нар.  Очень  скоро,  очень 

быстро,  поспішно.  Вх.  Зн.  69. 

Телюжнтнся,  жуся,  жишси,  гл.=Те- 
ліжнтяся  —  Плу  ганитися    Лохв.  у. 

Теля,  ляти,  с.  Теленокъ.  Із  благовісно- 
го телята  добра  не  ждати.  Ном.  .\:  420. 

Ум.  Телятко,  телятонько,  теляточко. 
Телятина,  ни,  жг  1)  Телятина.  2)  Те- 

лячья шкура.  Помяни,  Господи,  тії  кни- 
ги, шо  в  церквах  лежать....  іще  й  тую 

що  телятиною  обшита.  Драг.  38.  У*. 

.  Телятинка. 
Телятяще,  ща,  с.  Ув.  отъ  теля.  6дно-м 

мала  телятище,  і  то-м  не  загнала.  Гол. 
II    449. 

Телятко,  ка,  с.  Ум.  отъ  теля. 
Телятників,  кова,  ве.  Нрннадлежащій 

телятникові. 

Телятник,  ка,  .«.  1)  Пастухъ,  пасущій 
телягь.  2)  ХлЪвъ  для  телятъ.  Шух.  I.  185. 
Ум.  Телятничок. 
Телятонько,  теляточко,  с.  Ум.  отъ теля. 

Телячий,  а,  е.  Телячій.  Теляча  голов- 
ка. Шейк.  Телячий  кожух.  Ном.  №  8121. 

Ум.  Телячі  зуби.  Молочные  зубы.  Вх  Лем. 
473. 

Телички,  чок.  чків?  Молочные  зубы. 
Шейк.  См.  Телячі  зуби. 

Темеснти,  шу,  сиш,  гл.  Догадываться 
смекать.  Угор. 

Тенетів,  това,  м.  Кладбище.  Вх.  Зн.  69. 

Теняуй,  вуя,  м.  Норошокъ  изъ  чеме- 
рицы. Каяев.  у. 

Тенлювати,  люю,  вш,  гл.  Бросать» 
швырять.  Біда  тобов  темлюе.  Фр.  11р.  41. 

Темляк,  ка.  м.  Часть  уздечки:  поводья 
съ  наконечникомъ    Вас.  160. 

Тённнй,  а.  е.  1)  Темный.  Темна  нічка 
да  й  невидная.  Нп.  2)  Сгбпой.  Не  один 
же  я  на  світі  темний:  єсть  багато  слі- 

пих, та  й  живуть  таки  якось  і  без 
очей.  Чуб.  II.  46.  Темний  він  був  на  очі, 
а  ходив  без  поводиря.  К.  ЧР.  20.  3)  Не- 
віжественньїй,  непросвещенный.  Твої  сло- 

ва простоту  темну  на  добрий,  розум 
ниставляють.  К.  Псал.  283. — на  письиб- 
Неграмотный.  БуЪ  один  дуже  старий  чо- 

ловік з  простого  люду,  хоч  темний  на 
письмо,  да  дуже  розумний.  0.  1862.  X.  1. 
4)  Неясный,  непонятный.  Прислухавсь  я 
пильно  до  притчі,  не  буде  вона  в  мене 
те,нна.  К.  Псал.  114.  Уи.  Темненький, 
темнесенький.  Окриє  нас  нічка  тснненька. 

Лукаш. Тёмннк,  ка,  м.  Погребъ?  Темное  по- 
міщеніе?  Кучерявий  мельник  завів  мене 
в  темник.  Чуб-  IV.  498. 

Темнйна.  нн,  ж.  Темнота.  0.  1862. 
II.  55. 
Темнити,  ню.  нйш,  гл.  Затемнять, 

омрачать,  ділать  темнымъ.  Шейк. 
Теннйця.  ці,  ж.    1)    Темная    комната. 
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Шиють  шевчики  у  світлиці,  а  кравчики 

у  темниці.  Ни.  Шейк.  2)  Темница,  тюрь- 

ма. Там  стояла  темниця  кам'яная.  Що 

у  тій  то  темниці  пробувало  сімсот  ко- 
заків, бідних  невольників.  АД.  І.  230. 

Лучне  було  б,  мій  сину,  на  волі  гуляти, 

як  тепер  із  пьемниці  в  вікно  виглядати. 

Грин  Ш.  690,  Ум.  Темнична/темниченька. 
КС.    1833.    VI.  214. 

Темничний,  в,  в.  1)  Относящийся  къ 

темниц*.  Шейк.  ?)  Сторожъ  при  темниці. 
Шейк.    , 

Темнісінький,  а,  е.  Совершенно  тем-
 

ный. Исгх  покрила  точнісінька  (нічка), 
як  діточок  мати.  Шевч. 

Теинісіяько,  нар.  Совершенно  темно, 

очень  темно.  Округи  темнісінько.  МВ. 

(0.   1862.   І.  74). 

Темнісічкнй,     а,    є  =  Темнісінький. 
Шейк. 

Темвісічко,  нар.^=  Темнісінько.  Шейк. 

Темність,  ностн,  ж.  1)  Темнота,  не- 
ясность. Стала  йому  дівчина  за  світло 

й-за  темність.  МИ.  2)  Сліпота.  Шейк. 

3)  Невежество,  невідініе.  Мою  темніст
ь 

осіяєш.    К.  Нсал.  39. 

Темніськнй,     ь,     є  =  Темнісінький. Шейк 

Темнісько,  нар:=  Темнісінько.  Шейк.
 

Темніти,  нію,  вш,  гл.  1)  Темніть, 
 ста- 

новиться темнымъ.  2)  Сліпнуть.  3)  безл. 

Темніть,  вечеріть,  смеркаться.  С
онечко 

зайшло  і  на  дворі  почало  вже  темні
ти. 

Левиц.  І.   17. 

Темнішати,  таю,  вш,  гл.  Ділаться
 

темніє.  Шейк. 

Темно,  нар.  Темно.  Удосвіта  встав  я
, 

темно  ще  на  дворі.  К.  Досв.  Ум.  Тем
- 

ненько, темнесенько.        , 

Темножовтнй,  а,  е.  Темножелтый.  Шей
к. 

Темновелёний.  а,  е.  Темвозеленый. 

Темнозелена  сукня.  Левиц.  І.  285. 

Темнояугий,  а,  е.  Съ  темными  лугами. 

Лайлюбіще  мені  впало  серед  земель  тем-
 

■нолугих.  її.  Псал.  ЗО. 

Темнпбкнй,  а,  є.  1)  Черноглазый.  Шейк. 

2)  Сліпий.  Шейк 

Темнорудйй,  а,  є    Темнорьіжій.  Ш
ейк. 

Темнорусий,  темнорусявнй,  а,  є.  Трм
- 

норусый    Темнорусі  брови? Левиц.  І.    П- 

Темносйвин,  а,  е=Темносірнй. 

Темноснній/  и,  в.  Темносчне  небо.  
Ле- 

ВИТемносїрий,  а,  є.  Темносірьій.    Шейк. 

Темнота,  ти,  ж.  1)  Тьма,  потемки. 

А  що  мені  даси,  як  я  виведу  тебе  « 

цієї  темноти?  Рудч.  Ск.  І.  101.  Темно
- 

та обняла  її  зразу.  Мир.  ІІов.  II.  55. 

2)  Невіжество.  3)  Соб.  Темные,  непро- 

свіщенньїе  люди.  А  безрозу.Ана  темнота 

до  Дніпра  прожогом  рине.  К.  МБ.  НІ. 
243.  4)  Въ  загадкі:  волкъ     ХС.    Ш.    65. 

Темночервоннй,   а,    е.    Тёмнокрасный. 

Темнощі,  щів,  ж.  мн.  Тьма,  темнота, 

мракъ.  Ой  як  зайдеш  за  хмароньку,  стань 
в  темнощі  цілий.  Чуб.   V.  102. 

Темнуватий,  а,  е.  Темноватый.  Левиц
. І.  163.  _ 

Темнючо,  нар.  Очень  темно.  Темню
чо 

так,  що  я  й  не  розгледіла. 

Темни,  ні,  ж.  Темень,  мракт».  Як   ті, 

що  вийдуть  із  темні  на  сонце.  Вх.  (Шейк.).
 

Темперування,  ня,  є.  Очиниваніе  
перь- 

евъ.  Шейк. 

Темперувати,  рую,  вш,  гл.  Оч
инивать 

перья,  карандаши  и  пр.  Волын.  г. 

Тёмрнва,  вв,  ж.  Мракъ,  темнота,
  тьма. 

Роскинеш  темряву— і  ніч  настане
.  К. 

Псаі  237.  Очі  згасли,  і  всю  душу  те
м- 

рява окрила  К.  Псал.  92.  Тьма-темрява
. 

Безчисленное  множество.  Там  він  ба
чив, 

крий  Боже,  яку  тьму-темряву  вс
якої, 

превсякої  птиці.  Стор.  М.  11р.   16<. 

Темрявий,  а,  є  Темный,  пасмурны
й, 

сумрачный.  Шейк. 

Темяжити.  жу,  жиш,  гл.  Угн
етать, 

держать  долго  въ  прпнужденш.  
Темяжив 

нас  мало  не  цілий  день  мировий  н
а  схо- 

ді, все  щоб  на  розмір  пристали,  а  м
и 

не  хтіли.  Н Волын.  г 

Тентернця,  ці,  ж.  Рас».  Куку
руза» 

Нендериця.  Угор. 

Тендерний,  ці,  ж.=Тенгер
иця=Кен- 

дерици.  Вх.  Зн.  25.  Ум. 
 Тендерична. Шейк 

Тендітний,  а,  е.  Ніжньлй.
  Були 'тен- 

дітні при  людях.  Котл.  Ен.  Ш.    и. 

Тенетка,  ки,  ж.  Сильно  п
оношении, 

рубашка.  Лубен,  у.  Тенетк
и  нема  на 

хребті,  а  ще  бач.  Ном.  .V  2  о  Зо
. 

Тенето,  та,  с.  Тенета,  сіть  о
хотничья, 

употр.  преимущ.  во  мп.  ч.  
тенета.  Сіп.. 

Звір  є  та  в  тенето  не  начуд
иш.  Нолт. 

Поставив  чоловік  тенета  на  за
йця  а 

в  їх  піймалась  лисиця.  Грин.  11
.  -і". 

Теніти,  ню,  ниш,  г.г.  Дро
жать?  Со- 

трясаться? Світ  разить,  земля    тенить. 
Чуб.   Ш.  348. 

Тень-тень!  меж.  1)  Выражаетъ  з
вонъ, 
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металлнческій  звусь.  А  підківки  щеньтень! 
Гол.  IV.  -146.  2)  Сюди  тень,  туди  тень. 
Сюда  пошелъ.  туда  пошелъ—  о  слоняю- 

щемся или  завятомь  делами,  требующими 
хожденія.  Сюди  тень,  туди  тень, — і  про- 

минув увесь  день.  Грин.  I.  2-13.  См.  Ти- 
нятися. 

Тень-телёнь!  меж.  для  вьіраженія  звона. 
Тень-те.існь,  добрий  день!  Ном. 

Тенькання,  ня.  с  — Теленькання. 
Тенькати,  каю,  вш,  гл.=Теленькати. 

У  йбго  тенькає.  Онь  боится.  Шейк. 
Тёнькнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 

тенькати=  Теленькнути. 
Тепер,  тепёра.  нар.  Теперь.  Як  не 

тепер,  то  в  четвер.  Оставайся,  мамо, 
в  лузі,  вже  тепера  ми  сами  друзі.  Ном. 
Лв  11036.  Ум.  Тепёрна,  тепёрки,  тепёрнива. 
теперенька,  тепереньки,  теперенько,  тепе- 

речка, теперечки.  Перше  коло  чобіт  хо- 
див, а  теперки  не  знає,  як  на  них  сту- 

пити. Шейк.  Де  то  вона  тепереньки? 
Левиц.  І.  10.  Теперечки  не  дам  байбара- 
ка.  Шевч.  Ой  кохав  тебе,  потішав  тебе 
та  казав:  моя  будеш,  а  теперенько  коло 
иншого  як  голубонька  гудеш.  Грин.  Ш. 
225. 

Теперешній,  теперішній,  я.  в.  1)  Ни- 
нішній, теиерешвій.  Не  теперішніх  лю- 

дей був  Швора  Йосип.  Недалеко  від  те- 
перішнього царського  дворця.  Левиц.  Нов. 

21.  2)  Настоящій  (о  времени).  Тепереш- 
нього часу.  КС.  1882.  XII.  499.  Гряду- 
щее сяйне  тобі  полуднем,  теперешнє 

яснітиме  як  ранок.  К.  Іов.  25. 

Теперісінько,  теперісічко.  нар.  Какъ 
разь  теиерь,  именно  теперь. 

Тепёрка,  тепёрки,  теперкива,  нар. 
Ум.  огь  тепер 
Теплив,  а,  е.  Теплый  Тяжко,  Катре, 

умірати  в  чужій  теплій  хаті.  Шевч. 
Тёплий  Олексій.  Праздникъ  Алексія  чело- 
віка  Божія  17  марта.  ХС.  І.  74.  Ум.  Теп- 
лёньяий,  теплесенький.  А  в  дівчини  серце. 
як  літнєє  сонце:  хоча  воно  й  хмарне- 
сеньке,  але  теплесеньке.    Грин.    Ш.    202. 

Теплина,  нй,  ж.  Місто,  гді  вода  зи- 
мой не  замерзаегь.  Вх.  Зн.  69. 

Теплиня,  ні,  а*-.=Теплінь.  НВолын.  у. 
Повиходили  обидва  сусіди  у  садок,  бач, 
на  теплиню.  Чуб.  II.  658. 

Теплиця,  ці,  ж.  1)  Оранжерея.  Квіт- 
ка ?  теплиці.  Левиц.  І.  316.  2)=Теплина. 

Вх.  Зн.  69.  3)=Вирій  См  Тепличина.  Ум. 
Тепличка,  теплйчеиька. 

Тепличина,  ни.  ж.  Теплыя  страны, 
куда  улетаютъ  птицы,  то-же,  что  и  вир/й. 
Чуб.  I.  39.  См.  Теплиця  3  Птицгзтеп- 
личини  летять.  Шейк.    Ум.    Теплйчинка. 

Тепличка  ки,  ж    Ум.  отъ  теплиця. 
Тепличний,  а.  е.  Оранжерейный.  Теп- 

личні квітки.  Левиц.   І.   436. 

Теплінь,  ні,  ж.  Тепло,  теплота.  У  зімі 
така  теплінь  .у  хаті.  Камен    у 

Теплісінький,  а,  е.  Совершевво  теп- лый. Шейк. 

.Теплісінько,  нар.  Совсімь  тепло.  Шейк. 

Теплісічкий,  а,  е  =  Теплісінький. 
Шейк. 

Теплісічко,  нар. =Теплісінько.  Шейк. 
Теплість,  лости,    ж.    Теплота.    Шейк. 

Тепдіськнй,  а,е=Теплісінькнй  Шейі;. 

Теплісько,  на|).=Теплісінько.   Шейк. 

Тепліти,  лію,  вш,  гл.  Тепліть. 

Теплішати,  шаю,  вш,  гл.  Становиться 
тепліє. 

Тепло,  нар.  Тепло.  Ум.  Тепленько,  теп- 
лесенько. Теплесенько  спати.  Макс. 

Теплб,  ла,  с.  Тепло,  теплота.  Поки  три- 

п'ять  (неділь  по  Різдві)  не  мине,  пити тепла  не   буде.  Ном.  Де  519. 

Тепломір,  ра.  м.  Термометръ.  Термо- 
метр по  нашому  зветься  тепломіром. 

Ком.  II.   78. 

Теплонірннй,  а,  е.  Относящейся  къ 
термометру.  Щеіік. 

Теплощі,  щів,  ж.  Теплыя  тіла,  тіла 
задерживающія  теплоту.  Шейк. 

Тепре,  нлр.=Тепер.  О.  1862.  І.  29. 
Сперту  горілка  людей  розважала,  а  тепрь 
сама  засумовала.  Ном.  №   11441. 

Тербйчити,  чу,  чиш,  гл.  Надівать  ва 
себя.  Як  прийде  вербич,  три  кожухи  на 
себе  тврбич.  Ном.  №  4 26. 

Тербук.  ка,  м.  Родъ  рыболовной  сіти, 
родъ  сака  на  двухь  перекрещивающихся 
обручахъ,  съ  ручкой.  Браун.   11. 

Теребити,  бліб,  бйш,  гл.  1)  Чистить, 
очищать  оп.  шелухи,  шелушить.  Рання 
пташка  носок  теребить,  а  пізня  очиці 
жмурить.  Ном.  .>ё  11309.  Теребити  хва- 
солю,  горох,  кукурузу.  Шейк.  2)  Очищать 
поле  оіь  кустарниковъ,  деревьев!..  Шейк. 
3)  Всаживать.  Котре  кволе,  то  голови  у 
о.чіску  не  теребить.  4)  Ьсть  усердно. 
5)  Твердить   говорить  постоянно.  Що  ко- 



766 ТЕРЕБІВЛЯ — ТЕРЛУВАТИ. 

му  треба,  той  про  те  теребить.    Ном. 
.V  9753. , 

Теребівля,  лі,  ж.  Місто,  очищенное 
отъ  зарослей. 

Теребій,  бія,  м.  'Вдокъ,  ідунь>.  Недоїдки 
свідчили,  що  тут  були  люде  та  ще  й 
добрі  теребії.  Св.  Л.  223. 

Терёбка,  ки,  ж.  Мішок-ь,  въ  который 
насыпаютъ  овесъ  для  корму  лошади.  Вх. 
Зн.  29. 

Теревенити,  ню,  ниш,  гл.  Разсказы- 
вать  бредни,  пустяки.  А  ще  сміє  тереве- 

нити моїм  синам,  що  польська  мова  як 
не  тепер,  то  швидко  буде  потрібна  на 
Вкраїні.  Леввц.  І.  149. 

Теревені,  нів,  м.  Пустой  разговоръ, 
болтовня,  росказни,  балагурство.  Бач,  те- 

ревені роспустила,  тікай,  поки  ще  ціла. 
Гліб.  Теревені  гнути,  нести,  точити,  правити. 
Болтать  вздоръ,  калякать,  балы  точить, 
балагурить.  Ном.  №  т  2868  Як  почав  те- 

ревені править.  Рудч.  Ск.  II.  69. 

Теревені  вені,  нів,  .«.=Теревені.  Іте- 
ревені-вені  правиш,  щоб  тілько  заморо- 

чить світ.  Котл.  Ен.  VI.  36.  Точили 

всякі  теревені-вені.  Стор.  М.  Пр.   154. 

Теревй.  вів,  м.  Вісьі.  Поламались  те- 
рези, сіль  важучи  на  вози.  Рудч.  Чи.  Ум. 

Терезки,  терезбчки. 

Терен,  ну,  м.  Теремъ.  Мет.  252.  Ди- 
виться,—  такі  тереми  стоять  гарні  та 

високі  на  у  лицю  вікнами.  Грин.  І.  160. 
Ой  там  на  горі  в  новім  теремі,  там 
рано  засвічено.  Грин.  III.  538.  Ум.  Тере- 
мець,  теремок. 

Тереновий,  а^  є.  Относящійся  къ  те- 
рему? Строевой?  Занесу  її  в  теремовий 

ліс,  в  теремовий  ліс,  близько  дороги  Гол. 
IV.  69. 

Теренок,  мка.  м.  1)  Ум.  отъ  терем. 
2 )  Игрушечный  домикъ.  От  тобі  кукли 
й  теремки.  Ном.  №  7854.  3)  Вінокь  изг 
искуственныхъ  цвітові»:  а)  для  ношенія 
на  голов*.  КС.  1893.  XII.  449,  6)  для 
украшеяія  образовъ  и  вообще  того  угла, 
гді  образа.  Сим.  132.  3)  мн.  Бахрома. 
Черниг. 

Терен,  рну,  м.  Раст.  Ргипііз  зріпоза  Ь. 
тернь,  терновннкъ.  Плаче  козак:  шляхи 
биті  заросли  тернами.  Шевч.  Блищали 
чорні  як  терен  очі.  Левиц.  І.  133.  Ум. 
Теренець,  теренбк,  тернбн,  тернбчок. 

Тереновий,  а,  е.  Сделанный  изъ  терна. 
Теренова  наливка.  Шейк. 

Тереняк,  ку,  м.  Настойка  ва  терні. 
Шейк.  Ум.  Теренячбк. 

Тёрес,  су,  .к.  Раст.  Кпатпиз  саіпагіі- 
са  Ь.  Анн.  293. 

Терасувати,  сую,  вш,  гл.  Думать,  раз- 
мышлять? Ой  я  сую,  тересую,  де  ся  люб- 

ка діла:  ци  у  море  утонула,  ци  в  гай 
полетіла.  Гол.  IV.  471. 

Тереш!  меж.  Крикъ  на  овецъ.  Мир. 
ХРВ.  39. 

Терканнствй,  а,  е^Таркавистий.  Вх. 
Зн.  68. 

Теркатнй,  а,  е=Таркатнй  Вх.  Зн.  69. 
Теркйла,  лн,  ж.  1)  Вещи  (преимуще- 

ственно домашнія)?  Шух.  1.  174,  181. 
2)  Вьюкъ,  тюкъ.  Вх.  Зн.  69.  Уи.  Теричлиа. 

Теркотати,  чу.  чеш,  гл.= Торохтіти. 
їхала  Хима  з  їрусалима:  тарахкотілка 
теркоче,  а  коник  бігти  не  хоче.  Нон. 
№  11439 

Теркотіти,  чу,  тнш,  гл.  і)=Теркота- 
ти.  2)  0  птицахъ:  щебетать,  чирикать. 
Пташки  лящать,  теркотять,  співають. 
Мир.  Нов.  II.  120. 

Терликання,  ня,  с.  Пиликанье.  Желех. 
Терликати,  каю,  вш,  гл.  Пиликать, 

плохо  играть  (на  струнаїь). 
Терлиця,  ці,  ж.  1)  Трепалка,  снарядъ 

для  трепанія  льна,  пеньки.  Гол.  Од.  35. 
Грин  III.  651.  Части  ея:  вожки-  сбхи, 
на  нихъ  опираются  стоящія  ребромь  и 
параллельно  дощечки— рёбра,  стёгна.  про- 

странство между  которыми  называетея  жб- 
ліб,  въ  іюслідній  падаетъ  мёчйк  съ  фос- 
тбм  (ручкой)  съ  одного  конца,  а  съ  друго- 

го онъ  лрикр-впленъ  чбликом.  Шух.  I.  147. 
Тіпає  плоскінь  або  матірку,  скрипить- 
терлиця  під  повіткою.  Мир.  ХРВ.  125. 
Ум.  Терличка. 

Терлич,  чу,  м.  Раст.  а)  Оепііапа  сги- 
сіаіа  Ь  Драг.  33.  б)  бепііапа  АгаагеІІа  Ь- 
ЗЮЗО.  І.  123.  в)  ЬусЬпіз  уезрегііпа.  Вх- 
Пч.  II.  11.  г)  Зііепе  пигапз  Вх.  Пч.  І.  13 
Ум.  Терлйченьно.  Грин.  НІ.  688. 

Терличка,  кн,  ж.  Ум.  огь  терлиця. 
Терличка,  кй.  ж,  Родъ  пісни.  На  ме- 

не, п'ятнойку,  терличок  співают.  МУЕ. 
Ш.  34.  Терличок  хлопи,  співають  на  ве- 
сілю  або  на  музиках.  МУЕ.  Ш.  35. 

Терло,  ла,  с  1)  Місто,  їді  рыба  опло- 
дотворяется. Шейк.  2)  Время  оплодотво- 

ренія  и  метаній  рыбой  икры.  3)- Гарман. Могил,  у. 

Тердуватн,  дую,  вш,  гл  — Гарману- ватн 



ТЯГНВЛИНА— ТЕРПІТИ. 

767 

Термеднна,  на,  ж.   Раст.— Терментн 
ля.  Анн.  271. 

Термевтяля,  лі,  ж.  Раст.  РокепіШа 
РоггаеиШІа  Зспгепк.  ЗЮЗО.  1.  132. 

Терпентина,  на,  лс.=Терментнля.  Вх. 
Нч.  II.  36. 

Термін,  ну,  м.  Срокъ,  определенное 
нремя.  Которий  забариться  і  не  прибуде 
в  термін,  той  не  утече  значного  війсь- 

кового карання.  Кост.  Ч.  3. 

Термінування,  ня,  с.  Время,  проведен- 
ное нь  обученін  ремеслу.  Шейк. 

Термінувати,  ную,  вш,  гл.  Проживать 
определенное  время  (особенно  въ  обученін 

мастерству).  Я  термінував  п'ять  літ, заким  визволили  в  челядники.  Шейк. 

Терні»,  тн,  ас.=Терміття.  Харьк.  у. 

Терміття,  тя,  с.  Кострика,  твердый 
частії  пеньки  а  льна.  Глухов.  у.  Хто  тер 
коноплі,  нехай  той  і  терміття  замете. 
Уман.  у. 

Терніть,  ті,  лс.=Терніття.  Вас.  200. 
Шух.  І.  147. 

Термосити,  шу,  сяш,  гл.  Рвать;  дер- 
гать; тормошить.  Свиня  термосить  сороч- 

ку. Шейк.  Було  не  савити,  не  варвари- 
ти,  ні  амбросити,  іно  куделю  термо- 

сити. Ном.  4007.  Піде  маленьке  і  тер- 
мосить 'тата:  вставайте.    Св.    Л.    110. 

Терен,  рну,  м.  Тернъ  (дерево  и  ягода), 
Рпіпиз  іпзіїіііа.  Анн.  275.  Терен,  терен 
коло  хати,  та  нікому  обірвати.  Нп. 
Терник,  ні,  м.  Собраніе  терновыхъ 

кустов  ь.  Терник  був  густий.  Драг.  341. 
Ум.  Терничок. 

Тернина,  нн,  ж.  Терновий  кустъ.  Грин- 
І.  233.  Тернина  грушок  не  родить.  Ном- 
.V  93Л5.  Де  ступнем  ступаю,  тернина 
коле,  кров  обкипає  на  ногах.  Рудая.  І. 
21.  Ум.  Тернинка,  тернйнонька,  тернйкочна 
Чорнач  тернйнонька.  0.    1862.    IV.     11. 

Тернистий,  а.  е.  Тернистый.  Гн.  І.  11. 
Тернйти,  ню,  нйш,  гл.  Огораживать 

герномъ,  обкладывать  верхъ  плетня  тер- 
номъ.  Вставай,  челядонько,  город  городи- 

ти, терняньком  тернити.  Рол.  11л  181. 

Терниця,  ці,  ле.=Терлнця.  Чуб.  VII. 
■109.  Грин.  Ш.  679.  Така,  що  постав  сім 
терниць,  то  переб'є.   Ном. 

Терничок,  чка,  м.  Ум.  оть  терник. 

Тернівка,  кн,  ж.  1)  Наливка  изъ  тер- 
на. Мкр.  Г.  Зі.  Вигієм  з  півкварти  тер- 

нівки або  що.   Греб.    304.    2)    мн.    Раст. 

Ргішиз  іпвііііа  Ь.  Вх.  Зн.  69.  Ум.  Тер- 
нівочка. 

Терно,  на,  с  Ягода  терна.  Та  урве 
собі  чорноє- терно.  Гол.  IV.  76. 

Терновий,  а,  є.  Огносящійся  къ  терну, 
изъ  терна.  Терновий  кущ.  ІРудч.  Ск.  І. 
96.  Мережані  ярма,  тернові  занози.  Рудч. 
Чп.   129. 

Тернбк,  нху,  м.  Ум.  оть  терен. 
Тернослив,  ва,  м.  Мелкоплодная  круг- 

лая слива,  Ргипиз  сіотезііса  Ь.  Анн.  275. 

Тернослива,  ви,  ж  .=Тернослнв.  Анн. 
275.  Ум.  Тернбсливка,  тернбсливочка. 
Тернослявовий,  а,  е.  Относящейся  къ 

терносливу.  Шейк. 
Терноха,  хн,  ж.=Тернослива.  Анн. 

275. 
Терночок,  чка.  м   Ум.  оть  терен 
Тернувати,  ную,  вш,  гл.  Треножить. 

Борз.  Лохв.  у.у. 

Тернути,  ну,  нёш,  гл.  Одн.  в.  оть 
терти.  Тернуть. 

Тернь,  ня,  .*<.=Тврен.  В .  мене  очка 
чорненькії  як  тернь  на  галузі.  Гол.  II. 

312. 
Тёрня,  ня,  с  1)  Иглы  терна.  Терня  в 

йогу  залізло.  Шейк.  2)  Тернь  Маюся  як 
в  терню.  Ном.  №  2144.  Ум.  Терняньио, 

тёрнячко. 
Терняк,  ка.  м.  1)  Терновый  кустъ. 

Вх.  У  г.  271.  2)  Нт.  Сорокопудь,  Ьапіиз. 
Вх.  Уг.  271. 

Тернянка,  кн,  ж.  ~  Тернослива.  Анн. 275. 

Тёрняньво,  тёрнячко,  ка,  с.  Ун.  оть 

терня. Терпан,  на,  м.  Серпообразная  коса  сь 
укороченной  ручкой  для  скашиванія  камы- 

ша. Одес.  у. 

Терпен  на,  не.  Претериівшій.  Хто 
терпен,  той  спасен.  Чуб.  І.  298. 

Терпетйна,  нн,  ж.  Териентинь.  Шейк. 
Терпетйнннй,  терпетйновнй,  а,  є. 

Терпентинный.  Шейк. 

Терпець,  пцю,  м.  Терпінів.  Еге!  тер- 
пи,— що  терпець  увірвався.  Чуб.  1.  297. 

Багач  не  має  терпцю,  приходит  знову 
і  знову.  Гн.  II.  28. 

Терпнбіда,  ди,  ж.  Раст.  Капипсиїиз 
асгіз.  Вх.  Нч.  І.  12. 

Терпіння,  нн,  с  1)  Терпінів.  2)Сгра- 
даніе.  Ум  Герлґннячно.  За  терпіннячко 
дасть  Бог  спасіннячко.  Ном.  №  2428. 

Терпіти,  плю.  пйш,  гл.  Терніть,  вере- 
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носить.  Да  вже  ж  мені  докучило  еюю 
терплячи  муку.  Мет.  259. 

Терпкий,  а,  6.  Терпкій.  Груші,  та  та- 
кі терпкі  та  кислі.  Рудч.  Ск.  II.  24. 

Ум.  Терпкеньиий. 
Терпкість,  кости,  ж.  Терпкость  Шейк. 
Терпко,  нар.  Терико,    Ум.    Терпкеньно. 
Терпкуватий,  а,  е.  Терпковатый. 

ТерплІння,  не,  <•— Терпіння  За  тер- пління  дасть  Бог  спасіння.  Ном.  №  9428. 

Терплячий,  а,  е.  Терпеливый.  Тер- 
плячий свят-вечір  Навечеріе  Вогоявленія, 

5  янв.=Голодна  кутя.  ХС.  І.  72. 
Терпячка,  ки,  ж.  Терпінів.  Терпячка 

ввірветься.  Чуб.  І.  298. 

Тврплячкйй,  а,  ё.  Терпеливый.  НВо- 
лын. 

Терпнути,  ну,  неш,  гл.  КочєнЄть,  тер- 
пнуть. 

Терполої,  леїв,  .ин.=Кн]шолої.  Херс. 
Терпуг,  га,  м.  1)  Наиильникъ.  2)  Инстру- 

мента для  сглаживанія  концевъ  гвоздей 
внутри  сапога.  Сумск.  у. 

Терпуга,  ги,  ж.  Водка.  Угор. 
Терсуватн,  сую,  вш,  гл.  На  беречь 

(вещей),  истаскивать.  Усе  в  тебе  під  но- 
гами, терсувш.  Константи ногр.  у. 

Тертак,  ка,  м    и    пр.=Тартвк    и    пр. 
Терти,  тру,  треш,  гл.  1)  Тереть,  мо- 

лоть. Коноплі  терти.  Луб.  Терти  таба- 
ку. Шейк.  2)  Тереть,  потирать.  Тре  собі 

руки.  Рудч.  Ск.  II.  75.  3)  Утаптывать, 
сглаживать.  Нехай  мруть  та  дорогу 

труть,  а  ми  сухарів  насушим  та  до- 
дому рушим.  Чуб.  І.  251.  Дні  тёрти.  Про- 

зябать. Не  живе,  тільки  дні  тре.  Ном. 
№  8208. 

Тертися,  труся,  трешся,  гл.  1)  Те- 
реться. Колесо  треться.  Ком.  II.  2)  Те- 
реться, постоянно  быть  гдв.  Тертися  по 

під  вікнами.  Леаиц.  Поміж  пани  треть- 
ся, то  всякого  дива  наслухається.  Св. 

Л.  82.  3)  О  рыбахъ:  метать  икру.  Шух. 
І.  225. 

Тёртяця,  ці,  ж.  Доска.  Уман.  у.  Вас. 
205.   Ум.  Тертичка,  тертйченька,  тертйчечка. 

Тертичйва,  ви,  ж.  1)  Одна  доска. 
Шейк.  2)  Плоховатая  доска.  Шейк.  Ум. 
Теріичйнка. 

Тертйчник,  тертйшник,  ка,  м.  Пиль- 
щикъ  досокъ.  Вас.  205.    Ум.    Тертйчничок. 

Тёртка,  ки,  ж  = Тертушка.  Ум.  Тер- течиа. 

Тертуха,  хн,  ж.  Нааитокъ  женщины 
растираюгь  землянику  сь  сахаромь  и  смЄ- 

шивають  съ  водкой,  иьютъ  ложками.  Чср ниг.  у. 

Тертушка,  ки,  ж.  Терка.  Котл.  Ен. 
Терх,  ха,  м.  1 )  Ныокъ  на  верховой  ло- 

шади. Шух.  І.  79,  197.  Вх.  Зн.  69.  2)  Ме- 
ра жидкости.  Та  наварив  путилянам  го- 

рівочки  з  медом....  та  наметав  потерь 
хові,  щоби  тото  пити.  Гол.  Ш.  224. 
Шинкарі  посідали  з  повними  терхами. 

Федьк. 
Терхівка,  ки,  ж  =Терх  1.  Ум.  Тер- 

хівонька,  терхівочка.  Ой  їхала  гуцулонька 
з  верху,  з  полонини,  загубила  терхівочку 
з  сивої  кобили.  Гол.  II.  -250. 

Терція,  ції,  ж.  Названіе  6-ой  большей 
струны  бандуры  или  ;;обзы.  ЗЮЗО.  I.  345. 
КС.  1882.  \'Ш.  28г. 

Теряти,  ряю,  вш,  гл.  1)  Терять,  утра- 
чивать, расходовать.  Коли  емірате,  то 

день  терять.  Шейк.  Літа  мої  молодії, 
марне  вас  теряю.  Гол.  І.  323.  2)  Пор- 

тить. Середульший  брат  на  те  не  по- 
турає, с  під  червоного  каптана  чорні  ки- 

тиці видирає ....  А  старший  брат  теє 
забачає,  середульшого  брата  на  сміх  пі- 

діймає.... Либонь  ти  собі  жіноцький  ро- 
зум маєш,  що  ти  на  собі  прекріасну 

одежу  теряет.  АД.  1.  109.  Нехай  тебе.... 
отець  не  лас,  не  проклинає,  щастя  й 
долі  козацької  твоєї  не  теряє.  КС.  1882. 
XII.  Лі. 

Тес,  су,  м.  1)  Тесъ,  тесина,  тесаная 
доска.  2)  Раст.  8ахи§  Ьессата  Ь.    Шейк. 

Тесак,  ка,  м.= Тесака.  Шейк.  Ум.  Ге- 
сачбнь 

Тесака,  ки,  м.  Рубака,  забіяка,  дра- 
чун'ь.  Шейк. 

Тесан,  на,  м.  Обтесанное  бревно.  Як 
був  собі,  та  не  мав  собі,  та  пішов  собі, 
та  витесав  нетесаного  тесана.  Ном. 
№   13127. 

Тесаннна.  вн,  ж.  Тесаніе,  вытесыва- 
ніе.  Ум.  Тесанйнка. 

Тесати,  шу,  шрш,  гл.  Тесать,  вытесы- вать. Хоч  і  кілля  теши  на  голові.  Ном. 
№  2639. 

Тесачок,  чка,  м.  Ум.  оть  тесак. 
Тесёльський,  а,  є.  Плотничій.  Тесель- 

ськиії  цех.   Шейк. 
Теседьчнк,  ка,  м.  Ум.  оть  тесля. 
Тесіввйці,  ць,  ж.  мн.  Гладкія  скалы 

Вх.  Зн.   69 

Теско,  ка.  м.  =  Тевко.  Вх.  і5н.  69 
Тёс  лик,  ка,  м.  Ум.  оть  тесля. 
Теслиця,  ці,  ж.  1 1  Родъ  рЄзца,  клто- 

ры.мь    нырезынаютъ    деревянный    ложки. 
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Вх.  Зн  69.  Болыиихъ  разміровг — для 
выглаживания  внутревноети  корыта,  уже 

выдодблевнаго.  Шух.  І.  249.  2)  Плотни- 
чіВ  топоръ.  Вх.  Зн.  69. 

Тесло,  ла,  є.  Родь  іілотни'іьяго  тспора. 
Теслювати,  люю.  сш.  гл.  Плотничать. 

Ой  там  теслі  теслювали:  комареві  тру- 
ну збудували.  Лугсаш.  81. 

Тёсля,  лі,  м.  1)  Плотникъ.  Котл.  Ен. 
VI.  18.  Єв.  Мр.  VI.  3.  2)  ас.=Теслиця. 
Вх.  Зн.  69.  Ум.  Теслик.  тесличок,  тесёль- 
чик.  Б  лісі,  лісі  буковім  ой  ішло,  йшло 
два  тесельчики,  сікуть,  рубають  санбір 
деревце.  Лукаш.   157. 

Тесляр,  ра.  м  —  Тесля  1.  Шейк. 
Теслярство,  ва,  с.  Плотничество. 
Теслярський,  а,  є.  Плотничій.  Рівняє 

роботу  теслярську  до  косарської.  Ном. 
№  9037. 

Теслярувати,  рую,  вш,  гл.=Теслю- 
вати. 

Тесовий,  а,  е.  Тесовый,  сделанный  изъ 
теса.  Посадив  її  за  тесввий  стіл.  Грпн. 
Ш.   11. 

Тестамёнт,  ту,  м.  Духовное  завіщаніе. 
Не  дав  зробить  і  тестаменшу,  к  чор- 
та.н  його  на  вік  послав. 

Тестажентоввй.  а,  е.  Относящейся  къ 

духовному  зав'Ьщанію. 
Тестенько,  ка,  тёстечок,  чка,  м.  Ум. 

оті.  тесть. 
Тестів,  тьсза.  ве.  Тестевь.  Я  сідлаю 

кониченька  тестевою.  Грин.  III.  82. 

ТестІвщнна.  ни,  ж.  Имущество,  уна- 
следованное отъ  тестя.  Волч.  у. 

Тестонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  тесть. 
Тесть,  тя,  м.  Тесть.  Тесть  любить 

честь,  а  зять  любить  взять.  Шейк.  Ум. 
Тестенько,  тёстечок,  тестонько   Гол.  IV.  220. 

Тестюра,  ри,  .и.  Грубо-ласкат.:  тесгь. 
Константиногр.  у. 

Тёта,  ти,  ж.  Тетя.  Желех.    Ум.    Тётка. 

Тетёра,  ри,  ж. = Тетеря.  Летіла  те- 
тера, не  вчора — тепера;  упала  в  лободу, 

шукаю  не  знайду.  Ном.  Л»  132,  стр.  29-1. 
Ум.  Тетёрка,  тетёронька,  тетёрочка,  тет(рка 
Чуб.  IV.  412. 

Тетервак,  ка,  м.  Тетеревъ,  Теїгао  Іел- 
гіх.  Ум.  Тетервачбк.  Чуб.  II.  317. 
Тетёренька,  тете  речка,  ки,  ж  Ум. 

отъ  тетеря. 

Тетерёць,  рця,  .м.=Тетервак.  Вх.  Пч. 
II.   15. 

Тетёрнн,  на,  не  Принадлежащій  те- 
тереву   Шейк. 

Тетериця,  ці,  ж.  Сзмка  тетерева.  Вх. 
Пч.  II.  15.  Ум.   Тетерйчка 

Тетёрка,  ки.  ж.  Ум.  огь  тетеря. 
Тетёронька.  тетёрочка,  ки,  ж.  Ум 

отъ  тетера. 

Тетерук,  тетерюк,  ва,  л.=Тетервак. 
НВолын.  у.  Глухий,  як  тетерук.  Ном. 
№  8556. 

Тетеручка,  тетерючка,  ви,  ж.  Самка 
тетерева.  НВолын.  у. 

Тетёрчин.  на.  не— Тетерин.  Тетерчи- не  мнясо.  Шейк. 

Тетеря,  рі,  ж.  1)=Тетврка.  Як  дома 
кури,  так  у  лісі  тетеря.  Ном.  .V?  10265. 
2)  Родъ  кушанья:  а)  изъ  муки;  б)  изъ  су- 

харей. Чуб.  VII.  440.  КС,  1883.  XI  505. 
Троянцям  всім  дали  тетері.  Котл.  Ен. 
II.  8.  Ум.  Тетёрька,  тетёренька.  тетёречка. 
Чуб.  IV.  233. 

Тетеря,  ряти,  с.  Итенецъ  тетерки.  Пов- 
на хата  тетерят,  та  нікуди  й  не  ле- 

тять.  ,Ном.  стр.   295,  Лі   151. 
Тетівва,  ки,  ж.  Тетива.  Як  напне 

стрілець  тетівку,  як  бебехне, — устре- 
лив   Рудч.  Ск.  II.  83. 

Тетін,  ва,  не:  Тетинъ.  Вх.   Лем.    473. 

Тетірка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  тетера. 
Тётка,  ки,  зг.=Тетюха.    Вх.    Зн.    69. 
Тетюха,  хв,  ж.  Лихорадка,  ГеЬгіз. 

Желех.  Най  тя  бере  зла  тетюха,  таки 
будеш  коротюха.   Гол.  І.  320. 

Тётя,  ті,  ж,—  Тета    Галиц.  Желех. 

Теч,  чі,  ж.  і)=Теча.  Дощ  іде,  у  ха- 
ті теч  буде.  Зміев.  у.  2)  Жидкость.  Возь- 

мем тепер  дві  течи  одну  густішу,  а 

другу  рідшу  -  молоко  і  воду.  Дещо. 
Тёча,  чі,  ж.  Теченіе,  течь.  Теча  як  з 

лотоків. 

Течи,  чу,  чеш    гл.=Тевтн. 

Течій,  чія,  м.  Ручей.  Течій  весняний, 
дощовий,  джереловий.  Черк.  у. 

Течія,  чії,  ж.  1)  Теченіе.  2)  Потокъ. 
Маленька  течія  снує  поміж  очеретом. 
О.  1861.  XI.   115.  Ум.  Течійка. 

Тёчка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  теиа. 

Тёща,  щі,  ж.  Теща.  Жінка  для  сові- 
ту,  теща  для  привіту,  матінка  рідна 
лучче  всього  світу.  Ном.  Ум.  Тещенька, 
тёщечка.  Грин.  Ш.  396. 

Тёщин,  на,  не.  Принадлежащій    тещі. 
Твщухна,  ни,  ас.— Теща  Чуб.  Ш.  191. 
Ти,  міьст.  Ты.  Ти  дав  мені  мої  зако- 

ни, щоб  я  нехибно  їх  держався.  К  Нсал. 271. 

£6 
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Табель,  бля,  м.  Деревянный  гвоздь. 
Вас.  149.  Шух.  І.  88.  Рудч.  Чп.  249. 
Лома  в  вербовий  тибель,  той,  що  пла- 

стини збивають.  Грин.   І.   220. 
Тнгйтвя,  ки,  ж.  Птица  УапеШія  сгі- 

віаьиа.  Вх.  П ч.  II.  15. 

Твгод,  де,  .*.=Твгв»ва.  Вх.  ГІч.  II.  15. 
Тмгр,  ра,  м.  Тигръ,  Ееііз  Іі^гі».  0.  1861. 

IX.  191. 

Тигрів,  рова,  ве.  Нринадлежащій,  от- 
носящійся  къ  тигру. 

Тигриця,  ці,  ж.  Тигрица.  Поранена 
тигриця.  Левиц.  І.  259. 

Тидн-дёнця,  меж.  выражающее  <  тума- 
ніє зубовъ  отъ  холода.  Тиди-денця!  дай- 
те веретенця!  Шейк. 

Тн-ДИДВ,     МЄЖ.      ІІрНПІІВЬ      ИЪ     ЛІОНІ. 

Ти-ди-ди,  ти-ди-ди  до  дівчини.  Шейк. 
Твдидйкати,  ваго,  вш,  гл.  Піть  ти-ди  ди. 

Шейк. 
Тидрй-тана,  меж.  Ирииівь  въ  пісні; 

Тидри,  тидри,  тидри-тана!  Чого  ходиш 
задріпана?  Гол.  IV.  481. 

Тхжбір,  бора,  м.  Песть  къ  ступі;*.  Фр. 
11р.  15.  Носиться,  як  баба  з  тижборьом. 
Фр.  Пр.    14. 

Тиждень,  жвя.  м.  Неділя,  седмица. 

Верба  <Ге,  не  я  б'ю,  за  тиждень  велик- 
день.  Ном.  Вербний  тиждень.  Вербная  не- 

діля. БГлий — Страстная  неділя.  Сим.  205. 
Ум.  Тйжник. 
Тнжик,  аа,  м.  Пт.=Чайва.  Вх.  Пч. 

II.  15. 

Тіжнва,  аа,  м.  Ум.  отъ  тиждень. 

Тнжнівва,  ан,  ж-.  Поминовевіе  уиер- 
шаго  на  седьмой  день  послі  смерти.  Вх. 
Лем.  4  73. 

Тижньбвнй.  а.  в.  1)  Подільний.  2)Еже- 
недільньїй.  Де  вже  скучати,  коли  в  нас 
були  тижньові  балц  або  вечорі.  Левиц. 
І.  431.  3)  Десятскій  или  разсыльный,  от- 
бьівающій  свою  очередную  неділю  службы. 
Я  тижньовай,  їду  з  листами  із  суду  в 
округ  Будяковий  од  ісправника  Опари. 
Мер.  Н.   11. 
Тнжньбво,  нар.  Недільно. 
Тижиювіти,  нюю,  вш,  гл.  Проводить 

неділю,  быть  гді  либо  всю  неділю.  Пе- 
ревій жито  сьогодня,  а  то  тижнювати- 

ме  на  току.  Волч.  у. 

Твй,  мтьст. =Тов. 
Тав!  меж.  для  ньіраженія  одного  тычка 

или  момента  гьїкаяія.  Тик-мин, — не  знає 
де  д/тись.  И  туда,  и  сюда  бросится, — не 
знаетъ,  куда  діться. 

Тика,  ая,  ж.  Тычина,  віха.  Чи  не 
той  то  хміль  хмелевий,  що  по  тиках 

в'ється.  Гол.  III.  5.  Високий,  як  тика. 
Фр.  Пр.  189.  Въ  загадкі:  нога.  Штири 
тики,  два  патики,  сьоме  .тмахайло  Ном. 
стр.  293,  №  108.  Ум.  Тйчна. 

Тйаало,  ла,  м.  1)  Говорящій  на  „ты". 
Шейк.  2)  с.  Родъ  игры  и  палочка,  упо- 

требляющаяся въ  этой  игрі.  КС.  1887. 
V.  479.  Чуб.  Ш.  88. 
Тйааввя,  вя,  с.  1)  Втьїканіе,  тьїканіе. 

2)  Разговоръ  на  „ты". 
Тнвати,  ваго  (чу),  вш  (чеш\  гл.  1)  Ти- 

кать, втыкать.  2)  Давать,  показынать  (ку- 
кишъ).     Вона    йому    дулі    тиче.     Шенч. 

3)  Говорить  „ты".  Не  тикай,  бо  мене 
царь  ґудзиками  обтикав.  Ном.  То  це  він 
на  батька  тикає?  Левиц.  Нов.  184. 

Тиква,  вв,  ж.  1)  Раст.  а)  Сисигоіїа 
Ьа&епагіа  Ь.  б)  СисигЬіІа  тахігаа  Ппсії 
(илодъ).  Анн.  116.  в}  СисигЬіІа  Меіореро. 
ЗЮЗО.  І.  120.  2)  Кувшинь,  еділанньїй 
изъ  тыквы,  а  также  и  родъ  глинянаго  кув- 

шина или  кубышки  для  воды.  Вас.  182. 
Дибає  старечою  ступою  попід  гаем  з 
тиквою  по  воду  до  копанкгі,  Левиц.  I.  204. 
Узяти  собі....  хліба  шматок  та  тикви 

води.  Грин.  II.  153.  Ум.  Тйквонька,  тик- 
вочка, тйковка.  Мнж.  2.  В  його  така  ма- 

ненька  тиковка  і  води  вже  трошки.  Драг. 
115. 

Тйвнутн,  ну,  неш,  гл  Одн.  в.  отъ тикати. 

Тил,  лу,  м.  1)  Задняя  часть,  сторона 
чего  нибудь.  Шейк.  2)  Прикладъ?  Бачиш 
рушницю?  Так  тобі  тилом  і  дам.  НВо- 
лын.  у.  Ум.  Тилбк,  тилбчок. 

Тнлатий,  а,  е.  Толстозадый.  Не  дай, 
Боже,  який  цей  пан  тилатий.  ГаЙсин.  у. 

Тиле,  ля,  с.  Тупое  ребро  ножа,-  нож- 
ницъ  и  пр.,  противоположное  лезвію.  Шух. 
І.  291,   153.  253. 

Тнлнлнчви.  меж.  для  вираженій  игры 
на  сьрннкі.  Рудч.  Ск.  І.  28. 

Твлвнва,  ви,  ж.  Родъ  открытой  сви- 
ріли  изъ  бузины  или  вербы,  безъ  Ооко- 
выхъ  отверстій.  Вх.  Зн.  69. 

Талій,  лія,  .м—Тилв.  Не  ріж  гострі- 
єм,  а  тилим  бий. 

Тнлб,  ла,  с.  Задняя  часть  чего,  тылъ; 
хребетъ,  спина.  Вх.  Зн.  69. 

Тилба,  лаа.  твлбчов,  чаа,  м.  1)  Ум. 
отъ  тил.  2)  Задняя  часть  обуни,  задникъ. 

Шейк. 
Твль  твль,  км;».  Чуть-чуть. 
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Тнлягй,  гів,  м.  Куяки.  латы  ить  же- 
.тЪзныхъ  или  серебрявыхт.  дощечекъ,  на- 
шитыхъ  на  бархаті,  сука*  или  кож*.  К. 

41'.  -127.  Червониг  тиляги  під  сребром, 
під  златом  на  себе  надіває.  Лукаш.  42. 
Тилягн  під  золотом  та  під  сріблом  по- 
надівали.  К.  ЧР.  332. 

Тим,  мгьст.  1)  Твор.  пад.  огъ  той  и  те. 
Тип  часом.  Между  гЪмъ,  гЪмъ  временемъ. 
2)  Сз.  Потому,  оттого.  То  тим  вони  спо- 

чивали, що  на  рани  постреляні  да  по- 
рубані дуже  знемогали.  Макс.  (1849).  17. 

Тнмпаннвв.  кв.  м.  Родъ  барабанщика. 
Два  тимпанники  стали  перед  його  (геть- 

мана) з  срібними  бубнами....  Сомко  зве- 
лів ударить  своїм  тимпанникам  у  сріб- 

ні бубни.  Ущух  трохи  галас  (у  раті). 
К.  ЧР.  835. 
Тимуль,  меж.  выражающее  веденіе 

скотины.  Да  прийду  ж  я,  гою,  на  твою 
обору,  ой  іайму  ж  я  бочулочку  до  сво- 

його доми.  Ох  я  з  корчми  дибуль,  дибуль, 
бочулочку  тимуль,  тимуль.  Чуб.  V. 
1089. 

Твифа,  фн,  лс.=Пмнхва.  Од  диму 
сонце  закоптилось,  курище  к  небу  доне- 

слось. Боги  в  Олимпі  стали  чхати: 
Турн  Ум  ізволив  ппімфи  дати.  Кот.і 
Кн.   V.  ЗІ. 

Тимчасовий,  а,  е.    Временный.    Ші-йк. 
Тимчасовими,  а,  е=Тимчасовнй.  З 

голузя  оплести  тимчасовне  помешканя. 
Гн.  ].   181. 

Тав,  ну.  м.  Плетень,  тыиь.  Чуб.  VII 
392.  Живе,  як  сорока  на  тину.  Носі 
Ні  в  тин.  ні  в  ворота.  Носл.  Ум.  Тинбн, 
тинбчои. 

Тннди-рвяди,  меж.  для  выражения  пус- 
той болтовни.  Тинди-ринди  за  три  гро- 
ші. Ноя.  -V  6442. 

Тинина,  нм,  ж.  Колъ  изъ  плетня. 

Тинини,  меж.  Плясовой  І1|.ИМ"ЬВЬ.  /  по 
хаті  тинини,  і  по  сінях  тинини, — вари, 
жінко,  лини    Ни. 

Тннйти.  ню,  ниш,  гл.  Огораживать 
гыноыъ.  Их.  Зн.  20. 

Тиння,  на,  с  Соб.  огь  тин.  Сидять 
по-за  стіліію,  як  жаби  по-за  тинню. 
КС.  1883.  11.  391.  Вишня  у  тинню  рос- 

те. Ьорз.  у.  Ідіть,  діти....  по  під  тин- 
ню сирота.ии.  Шевч. 

Танок,  нка,  тиночок,  чма,  м.  Ум.  отъ 
тин. 

Тннутвся,  вуса,  нёшея,  гл.  1)  Уда- 
риться. Дивись  на  дитину,  а  то  як  ти- 

ттьсн,    то   ще    лоба    розгд~'«.    Черв.    у. 

2)  преимуїц.  бел.  Случиться.  Левч.  149, 
1 1 4.  Все  оттак  заведуться  ласкавими  сло~ 
вами  одно  дного  шпигати.  Тинеться  инша 

шпилька  і  така,  що  ІІилипиха  не  стер- 
пить.  МВ.   II.   Ь2. 

Тввфа,  фн,  аг.=Тнифа=Пинхва.  Тин- 
фу  дали  оттаку!  Чуб.  І.  274. 

Тинянка,  ви,  ж.  Доска  въ  заборі.  Вх. 
Зн.  69. 

Тинятися,  ияюся.  вшея,  гл.  Слонять- 
ся, шататься.  Пішла  мати  тиняючись, 

по  під  тинню  валяючись.  Грин.  НІ.  381. 
Тиняєтося,  як  кобиляча  душа.  Цолт.  Мені 
шаноба  скріь*  була,  бо  я  без  діла  не 
тиняюсь.  Гліб.  Тиняюся  од  села  до  села, 
а  тепер  іду  в  Полтаву.  Котл.  НП.  383. 

Тяп,  пу,  м.  1)  Тшп>.  Виковувався  з 
українки  са,ностійний  іопоричний  тип. 
Морд.  Ш.  93.  2)  Печатаніе,  изданіе.  Заз- 

далегідне словце  до  другого  типу.  „(Дос- 
віток" Куліша,  1876). 

Типець,  пцю,  м.  1)  Вхопити  типцю.  По- 
пасть на  слідг,  на  искомую  дорогу.  Як 

погнався  за  їм  (злодієм),  то  зразу  попав 
на  слід  і  гнався  до  переправи,  а  далі  не 
вхопив  типцю  та  й  через  те  не  догнав. 
Новомоск.  у.  (Залюб.).  2)  Дати  типцю  кому. 
Задать  перцу,  выевчь. 

Тнпнв,  ка.  м.  Типиконь  (церк.  книга). 
Що  піп,  то  її  типик.   Посл. 

Тнпнчввй,  а,  є.  Тииическій.  Обличче.... 
типичне  українське.  О.  1862.   І.  49. 

Тнптися,  пчуся,  чешся,  гл.  Трястись 
на  телігк  Доведеться  типтися  до  Во- 

лодарки або  її  далі.  Рк.  Левиц. 

Твр,  ру,  м.  Нагін;.  Егпса  еирІюгЬіае. 
Вх.  Ііч.  II.  26. 

Тйра,  рв,  ж.  То-же,  что  и  потечь  І, 
но  больщихъ  разміровг.  Браув.  16. 

Тиран,  на,  м.  Тиранъ.  Шевч.  600.  Гол. 
III.  129  Повсюдно  жертва  стогне  від 
тирана.  К.  ПС.   132. 

Тиранити,  ню,  нш,  гл.  Тиравнть.  К. 

Кр.   13. 
Тиранство,  ва,  г.  Тираннія,  тиранство. 

їх  за  сліпе  тиранство  повчив  ножем 
крівави.п  гайдабура.  К.  ЦН.   178. 

Тиранський,  в,  е.  Тираненій.  К.  ПС. 
135.  К.  [ов.    17. 

Тнрва.  вя,  ж.  Токованіе.  Шух.  1.  238. 
Тврвав,  ка,  .и.  Камень,  находимый  на 

тирлі  4, — овъ  имЪетъ  крапинки  желгыя, 
красный  и  б'влыя.  Шух.  I.  225. 

Тйрво,  ва,  г.=Тирло  3.  Шух.    I.    23. 
Тврвоввй,  а,  е.  Относящійся  кь  тирву. 

Шух.  I.  226. 
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Тврйкання,  на,  с.  1)  Плохая  игра 
на  скрипке.  Шейк.  2)  Игра  ва  вальнії. 
Шейк. 
Тирнкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Плохи  играть 

на  скрипкі.  Шейк.  2)  Играть  качалкою  на 
маґільнйці.  Шейк. 

Тнрнрн,  меж.  для  выражения  разгово- 
ра, беседы.  Кума  з  кумою  тирйри,— сви- 

ні мора  ое-  порили.  Пом.  А°  12950. 
Тнрнрйкання,  ня,  с.  =  Тнрикаввя. 

Шейк. 

Тирирйкати,  каю,  вш.  гл.=Тирикати. 
Шейк. 

Тярирйрв,  меж.  для  вираженій  игры 
на  скрипкі.  На  скрипочки  тиририри,  на 
цимбали  бамбам.  Гол.   IV.  448. 

Тнритн,  рю,  риш,  гл.  1)  Совать,  всу- 
чать.  В'ється  коло  моїх  дітей,  тирить 
їм  у  руки  польські  книжки.  Левиц.  І. 
147.  2)  Волочить,  тащить.  Вовк  овечку 
тирить. 

Тирка,  кн,  ж.  Птица  съ  обтрепанными 
перьями.  Летить  усяка  птиця....  Чи  не 
знаєте....  де  шлях?..  ,йг,  кажуть,  не 
знаємо,  хиба  може  тирка  зна.  А  то.... 
була  та  така  вже  тиркава  та  задрі- 
пана  якась  птиця,  шо  з  одним  тілько 
крилом.  Мнж.   19. 

Тврвавий,  а,  є.  1)  О  птице:  сь  обтре- 
панными перьями.  Така  вже  тиркава  та 

задріпана  якась  пиши  я,  шо  з  одним  тіл- 
ко  крилом.  Мнж.  19.  Качка,  та  така 
тиркава  та  голодна.  Мнж.  16.  2)  О  де- 

реві, лозі  напр.:  сь  торчащими  во  всі 
стороны  вітвями.  Вас.  147. 

Тиркання,  вя,  с  1 )  Произпесеніе  зву- 
ковъ:  трр....  Трррр!....  роздалося  голосне 
й  високі'  тиркання  вподовш  улиці....  Чи- 

мала валка  парубків  показалася.  Мир. 
Нов.  [.  148.  2)  Назвааіе  дійствія  оть 
тиркати  2. 

Тиркати,  каю,  вш,  гл.  1)  Издавать 
звуки:  трр.  2)  0  птиці:  тереться  крыломъ 
о  землю.  Ывень  тирка  по  землі  коло 
курки  крилом.  Мнж.   172. 

Таркатий,  а,  е=Тиркавий.  Як  удру 
ге  попадешся. — пропаде  чуприна,— зроблю 
з  тебе  тиркатого  півня.  О.  1861.  XI. 
Кух.  ю. 
Тиркотайло.  ла,  с.  Трещотка,  стукалка. 

Вх.  Уг.  271. 

Тиркотати,  вочу,  тйш,  гл=Тервота- 
ти.  Желех. 

Тирвута,  ти,  тиркушка,  кв,  ж.  Пт. 
Оіагеоіа  шеІапоЬега.  Драг.  6.  Шейк. 
Тнрлвґач.  ча,  м.    Плохой    муаыкантъ, 

преимущественно  скрипачъ.  О.  1861  X. 
Св.  60. 

Тирлич,  чу.  м. — Терлич.  Коли  б  не 
тирлич,    був    би    я    твій    панич.    Ном. 

Тйрло,  ла,  г  1)  Місто  отдохновенія 
скота  у  водопоя  въ  обыденное  время.  Ко- 

бел, у.,  Радом,  у.  Чуб.  VII.  577.  0.  1862. 
V.  Кух.  39.  Сонечко  геть  підніметься,  і 
отара  сама  стане  рушать  з  тирла.  0. 
1862.  V.  Кух.  32.  2)  Логовище,  притонъ 
звіря.  Оттупі  саме  вовче  тирло.  Уиан.  у. 
3)  Также  тйрво.  Місто,  гді  птица  токуетъ, 
токъ.  Шух.  І.  23.  Вообще  місто,  гді 
птицы  собираются  для  отдыха,  на  ночь. 
Сим.  20.  Журавлі  десь  курлюкають  на 
тирлах.  Сим.  204.  4)=Терло  І.  Шух.  І. 
225. 

Тирлувати,  дую,  вш,  гл.  Останавли- 
вать и  сбивать  въ  кучу    стадо.    Сим.    20. 

Тнрлуватися,  л  у  шея,  вшся,  гл.  Оста- 
навливаться со  стадомъ  для  отдыха.  Сим.  20. 

Тирса,  си,  ж.  1)  Древесные  опилки. 
Вас.  211.  2)  Раст.  Ковыль,  Зііра  сарШа- 
1а  Ь.  Анн.  344.  Жита  похилились,  де 
паслися  ваші  коні,  де  тирса  шуміла. 
Шевч. 

Тиртав,  ка,  м.~ Тартак. 
Твртвця,  ці,  лс.=Тертиця. 
Тйрхатв,  хаю,  вш,  гл.  Приводить  въ 

безнорядокъ,  разбрасывать.  Вх.  Зн.  69. 
Шейк. 

Тирхатвй,  а,  є.  1)  О  дереві:  раски- 
дистый. Шейк.  2)  Растормошенный,  не- 

брежный, неряшливый.  Шейк. 

Тврч,  ча,  м.  Пт.  Тигйик  уіясіуопі»,  жел- 
тоносый дроздъ.  Вх.  Лем.  473. 

Тирчав,  ка,  м.  і)  Торчащій  стебель 
сорной  травы  зимой.  Невеличкі  гіллячки 
височезних  верб,  мов  тирчаки  бур'яну  ви- 

зирають з-під  снігу.  Мир.  Пов.  І.  112. 
2)=Тирч.  Вх.  Лем.  473.  3)  Пт.  Сгех  Ріа- 
ІЄП8І8,  дергачъ.  Вх.  Уг.  271. 

Тнрчати,  чу,  чвш,  гл.  1)=  Стирчати 
Ус  в  пів  локоть  би    тирчав.    Котл.    Ен. 
2)  Трещать,    скрипіть.    Вх.    Лем.    473. 
3)  Кричать  (о  дрозді),  трещать  (о  сверчкі). 
Вх.  Лем.  4  73    Вх.  Уг.  271. 

Тйрша,  ші,  лс.=8Т[дн.  Тиршу  (з  сіна  і, 
те,  що  не  геть  маржина,    загрібають 
стелять  під  ківні  корови,  а    звідси    ски- 

дають у  гній.  Шух.  І.  172. 
Тис,  су,  м.  Раст.  Тахик  Іассага  Ь, 

тиесъ.  ЗЮЗО.  1.  138. 
Ти  сина,  вв,  ж.  1)  Тисовое  дерево. 

Гол.  II.  60.  2)  Раст.  Ілсорогіішп  сошріа,- 
пягпт  Ь.  Вх.  Пч.  II.  83. 
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Тисе,  ку,  м.  1)  Давка,  давленіе.  Шейк. 
2)  Толпа,  множество.  На  річці  тій  жили 
батьки  мої  і  панства  чортів  тиск.  Греб. 
388.  Тиск  народу.  Шевч.  Такий  тиск 
риби.  Страшенний  росплодився  на  Вкраї- 

ні тиск  чужомовнього.  нам  ворожого, 
панства.  К.  ХП.  137. 

Тнскавйця,  ці,  ж.  Кровавый  поносі.. 
Ровен,  у. 

Тнскавка.  ки,  хе.=Лускач.  Вх.  Зв.  69. 
Тискання,  ня,  є.    Давленіе.    сжиианіе. 
Тискати,  как»,  вш,  гл.  Сдавливать,  сжи- 

мать, стискивать. 
Тискатися,  каюся,  вшся,  гл.  Лізть, 

протискиваться.  Кост.  (О.  1'862.  VI.    59). 
Тйскнява,  ви,  ж.  Тіснота,  большое 

стеченіе  людей.  Лубен. 

Тиснути,  ну,  неш,  гл.  1)  Жать,  при- 
жимать, давить.  Чого  ти  мене  так  тис- 

неш за  руку?  Шейк.  Самого  наче  хто 
за  серце  тисне.  О.  1862.  І.  42.  2)  Вти- 

скивать, пихать.  Свій  своєму  лиха  не 
мислить:  як  побачить  на  сухому,  то  в 
болото  тисне.  Ном.  #  9443.  Кислий — 
та  в  рот  тисне.  Ном.  .V  12196.  3)  Тіснить. 
Чи  не  той  то  козак  Нечай,  що  ляшень- 
ків  тисне.  АД.  II.  77.  4 1  Угнетать,  при- 
гвснять.  Шейк. 

Тиснутися,  ну  ся,  нешся,  гл.  Тіснить- 
ся, толпиться,  жаться.  Тиснуться,  як  до 

дари  в  церкві.  Ном.  Де  3157. 

Тисовий,  а,  є.  Изъ  тисса.  Тисовий  лі- 
сок. Рудч.  Чп.  84.  Тисові  сінці,  яворові 

східці.  АД.  І.  44.  Тисові  ворота.  Левиц. 
І.  22. 

І.  Тись,  сі,  ж.  =  Тиск.  У  нашому 
ставку  чортова  тись  ополоників.  Лебед.  у. 

П.  Тись,  меж.  выражающее  лротискн- 
ваніе,  ііроталкнваніе  вь  толпі.  Сюди  тись, 
туди  тись,  та  й  прошов.  Шейк. 

Тисяцький,  а,  є  Тьісяцкій.  Січовики 
збивали  народ  докупи  і  наставляли  сот- 

ників і  тисяцьких.  Стор.  М.  11р.  60. 
Тисяча,  чі,  ж.  Тысяча.  Прийшло  їх 

тисячі  в  сльозах,  прийшло  здалека.  Шевч 
Було  ж  їх  тисяч  зо  дві.  Єн.  Мр.   V.  13. 

Тисячній,  я,  є.  1)  Тысячный,  который 
стоить  тысячу.  2)  Одинъ  изъ  тысячи.  Не 
оправдить  і  тисячнього  слова.  К.  1ов.  19. 
Тнсячогоябв.  ва,  м.  Раст.  Уассагіа 

їи)£агі8  НозЄ.  ЗЮЗО.  і.  140. 

Тисячоголовий,  а,  є.  И  пікшій  тысячу 
голов-ь.  Шейк. 

Тисячолітній,  я,  в.  Тьісячелітній.  ІІо- 

горджували  тисячолітнім  предківським 
словом.  К.  XII.  122. 

Тисячоств  бвий,  а,  є.  Иміюшій  тыся- 
чу дорогъ,  тропияокъ.  Перед  очима  ти- 

сячостежковий  шлях  за  пороги.  К.  Кр.  25. 
Тнтарбико,  ка,  м.  Сынъ  церковнаго 

старосты. 
Титариха,  хн.  ж.  Жена  церковнаго 

старосты .  V 
Тнтарйшин,  ва,  не.  Прааадлежащій 

жені  церковнаго  старосты. 

Титарів,  рева,  ве.  Принадлежашій  цер- 
ковному старості.  Хата  титарева.  Ле- 

виц. І.  10. 

Титарівна,  ни,  ж.  Дочь  церковнаго 
старосты  Титар.вна  Немерівна  гаптує 
хустину.  Шевч. 

Титарня,  ні,  ж.  Столикь,  гді  продають 
церковный  свічи,  кладовая  церковнаго 
старосты.  Я  до  титарні  протіснився, 

на  п'ять  рублів  свічок  купив.  Алв.    100. 
Титарство,  ства,  с.  Должность  церков- 

наго старосты. 

Тнтарь,  ря,  м.  Церковный  староста, 
ктиторъ.  У  костьолі— у  титаря    Шевч. 

Титарювання,  ня,  с  Бьітіе  церковнымъ 
старостой. 

Титарювати,  рюю,  вш,  гл.  Быть  цер- 
ковныиъ  старостой.  Мій'  дядько  тоді  ти- 

тарював. 0.   1862.  V.   110. 
Титло,  ла,  с  Титло,  знакь  сокращенія 

иъ  письмі.  Не  минайте  ані  титла,  ні- 
же  тії  коми.  Шевч. 

Титул,  лу,  м.  Титулъ.  Що  мені  по 
титулі,  коли  нема  нічого  в  шкатулі. 
Шейк.  Він  Байдою  зневажливо  назвався, 
титулу  Вишневецьких  одцурався.  К. 
Бай.  18. 

Титулування,  ня,  с  Величаніе  по  титу- 
лу, титулованіе.  Шейк. 

Титулувати,  лую,  вш,  гл.  Титуловать, 
называть  но  титулу. 

Титульний,  а,  е.  Сплошь  прописной- 
Титульні  букви.  Капитель  (типогр.)    Шейк 

Тйти,  тню,  вш,  гл.  Жиріть,  становить- 
ся жирнымъ    Товар  миє.  Вх.  Зн.  70. 

Тихий,  а,  є.  1)  Тихій,  негромкій.  Тихеє 
зітханнє.  К.  Ііснл.  211.  2)  Тихій,  мед- 

ленный 3)  Тихій,  спокойный  Тихі  води. 
АД.  І.  233.  Тихе  море.  Шевч.  Вітер 
тихий.  Шевч.  У  моїй  господі  тихій  не 

живе  зрадливий.  К  Псал:  229.  4)  Крот- 
кій.  Яка  вона  тиха,  як  голубка.  Левиц. 

Нов:  33".  Ум.  Тихенький,  тихесенький. 
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Тихісінький,  а,  є  Очень  тихій.  Тихі- 
сінький... вітерець.  Лениц.  Пов.  188. 

Тихісінько,  нар.  Очень  тихо. 

ТнхІсічвни,  в,  е=  Тихісінький.  Вх. 
Лем.  473. 

ТнхІсічко,    нар  —  Тихісінько.    Шейк. 

Тихість,  хостн,  ж.  1)  ТншпЕа,  свой- 
ство тихаго.  Шейк.  Провадили  ми  нате 

діло  в  благодатній  тихості.  К  ХП.  10. 

2)  Кротость.  Зсадай,  о  Господи,  раба  тво- 
го Давида  і  тихість  праведну  його  бла- 

гого серця.  К.  Псал.  299. 

ТяхІоькнй.  а.  е=Тнхісінькнй.  Вх. 
Лем.  473. 

Тихісько,    нар  —Тихісінько     Шейк. 

Тихішати,    шаю,    вш,   гл.=Тихшати. 
Радюків  голос  все  тихішав.  Левиц.  Нов. 
274. 

Тихнути,  ну,  нет,  гл.  Утихать.  1  тих- 
нуть Божії  слова.  Шевч. 

Тихо,  нар.  1)  Тихо,  негромко.  2)  Тихо- 
медленно.  Місяць  тихо  плавле.  К.  Исал. 
163.  3)  Тихо,  спокойно.  І  світ  ясний  не- 
вечірній  тихо  просіяє.  Шевч.  А  ні  хма- 

риночки, та  тихо,  та  любо,  як  у  раї. 
Шевч.  Ум.  Тихенько,  тихесенько.  Проки- 

неться.—  тихесенько  в  осокипитає.  Шевч. 

Тихо  від,  воду,  м.  Міс  іо  на  рікі  сь 
тихимь  теченіемь.  Александров,  у.  Вас. 
206. 

ТяховІддя,  дя,  с.=Тиховід.  Міус.  окр. 

Тихомирити,  рю,  рнш,  гл.  Успокаи- 
вать, усмирять.  Вх.  Зн.  70. 

Тихомиритися,  рюся,  ряшся,  гл.  Успо- 
каиваться. Шейк. 

Тихомирний,  а,  е.  Споксйный,  тихій. 
Серце  кволе,  тихомирне.  К.  Дз.  236.  Нас 
тройко  тихомирних  у  хаті.  Г.  Барв.  372. 

Тихомирно,  нар.  Спокойно,  тихо.  Нас 
послано  тра/едію  козацьку  і  папську  ти- 

хомирно назирати.  К.  ЦН.  287. 

Тихомнрство,  ва,  с  Миръ,  тишина, 
сиокойствіе.  Борз.  у. 

Тйхоно.  Унотр.  вь  загадк*  для  обозна- 
ченія  сковороды.  Тйхоно- яхоно!  ПОЛІЗЬМО 
в  піч  похапаймось,  у  кого  краще — помі- 

няймось (сковорода  і  чаплія).  Ном.  етв 
301.  №  390. 

Тихоплав,  ва,  м.  Медленно  нлавающій, 
ходящій,  двигающійся,  неторопливый.  Кінь 
у  мене   тихоплав —скоро    не    побіжить, 

хоч  як  його  жени.  Харьк.  у.  А    ну    ти; 
тихоплав,  швидче  біжи.  Харьк.  у. 

ТяхосвІтвяй,  а,  є.  Світящій  снокой- 
ныыъ  тихимъ  св^томь.  О,  тихосвітна  зо- 

ре! К.  Дз.  186. 
Тихострунний,  а,  е.  Съ  тихо  звучащи- 
ми струнами.  Кобза  тихострунна.  К.  Дз. 

191.  Мовчала  мовчки  тихострунна  ліра. 
К.  Дз.  65. 

Тихцем,  нар.  Потихоньку.  Ми  з  чоло- 
віком радимось  тихі(ем.  Г.  Барв.  442. 

Тихшати,  шаю,  вш,  гл.  Долаться  тише, 
утихать.  Якось  тихшала  все,  ніби  суми- 

рялась. МВ.  И.  51. 

Тихше,  нар.  Сравн.  ст.  отъ  тихо. 
Тихший,  а,  е.  Сравв.  ст.  оті.  тихий. 
Тиць,  меж.  1)  Для  вираженій  неожи- 

дан в  аго  появленія,  встрьчи.  Тиць,  аж  і 
Гриць.  Шейк.  ХС.  І.  47.  Я—  тиць  на 
поріг,  а  очі  зараз  і  зустріли,  чого  бажа- 

ли. V.  Барв.  67.  А  він  мені  тиць  на  зу- 
стріч. Шейк.  2)  Оть  глагола  ткнути.  Во- 

на йому  тиць  бублик  у  руки.  Шейк. 
Холя  зараз  тут  свою  кирпу  тиць.  Г. 

Барв.  19  Г  3)  Тиць-миць=Тин-иик.  Бага- 
тирі глянули  один  на  одного:  тицьмиць. 

а  того  багатиря...  і  нема.  Ірин.  І.  194. 

Тичба,  би,  ж.  Толпа.  Цілі  тичби  лю- 
дей збігалися  на  його,  дивитися.  МВ. 

Ш.  29. 
Тичина,  ни,  аг.=ТичКА.  Чи  не  той 

то  хміль,  що  коло  тичини  в'ється.  АД. 
II.  18.  На  городі  коло  тину  сохне  на 
тичині  хміль  зелений.  Шевч.  484.  Ум. 

Тичинка,  тичііноиька,  тичиночка. 
Тнчнтн.  чу,  чйш,  гл.  Втыкать  тычины, 

ставить  віхи.  У  гор. 
Тичка,  ви,  ж.  1)  Хворостинка,  палка 

для  вьющихся  растевій,  для  разв-Ьшива- 
нія  сітей  и  ир.  На  городі  тичка.  Ном. 
№  194,  стр  296.  2)  ВЬха.  Держи  лівіш, 
а  то  звалиш  тичку.  Ііавлогр.  у.  Шию, 
з  тичкою  на  самому  гребіні.  Левиц.  Ііов. 
178.  3)  Длинная  жердь,  которой  рыболовы 
протягиваютъ  неводъ  подо  льдомь.  О.  1861. 
XI.   116.  4)  Родь  игры.  Ив.  29. 

Тичковий,  а,  ё.  Вьющійсн  но  тычинЬ. 
Тичкова  квасоля.  НВолын.  у. 
Тнчннй,  а,  е=ТичвовиЙ.  Угор. 
Тичбв,  чка,  м.  Толчекь  иодъ  бокь. 

Шейк. 
Тнччя,  чя.  с  соб.  отг  тичиа.  В.х. 

Зн.  69. 
Тиш,  а  тиші  меж.  Крнкъ,  которыми 

гонять  овець.  Вх.  Зн.  250. 
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Тиша,  ті,  Тишь,  тишина,  спокойствие. 
Рідко  тиша,  більш  вітри.  0й±  дай  нам 
мир  в  сионських  .мурах  і  любу  тишу  у 
чертогах.  К.  іісал.  291. 

Тишко,  ка,  м.  Тихоня.  Шейк. 
Тишкон,  нар.  Втихомолку,  тайкомъ 

Часом  і  по  щоці  дасть  нишком  та  тиш- 
ком. Левиц.  І.  32. 

Тишкуватясл,  куюся,  ешся,  гл  Шеп- 

таться?    Дівчата      штикувались.     Мир.  * Я.  ЗО. 

Тівко,  нпр. =Тілько.  Ківко  звіздоньків, 
мілко  копоньків.  Гол.  II.  35. 

ТігІтка,  кн,  аг.  Птица  УяпеІІпк  егізіа- 
ІП8.   Вх.  Пч    II.   ІЗ. 

Тії»!  меж.  Призыгъ  для  теленка.  Вх. 
Лем.  473. 

I.  Тік,  току,  м.  Токъ,  расчищенное 
місто  для  молотьбы.  У  нас  кругом  токи, 
скирти,  засіки  повні.  К.  Псал.  320.  До- 

булась, мов  сова  на  току.  Ном.  X  4008. 

II.  Тік,  тбку,  .и.  Растопленный  жнръ- 
Пироги  в  тоці.  Шейк. 
Тікання,  ня,  с.  Бегство,  убігавіе. 

Тікати,  каю,  вш.  гл.  1)  Біжать,  убі- 
гать. Тікають  не  від  калача,  а  від  бича. 

ПТейк.  2)  Тікай!  Уходи,  прочь!  А  тіхай, 
бо  мені  сюди  треба.  ІІолт.  у.  Геть,  ті- 

кай собі'  Иохг.  г.  Тікай  з  иогх  очей! 
Стор.  М.  Пр.  35. 

Тікати,  каю,  вш,  гл.  Бігать  тічкою. 
Вовки  од  Ганни  Зачаття  аж  до  Водо- 
хрища  тікають,  а  на  Водохрещі  розска- 

куються. Васильк.  у. 

ТІкатнся,  каюся,  «шеи,   г  ч.=Тік*тн. 
Шейк. 

Тікач,  ча.  .</.=Втікач.  Шейк. 

Тіки.  тіко,  нар.=Тілько.  Тік  и  вирву 
з  рожі  квітку.  Грин.  Ш.  403.  Обіцяв 
Бог  дати,  тіко  казав  заждати.  Ном. 
•V  157. 

Тіленькнй.  а.  є.  Вотт>  такой  маленькій. 
Шейк. 

Тілесній,  а,  є.  Тілесний. 

Тілечкнй,  а,  е=Тілеаький. 

І.  Тілечко,  «яр.  Ум.  огь  тілько. 

П.  Тілечко,  ка.  с.  Ум.  огь  тіло. 

Тілистий,  а,  е.  Плотный,  полный.  Ті- 
хчста  рука  товстопузого  Натановича. 
Мир.  ХРВ.   1 18.  Тілистий  віл.    Волч.    у. 

Тілі-тілі.  меж.  для  вьіраженія  игры  на 

скрппкі.  Тілі-тілі  скрипочка,  впала  баба 
з  припічка.  Шейк. 

Тілікання,  не,  с.  Пиликанье,  плохая 
игра  на  скрипкі.  Шейк. 

Тілікати,,  каю,  вш,  г.і.  Тиликать,  пло- 
хо играть  на  скряпкі.  Шейк. 

Тіліп,  тілікання,  тіліпатнея  и  пр. 
См.   Теліп,  теліпання  н  пр. 

Тілкя.  тіляо=Тілько  Сорок  бочок  на- 
готовили, а  тілко  у  одну  насипали  оли- 

ви. Рудч.  Ск.  II.   150. 

Тіло,  ла,  с  1)  Тіло.  У  поганому  тілі 
погана  душа.  Нон.  №  8569.  Узяти  тім. 
Ііоиолвіть  Отяглиеь  (худі  коні),  узяли 
тіло,  стали  коні  хоч  куди.  Мнж.  22.. 

Спасти  з  т(*а.  Похудіть.  2)  Трупъ.  Ь'оби тіло  з  хати  взяли,  я  би  оженився.  Гол. 
II.  469.  3)  Боже  тіно.  Раст.  а)  Егіоріїо- 
гшп  ІаШоІіаві  Б.  Вх.  Пч.  1.  10.  б)  Зііра 
реппаїа.  .їв.  102.  4)  Вовче  тіло.  Раст.  Со- 
гаапіга  раїїівіге  Ь.  Ум.  Тілко,  тільце,  тіяечм. 

Тіль-тіль,  нар.  Чуть-чуть,  едва.  Бігла 
собака  за  зайцем  так  близько — тіль-тіль 
не  вхопить.  Новомоск.  у.  Тіль-тіль  що 
пам'ятаю  се.  Грив.  II.  178. 

Тільки,  нар.  =  Тілько. 

Тількнй,  а,  е.  Такой  чвеломъ,  счетоиъ, 
столькій.  А  то  вже  тілький  час!  тілько 
літ:  Гн.  II.  ЗО. 

Тілько,  нар.  1)  Только.  Що  хочеш  ме- 
ні роби,  тілько  не  перекидай  через  тин. 

Шейк.  2)  Столько.  Кілько  світа,  тілько 
й  дива.  Ном.  Ум.  Тілеиько,  тілечко. 

Тільна,  ної,  прил.  О  корові:  тельная. 

ТІльце,  \я.  с  У  г.  огь  тіло. 

Тіжаха,  хи,  об.  1)  Смьіслящія,  ионн- 
мающій.  мастеръ,  мастерица  въ  какомъ- 

лнбо  ділі.  Розумна  й  по  хазяг'їству  до 
всього  тінаха.  Икр.  Н.  30.    2)    Удалецъ. 

Тівашннй,  а,  е. — до.  Способный  а 
чему.  Борз.  у. 

Тіненяця,  ці,  ■*•.  Грязный  слой,  обрл- 
зовавшійса  огь  нечистоты  на  темени  у 
младенцевъ  У  Г.  Бірв.  и  вообще  на  ко- 
жі  человіка,  то-же  что  и  леп.  Коп.  Ен. 
IV.  43.  КС.  1893.  VII.  80.  Тімени ці  пое- 

но на  шиї  й  на  руках.  Г.  Барв.  241. 
Ум.  Тїменичка. 

Тіменний,  а,  е=Тя*ущій=Тімаш- 
ний.  Він  до  пісень  тіменний.  Сььир.  у. 
Ой    ти  тіменний.  Ном.  Дь  6320 
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ТІмня.  ня,  с.=Тіи'я.  Патер  з  прого- 
леним тшням.  Стор.  М.  Пр.  44. 

Тіи'я,  «'я,  с.  Темя.  ТЫ  я  не  заросло. 

Ном    №  8567.  Ум.  Тім'ячко.  Грин.  II.  24. 

Тінйчка,  кя,  ж.  Сбсоика-тініічка.  Ра
ст. 

Еоліізеїит    агуепве.    Лв.    98.    См.    Пади- волос. 

Тінь,  ві,  ж.  тінь.  Розживемось,  як  со-  ̂ 

рока  на  лозі,  а  тінь  на  вод£.  Ном.  №  2289. 

ТГльки  його"  тінь  хбдить,— т.   е.   такой    онь 

худой,  изнеможенный.  Ном.  X  8206. 

Тінок,  яку.  м.  Твнистое"мвсго.  Сиди
ть 

він  у  тінку.  МВ.  І.  17. 

Тінявий,  а,  е.  Твннстый.  Дай  менг  в 

тінявій  тиші  в  тебе  під  криль  ни  схо- ватись. К.  Псал.  33. 

Тіпана,  ки,  ж.  Уларъ.  Но  потилиці 

тіпака.  КС    1887.   VI.  469. 

Тіпанйна,  нн,  ж.  Трепанів .  конопли 

или   льна.  Ум.  Тїпанйнка. 

Тіпання,  ня,  с.  1)  Трясете,  дрожаніе. 

2)  Съ  измвненнымъ  удареніемг:  тіпання
. 

Отдвленіе  кострики  отъ  конопли  или  льва,
 

трепанів.  Шейк.  Ум.  Тіпаннячко. 

Тіпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Дергать,  тряс-
 

ти Тіпати  за  бороду.  ХС.  IV.  23.  2)  Съ 

измвн.  ударемемъ:  тіпати.  Топать  коно
плю, 

ленъ.  Рудч.  Ск.  I.  161.  Чуб.  VII.  4
09. 

Вас  200.  3)  О  лихорадив:  трясти.  Що
- 

дня двома  й  трома  нападами  тіпає  його 

пропасниця.  Харьк.  г.  4)  Колотить,  ои
ть. 

Чи  добре  таки,  чи  погано  мене  тіпал
и, 

кажу  ж.  не  пам'ятаю;  знаю  тільки,  що 

я  прокинувся  в  погребі,  налигачем  скр
у- 

чений. Грин.  II.  178. 

ТІпатнся,  паюся,  вшся.  гл.  Л  Дро- 

жать, трястись,  судорожно  ноаергиваться; 

о  серддв:  сильно  биться.  Розмордувавсь,
 

роспаливсь,  аж  губи  тіпаються.  Харьк.  у. 

Тіпається  индик  після  того,  як  голова 

одрибана.  Мир  ХРВ.  91.  Тіпалось  серце 

в  Мирона.  Мир.  ХРВ.  93.  2)  Съ  измвн. 

ударешемъ:  тіпатися.  0  коноплв,  льн
в: 

трепаться  для  очищенія  отъ  кострики. 

Тіпачка,  кн..  ж.  Трепка.  Дамо  тобі 

доброї  тіпачки.  Полт.  у. 

Тіпець,  ппю,  м.  Раст.  Ревіиса  оїіпа  Ь.
 

ШеЙ,:- 

Т<пчак,  ка.  .«.=Тіпець.  Шейк. 

Тіпчина,  нн,  ж.  Мурава,  газонъ  Мнж.
 

193. 

Тісвак,  ні,  м.  Бвдннкъ.   Він   тгснак. 
Гн.  II.  108.  '  . 

Тісний,  а,  в.  1)  Твсаый,  узкій.  У  лиці 

тісні.  Мет.  196.  2)  Трудный,  тяжелый. 
Тісні  роки  упали.  Вх.  Зн.  70.  3)Бвдный, 

убогій.  Гн.  II.  14.  Ти  не  уважаєш  ні  на 
кого—ци  тісний,  ци  богатий.  Гн.  II.  43. 

Раз  вийшли  жінки  богача  і  тісного  пше- 
ницю жати.  Гн.  II.  40.  4)  В  тісн*  рук» 

взяти.  Взять  въ  ежевыя  руьавицы.  5)  Упас- 

ти в  тісну  діру.  Попасть  въ  трудное  поло- 
женіе.  Ном.  $  2223.  6)  Тісиа  баба.  Ся. 
Баба.  Ум.  Тісненький,  тіснесеньнкй.  У  нас 
хата  маленька,  тісненька, — ніде  буде 
тобі  спочить.  Рудч.  Ск.  І.   14.  * 

Тіснив,  ка,  .«.= Тесля.  Ой  як  ми  будем 
до  одно?  ходити,  наймімо  собі  тісника 
домовину  зробити.  Чуб.  V?  1079. 

Тіснина,  ни,  ж.  Твсный,  узкій  проходъ. 
Тіснина  в  нетрах.  К.  ЦН-  242. 

ТІСНИТИ.    НН».    НЯШ,    гл.     ТВСНИТЬ.      ТІС' 

нить  мене,  мов  ворога  лихого.  \і.  Іов.  41. 

Тіснитися,  нюся,  нншся,  гл.  Тв- 
снитьсл.  Тісняться,  неначе  хліб  у  печі. 
Ном.  №  7682. 

ТіснІсіньвяй,  а,  е.  Совсвмъ  твсный. 
Шейк. 

Тіснісінько,  нар.  Совсвмъ  твсно.  Шейк. 

ТіснІсічкий.а,  е=Тіснісінькнй.  Шейк. 

ТіснІсічко,  кя^.=Тіснісінько.    Шейк. 

ТіснІсьвнй,  а,  в=Тіснісінький,  Шейк. 

Тіснісько,    нар. =Тісніеінько     Шейк. 

Тіснішати,  шаю.  вш,  гл.  Становиться 
твснве.  Шейк 

ТІсно,  нар.  1)  Твсно,  плотно.  Тісно 

притулює  вона  до  себе  елабу  дитину. 

Левиц.  І.  95.  2)  Трудно,  тяжело.  Так  ста- 
ло тісно  й  гірко,  хоч  з  мосту  да  в  воду. 

Валк.  у.  3)  Бвдно.  4)  Серіозно,  не  шутя, 

строго.  Як  стали  тісно  браться  до  його, 

то  мусив  признатись.  НВолын.  у.  Уи. 

Ііснвньно.  тіснесенько. 

Тіснбта,  ти,  ж.   1)   Твснота.    Тіснота 

така,  що  й  києм  не  протиснеш.  Шейк. 

2)  Тяжелое,  стесненное  ноложеніе,  утвсие- 
ніе.   Вдові  убогій  поможіте,    не    осудіте 

сироти,  і  виведіть  із  тісноти   на    волю 

тихих.  Шевч.  Дарма,  що  нас  так  тяж- 
ко   тіснять    і    пригнічують    необачні.... 

Ми  і  в  тісноті,  і  в  пригнеті  кусмо  та  й 

куємо  собі  словесні   лемеші   то    чересла 
помалу.  К.  XII.   132. 

Тіснуватий,  а,  е.   Твсноватый.  Шейк. 

Тіснувато,  нар.  Твсновато. 
Тіснява,  ви,  ж.  Твснота,  давка.  Тісна 

тіснява.  К.  Кр.  31. 
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ТЇстенько,  тістечке,  ка,  с.  Ум.  оть 
тісто. 

Тісто,  та,  с  1 )  Гісто.  Прилип,  як 
сліпий  до  тіста,  Ном.  №  2751.  2)  У 
кожевниковъ:  смісь  ишеяичныхъ  круїгь. 
кукурузной  луки  и  соли,  каковой  смісью 
посыпается  при  обработке  кожа.  Шух.  I. 
253.  Ум.  Тістенько,  тТстечко,  тґстонько,  Не- 
точно. 

Тітка,  ки,  ж.  1)  Тетка.  Дядько  не 
батько,  о  тітка  не  мати.  Нои.  2)  Вся- 

кая замужняя  женщина.  Тітко!  а  де  тут 
Тарасова  хата?  Шейк.  3)  Лихорадка. 
Александров,  у.  Ум.  Нтоньна,  тіточка.  Ман- 

дрівочка— рідна  тіточка.  Ном.  .V  11080. 

Тітоньчнн,  на.  не.  Принадлежаїцій  те- 
тушкі. 

Тіточка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  тітка. 

Тіточчин,  на,  не=Тітоньчнн. 
Тітунвн,  на,    нє=Тітоаьчнн.    Шейк. 
Тітуньця,  ці,  ж.  Ум.  оп.  тітуня. 
Тітуня,  ні,  ж.  Ласк,  оті,  тітка.  Ум.  Ті- 

туньця. 
Тітусенька,  тітусечка.  кн,  ж.  Ум. 

оп,  тітуся. 

Тітусин,  на,  не.  Прянадлежащій  те- 
гу шкі,  теті. 
Тітуся,  сі,  ж.  Ласк,  отъ  тітка.  Ум.  Ті- 

тусенька, тітусечка.  Мил    221. 

Тітчин,  на,   не.   Тетушкинъ,    теткинъ. 

Тіха,  ха,  ас.=Утіха.  Ллє  той  з  тої 
тіхи  великої ,  же  їму  лісничий  дав  гро- 

ші,  прийшов  до  жінки  й  каже.  Та.  1.  207. 
Тіч,  течі,  ж.  Вь  мельничной  шестерні: 

разетояніс  между  цівками.  Мик.  481. 

ТІчитя.  чу,  чнш,  гл.  Выть  въ  періоді 
случки.  Корова  тічить.  Черк.  у. 

Тічка,  кя,  ж.  1)  Течка,  время,  когда 
собаки,  волки  бігаютея.  2)  Стая  собакъ 
иди  волковъ  съ  сукой.  Вовча  тічка  на- 

паде. Шевч.  Вовки  починають  збиватись 
у  тічки.  Мняс.   156. 

Тічки,  чок,  ж.  мн.  Теліга  безъ  полу- 
драбків, задняя  часть  отъ  передней  ото- 

двинута,— для  перевозки  длинныхъ  бре- 
венъ.  Вх.  Зн.  70. 

Тічня,  ні,  ж.  Стая  собакъ  или  волковъ 
во  время  течки.  Шейк. 

Тічбк.  чка,  м.  Уи.  отъ  тій.  Вообще 
місто  утоптанное  или  выравненное,  яапр. 
місто   «.обраній    молодежи,    місто    боя    я 

ар.  Шейк.  Був  на  тім  місті  тічок 
і  ноги  були  повибивані  ни  піску, — видно 
було,  що  тут  борюкались  і  лежали.  Пав- 
логр.  у.  Поїхали  вже  на  той  тічок,  де 
їм  саме  з  змієм  биться.  Мнж.  42.  Дути, 
подути  тічбн.  Пробовать,  попробовать  силу 
вь  бою.  Мнж.  31. 

Тішити,  шу,  шиш,  гл.  Доставлять  удо- 
вольствие, радовать.  Велико  тішить  мене, 

що  тепер  озватись,  можно  до  його  при 
людях.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  68).  Не  тіш 
тещі  коростовим  зятем.  Ном.  Лі  5611. 
Ніхто  ж  мене  не  тішить  у  моїй  біді. 
Чуб.   V.   10. 

Тішитися,  шуся,  шишся,  гл.  Радо- 
ваться. Як  ти  тгшигися,  вороги  сму- 

тяться, як  ти  смутишся,  вороги  ся  ті- 
шать. Нои.  №  9548.  Тішиться  мною,  що 

я  ще  молода.  Г.  Барв.  298.  Тішиться, 
як  жид  паргиами.  Ном.  №  2596. 

Ткаля,  лі,  ж.  Ткачиха.  Васильк.  V. 
Гол.  Од.  41.  ЗОЮР.  II.  42.  Шух.  І.  257. 

Щоб  на  завтре,  на  ранок  рг/шники  ви- 
ткали і  принесли  показать:  яка  з  них 

лучча  ткаля.  Рудч.  Ск.  II.   100. 
Тканина,  ви,  ж.  і)  Ткань.  Ніхто  не 

пришиває  латки  з  нової  тканини.  £в. 

Мр.  II.  21.  Пузирь  цей  (аэростатъ)  ро- 
биться з  доброї  іиовкової  тканини.  Ком. 

II.  12.  Надів  сталеву  ковану  тканину. 
К.  Бай.  73.  2) .  Паутинная  сіть.  Шейк. 
Ум.  Тканинка,  тнаниноиька,  тканмночка. 
Тваняця,  ці,  ж.  Ткацкій  станокъ. Сквир    у. 

Ткавка,  ки,  ж.  1)  Ткань,  тканая  ма- 
терія. Грин.  Ш.  548.  2)  Густая  тканая 

сіть  для    ловли    мелкой    рыбы.   Одес.    у. 
3)  Женское  головное  украшеніе,  состоящее 
изъ  коралловъ  или  жемчуга.  Шейк.  Пер- 

лова тканка.  Гол.  II.  50.  Уи.  Тканонька, 
ткамочка. 

Ткання,  ня,  с.  1)  Тканье.  2)  Утокъ. 
Основа  нитяна,  а  ткання  вовняне.  Шейк. 
МУЁ.  Ш.  13.  3)=Тканмна  1.  Ткання  це- 

сарське штуками  і  шите.  Мкр.    Н.    31. 

4)  Д'яволове  ткання.  Говорять  о  бодізнн 
глазъ.  Нои.  8167.  5)  Чбртове  ткання.  Го- 

ворять, когда  не  иогутъ  найти  нитки  или 
чего  другого.  Шейк. 

Ткати,  тчу,  тчеш,  гл.  Ткать.  Вона 
плахти  ткала.  Нои.  №  2541.  Спішку, 
спішку!  побіжи  під  ткацьку  стрішку, 
там  тчуть  і  прядуть,  мені  починок  да- 

дуть. Нон.  Ле  10274. 
Ткіха,  ки,  ас.=Ткалш.  Чуб.  IV.  118. 
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Ткацтво,  ва,  с.  і)  Ткачество,  ремесло 
ткача.  Шух.  І.  254.  2)  соб.  Ткачи.  Все 
ткацтво  зійшлося.  Шейк. 
Ткацькій,  а,  е.  Ткацкий.  Ткацький 

цех.  Котл. 
Ткач,  ча,  м.  Ткачъ.  Ном.  №  10436. 

Ун.  Ткачик. 
Ткаченко,  ка,  м.  Сынъ  ткача.  Желех. 
Ткачик,  ка,  м.  Ум.  огь  ткач. 
Ткачиха,  хн,  ж.  Жена  ткача.  Гол.  Од. 

41.  Ткачихо!  буде  тобі  лихо!  Шейк. 
Ткачишин,  иа,  не.  ІІринадлежащій  же- 

ні  ткача. 

Ткачів,  чева.  ве.  ІІринадлежащій  ткачу. 

Ткачівна,  ни,  ж.  Дочь  т;;ача. 
Ткачка,  ки,  лс.  =  Ткали.  Вх.  Лем.  474. 
Ткачування,  ни,  с  Ремесло  ткача. 
Ткачу вати,  чую,  вш,  гл.  Заниматься 

ткачсствоиъ 
Ткачук,  ка,  м.  1)  Подмастерій  ткача. 

2)  Сунь  ткача. 
Ткнути,  ткну,  ткнеш,  гл.  1)  Сділать 

уколъ  чімь  ннбудь  острымъ.  Шейк.  2)  Тро- 
нуть. Вже  свяченого  не  ткне  удруге. 

Шейк. 

Ткнутися,  ткнуся,  ткнешся,  гл.  Ки- 
нуться куда.  їй. тепер,  як  тому  чолові- 

кові, що  у  степу  заблудився:  туди  ткни- 
ся— пусто,  і  туди  никни — голо.  Мир. 

Ііов.  II.  101.  Куди  не  ткнуся,  нема  по- 
ради. Шейк. 

Тліти,  тлю,  тлиш,  гл.  Скоро  и  съ 

жадностью  "есть.  Вх.  Зн.  41. 

Тлінний,  а,  е.  1)  Тл-Бнкый.  2)  Измож- 
денный, истощенный.  Рк.  Левиц.  У  нього 

ледь    тлінна  душа  в  тілі.  Онъ  еле  дышетъ. 
Тління,  ня,  с.  Тлінів.  К.  МХ.  44. 

Тлінь,  ні.  ж.  Тлінность.  Гортань  їх 
дише  смертю,  тлінню.  К.  Псал.  9. 

Тліти,  тлію,  вш,  гл.  1)  Тліть,  горіть 
беаь  пламени.  Не  згоріла  (душа),  а  зо- 

сталась,— тліє  й  досі  тліє.  Шевч.  Тлів 
він  серцем,  глядючи  на  мене.  Г.  Барв.  90. 
Нема  та  й  нема  з  ярмарку  мого  чума- 

ка, а  я  мілію  та  млію.  Вас.  213.  3)  Тліть, 
гнить.  Піп  не  схоче  даром  ховати....  хоч 
нехована  тлій.  Мир.  Нов.  II.  115. 

Тло,  тла,  с  Основаніе,  основа.  Нале- 
тіла сараньча  і  стяла  до  тла.  Гн.  II. 

24.  Нахвалялися  вирізати  до  тла  всіх 
ляхів.  Левиц.  1.  148.  Нема  І  тла.  Ніть 

ничего.  Мнж.  162.  В'ь  тоиъ  же  значеній: 
і  иа  тлі  ке  видно.  Випила  б  і  гноївки  та 
нігде  і  на  тлі  води  не  видко.  Гя.  II.  64. 

Тлоиити,  ялю,  ніш,  гл.  Уничтожать, 
истреблять,  ноідатс.  Тломили  ласощі. 
Мкр.  Н.  48. 
Тлумок  яка,  .«.  =  Клуаок.  Ум.  Тлу- мбчок. 

Тлунок,  вку,   <г.=Шлунок 
Тлуса,  нар.  Рысью.  Та  що  се  за  коні, 

от  як  чаталає  ними:  я  як  пустю  своїх 
тлуса,  то  далеко  покину  їх  ззаду.  Уман.  у. 

Тля,  тлі,  ж.  Насік.  Рзуїіа.  Шейк. 
Вх.  І.  7. 

Тиа,  тин,  ае.=Тьма.  Мав  велику  тму 
ангелів.  Гн.  І.   16. 

Тиастий,  а,  є.  Темноцвітньїй?  Левч. 161. 

Тяин  ну,  м.  Раст.  Сагига  Снгуі  Ь. 
ЗЮЗО,  І    116. 

Тийнник,  ка,  м.  Раст.  Азрешіа  £а1і- 
оігїез  М  и  В.  Анн.  53. 
Тийти,  тнлю,  тннш,  гл.  Затемнять, 

ділать  темнымъ.  Шейк. 
Тиоейвнй,  а,  є.  Теиносірьій.  Вх.  Лей. 

474. 

Тияний,  а,  є.  1)  Затемненный,  мато- 
вый. Желех.  2)  Печальный,  скучный. 

Ткано,  нар.  1)  Затсиненно.  2)  Печаль- 
но, грустно.  О.  1862.  ГШ.  6. 

Тнути,  тну,  тнеш,  гл.=Тятн.  Косарі 
тнуть.  Грин.  Ш.  366.  Музика  тне.  Шевч. 
Тнуть  косарі.  Грин.  Ш.  128. 

То,  сз.  І)  То.  Чи  ж  то  божа  така 
воля,  що  нещасна  моя  доля.  Чуб.  V.  1. 
Люде  не  побачуть,  то  й  не  засміються. 

Шевч.  2)  То-бо-то.  Вогь  то  то  же.  Мо- 
гил, у.  3)  То  б  то.  То.  єсть,  стало  быть 

значить.  То  б  то  ти  паном  будеш,  чи 

що?  Левнц.  І.  65.  4)  Тб-що.  II  тому  по- 
добное, и  такъ  даліе.  Купи  на  базарі, 

чого  треба  на  борщ:  мняса,  бураків,  ка- 
пусти то  що.  Шейк.  5)  То  щб?  Такъ 

что  жъ?  Він  тут  сердивсь,  лаявсь  без 
тебе,  грімав  і  на  тебе,  що  нема  тебе. 
То  що?  Мені  байдуже.  Новомоск.  у 
6)  Що..,  то....  Чімг...,  тіиг....  1  що  йому 
міцнійш  у  голову  уступав,  то  він  далі 
посува.  МВ.  (КС.  1902.  X.  146).  Щч 
більше  умієш,  то  так  неначе  більше 
світа   бачиш.  0.  1862.  ЇХ.  113. 

Тобівка,  ки,  ж.  1)=Табівка  Гн.  1. 
59.  2)  Ранець.  Хоть  ся  женит,  хоть  не 
женит,  не  поможе  жінка,  однако  мет 
вибивати  теляча  тобівка.  Гол.  Ш.  108. 

Тобілка,  ки,  ж.=Табівм.  Год.  Сд.  67. 

Товар,  ру,  м.  Скогь,   преимущественно 
рогатый.  Понаїдавсь  товар  і  полягав  одди- 
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хать.  Грин.  II.  81.  Ой  роде, .роде  бага- 
тий,  та  давай  же  товар  рогатий,  а  ви 

братіки,  коників,  а  ви,  сестриці,—  ягни- 
ці. Грин.  Ш.  495.  Поприходив  той  то- 
вар додому.  Драг.  65.  Ум.  Товарець. 

Товариша,  ви,  ж.  Одна  штука  рогатаго 
скота.  Каменец,  у.  Землю,  славою  покри- 

ту, топче  товарина.  Щог.  Сл.  9.  Ум. 
Товарйнка,  товарйнонька.  товариночиа 
Товариство,  ва,  с  1)  Товарищество. 

У  товаристві  лад — усяк  тому  радіє. 
Гліб.  4.  2)  соб.  Товарищи.  Слава  тобі. 
Гамаліе....  на  всю  Україну,  що  не  дав 
ти  товариству  згинуть  на  чужині. 
Шевч.  61.  Тільки  товариства,  що  коник 

вороний.  Чуб.  V".  1025.  Забери  з  собою всі  лиха,  всі  зла,  своє  товариство.  Шевч. 
3)  Общество.  Веселе  товариство  Стор. 
М.  11р.  55.  Не  цурався  він  і  нашого  то- 

вариства. Стор.  II.  4)  Общество  (научное, 
коммерческое,  промышленное  и  пр.)  На- 

укове Товариство  їм.  Шевченка  у  Львові. 

Товариство  Просвіта  у  Львові.'  Товари- 
ства „Шкільна  Поміч"  у  Львові,  Коло- 
миї, Самборі.  Товариство  „Львівський 

Боян*.  Повітове  товариство  кредитове. 
Каїевдарь  „Просвіти1-,  „Товариш"  иа  рік 1904. 
Товариський,  а,  в.  1)  Товарищескій. 

2)  Общественные,  принадлежащей  обще- 
ству. 3)  Любящій  общество.  Товариський 

чоловік.  Мир.  ХРВ.  134. 
Товариш,  ша,  м.  1)  Товарищъ.  Гусь 

свині  не  товариш.  Шейк.  2)  Члень  обще- 
ства, участннкъ  предпріятія.  Вас.  155. 

Ум.  Товаришок. 
Товарвшнтн.  шу,  шйш,    гл.=Товари 

шуватн.     Товариишть    з    безбожниками 
злими.  К.  Іов.  75. 

Товарвшвтвся,  шуся,  шншся,  гл.  Всту- 
пать вь  товарищескія  отношенія,  дружить. 

Товарний,  чого,  м.  Иастухь  рогатаго 
скота.  Черном. 

Товаришів,  шова.  ве  Принадлежащей 
товарищу. 

Товаришка,  ви.  ж.  Товарка.  Лиж.  139. 
Товаришнив,  ва,  м.  Скотный  дворь. 

Богод.  у.  (Яблонов.). 
Товаришування,  вя,  с  Товарищескія 

отношенія. 

Товаришувати,  шую,  ещ,  гл.  Быть  то- 
варищемъ,  находиться  вь  товарищескиїь 
огношеніяхь. 

Товара,  ратв.  с.  Теленокъ.  не  взрослая 
штука  рогатаго  скота.  V.  прийшли  мої 
товарята  з  поля? 

Товаре  ва,  вв,  ж.  Штука  рогатаго  ско- 
та. Маркев.  63.  Драг.  244. 

Товарячий,  а,  е.  Принадлежащей,  свой- 
ственный рогатому  скоту.  Товарячі  рати- 

ці. Шейк.  Товарячий  гній. 
Тсвба,  би,  ж.  Неповоротливая,  неуклю- 

жая, толстая  женщина;  иногда  о  мужчин*: 
Отпю  з  тебе  товба.  Шейк.  Ум.  Тбвбочка. 

Товдй.  товді,  мя^.=Тоді.  Товди  собі 
зробили  вечеру.  Гн.  I.  118.  Товді  я  була 
весела,  як  у  батенька  я  жила.  Чуб.  IV. 
387. 

І.  Товк,  ку,  м.  Толкъ.  У  нашому  нов- 
ку  чортимае  товку.  Ном.  36  6655. 

П.  Товк!  меж.  Толкъ!  Він  мене  товк 
під  бік.  Шейк. 

Товвальяя,  ві,  лс.=ТовчІя.  Сумск.  у. 
Товканяя,  ня.  с  Толканіе. 
Товкатв,  каю,  вш,  гл.  Бить,  стучать, 

толкать.  Дай  же,  Боже,  діждати  —  яйця- 
митовкати  (На  Великдень)  Ном. Лі  11596. 

Товкач,  ча,  .«.  1)  Песть— вь  ступкі, 
толче*.  Рудч.  Ск.  І  135.  Вас.  157,  172. 
Вона  у  їх  товкач  і  помело,  т.  є  ня  всв 

руки.  НВолын.  у.  2)  мн.=Товченики.  (См. 
Товченик  1).  Мені  шо  вдень,  шо  вночі — 
все  товкачі — говорить  лава  о  себї  вь  за- 
гадк*.  ХС.  Ш.  62.  Ум.  Товкачик,  товна- 
чичок. 

Товкачечка,  кв,  ж.  Ум.  оть  товкачка. 
Товкача  к ,  товкачвчск,  чка,  м.  Ум. 

оть  товкач. 

Товкачів,  чека,  ве.  Огносящійся  кь 
песту.  Товкач  вве  вознесе  ніе.  Шу  тли  вый 
отвътъ  спрашивающему:  какой  праздаикъ, 
особенно,  если  въ действительности  праздни- 

ка гвтъ.  Грин.  I.  244. 

Товкачка,  кв,  ж,  —Товкач.  Ум.  Тов- 
качечка   Сим.  210. 

Товквць!  меж.  Толкъ!  Екатериной,  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Товкмачити,  чу,  чвш,  гл.  1)  Утапты- 
вать, плотно  укладывать.'  Шейк.  2)  Бить, 

колотні  ь.  3)  Толковать,  твердить  одно  н 
тоже.  Я  вже  тобі  тричи  і  оце  четвер- 

тий раз  пишу,  що  я  се  літо  не  вирвуся 
з  Петербургу,  що  не  прибуду  додому,  чи 
до  тебе  А  ти  мені  що  раз  товкмачиш, 

що  £,  тебе  жду",  що  „чи  будеш  ти,  чи 
ні'\  Шевч.  (О.  1862.  VI.  17). 
Товводубвя,  ні,  ж.  Толчея  съ  коннымъ 

приводомь  для  толченія  дубовой  коры.  Зас. 
157. 

Товвонутв.  ну*,  ввш,  гл.  Сально  тол- 
кнуть. 
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Товкти,  вчу.  Чіт,  гл.  І)  Толочь.  За- 
сипав у  ступу  проса  і  став  товкти. 

Рудч.  Ск.  II.  166.  Хто  товче,  той 
хліб  пече.  2)  Колотить,  бить.  Заведуть- 

ся ляхи  з  козаками  і  почнуть  один 
одного  товкти  та  шпарить.  Стор.  М.  Пр. 
45.  А  дгд  бабу  товче,  товче,  що  нерано 
млинці  пече.  Грин.  III.  314.  3)  Твердить. 

Що-дня  одно  товкла:  „веди,  та  й  годі". 
Рудч.  Ск.  II.  55. 

Товктися,  вчуся,  чешся,  гл.  1)  То- 
лочься, толкаться,  слоняться.  Товчеться, 

як  Марко  по  пеклу.  Стор.  Товчеться  по 
хаті,  як  курка  а  перейм  яйцем.  Харьк.  г. 
2)  Тузить  другь  друга.  Біда  навкулачки 
товчеться.  Ном.  Л-  2169. 

Товкуваяяя,  ня,  с.  Толкованіе,  разго- 
воры. Твого  товкування  не  переслухаєш. 

Шейк. 

Товкувати,  кую,  вш,  гл.  Толковать, 
говорить.  Товкуй,  Савко.  з  паном.  Ном. 
Лі   12964. 

Товкуша,  ті, ж. У  вмбойщшсовь:  инстру- 
менть,  которым  ь  накладывается  краска  на 
патрицу  узора:  четырехугольная  дощечка 
съ  рукояткой  сверху  и  кожаной  подушкой 
снизу.  Вас.  192. 

Тоакущий,  я,  е.  Неусыпно  трудищійся, 
хлопочущіЙ.  То  чоловік  товкущий.  чом  у 
Ного  не  буде?  Черк.  у.  Мати  тож  хазяй- 

ка добра,  чесна  і  товкуща.  Мкр.    II.    12. 
Тсвпачитн.  чу,  чвш,  гл.  ?  Оце  як  бач, 

то  не  товпач,  бо  скажуть  —дурень  вели- 
кий. Ном.  Ж  6324. 

Товпйга.  ги,  об.  Толстый,  нсуклюжій 
челоя*къ.  А  вже  товпйга  і  та.  Черк.   у. 

Товпитися,  плюся,  пишся,  гл.  Тол- 
питься, тісниться.  Народ  товпиться  до 

тебе.  Йв.  Мр.  V.  ЗІ. 

Товстенний,  я,  е.  Очень  толстый.  Черк.  у. 
Товстий,  а,  в.  1)  Толстый.  Дочка 

товста.  Мет.  311.  Живіш  товстий,  а 
лоб  пустий.  Ном.  Деревце  те  не  тов- 
стее.  Котл.  Ея.  Ш.  18.  Сорочка  товста. 
2)  Грубый,  ннзкій  (о  голос*).  ЗОЮР.  II. 
18.  А  змія  приходить  до  бережка  та 
вп  ять  кличе  товстим  голосом.  Рудч.  Ск. 
II.  40  3)  Кр*пкій  (о  сн*).  Не  хоче  нічого 
робить,  тільки  все  гуля  та  спить  тов- 

стим сном.  Рудч.  Ск.  II.  55.  4)0  зим*: 
сніжная,  съ  глубокими  снігами.  Зіма  тоді 
саме  була  товста  та  люта.  Мн;к.  84. 
5)  Жирный.  Товстий  сир.  Грин.  II.  321, 
322.  Ум.  Товстенький,  товстесенький. 

Товстіти,  тій),  вш,  гл.  Толсгвть. 

Товстішати,  шаю,  вш,  гл.  Становиться 
толще. 

Тбвсто,  нар.  1)  Толсто.  2)  Грубо,  гру- 
бымъ  голосомъ.  Ведмідь  на  ретязі  товсто 

реве. 
Товстобровий,  в,  е.  Съ  толстыми  бро- 

вями. Очей  страшних,  вирлатих,  тов- 
стобрових. К.  ЦН.  187. 

Товстоносий,  в,  е.  Съ  толстой  косой 
(на  голов*).  Товстокоса  Онися.  Морд. 
Ил.  17. 

Товстонбгий,  а,  е.  Съ  толстыми  нога- 
ми. Ведмідь  товстоногий.  Грин.  Ш.  662. 

Товстопикий,  а,  є.  Толсторожій.  Харьк.  у. 
Товсто прядуха,  хм,  ж.  Прядущая  толсто. 

Товстопрядуха  возом  везе,  а  тонкопря- 
духа  під  рукою  несе.  Грив.  II.  307. 

Товстопузий,  а,  е.  Сь  большимъ  жн- 
вотомъ,  брюхатый.  Шейк. 

Товстуватий,  а,  е.  Толстоватый.  Шейк. 
Товстуля,  лі,  ж.  Толстушка.  Ота  тов- 

ащ/ля  як  поклонилась,  то  аж  присіла, 

ще  й  перехилилась  на  один  бік.  'Левиц. Нов.  143. 

Товстун,  на.  м.  Корень  растения  ?*тирІіаг Іиіеиш  Злити.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Товстуха,  хи,  а*?.=Товстуля  1.  Мати 
товстуха,  дочка  красуха,  а  син  кучеря- 

вий. Ном.  Л6  299,  №  301.  2)  Раст.  Оеп- 
ііапа  спісіага  Ь.  Анн.  154.  Ум.  Товстушка, 

товстушечка. 
Товстушка,  ки,  ж.  \)  Ум.  оть  товсту- 

ха. 2)  Раст.  а)  Війеп*  ігіраггіїа  Ь.  "Анн. 
65.  б)  Рііеіураеа  гато»а  А.  М.  Анн.  249. 

в)  Ріаиіа^о    ягепагіа   "№'.    К.    Анн.    258. г)  Сепііапа  стсіаіа.  Мил.  35. 
Товстнічнй,  а,  е.  Очень  толстый,  очень 

жирный.  Шейк. 
Товт,  та,  .к.  Купець.  Шух.  І.  85. 
Товч.  чі,  ж.  1)=Дерть  изъ  см*си  раз- 

ныхъ  хл*бныхъ  зерень.  Свиня...  заїжана 
така,  наче  де  товч  їла.  Драг.  81.  За- 

везти до  млина  товчї  треба,  бо  нема 
чим  свиней  годувати.  НВолын.  у.  2)  Что- 
либо  истолченное  или  растоптанное.  Во- 

ни ж  тут  торгуються,  а  той  кінь  одно 
задніми  ногами  топче  яйця,  що  їх  ціла 

купа  в  ряду  під  возом  лежала,—  та  та- 
кої товчі  наробив.  Кобел.  у. 

Товченик,  ка,  м.  1)  Тумакъ,  ударъ. 

2)  Родъ  кушанья.— пісиГ— изъ  рыбы,  пре- 
имущественно щуки:  истолченное  рыбье 

мясо  съ  мукой,  солью,  перцемъ,  сваренное 
въ  вид* -клецокь. — скоренні— то  же  изъ 
мяса.  Сим.  167.  Маркев.  163.  Ум.  Товче- кичок. 
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Товчення,  ня,  с  Тодченіе. 
Товченка.  кн,  ж.  Кушанье  изъ  смі- 

шачныхъ  и  иетолченныхъ  бобовь,  фисоли, 

картофеля,  съ  прибавкой  маку,  перцу,  са- 
хару и  луку.  Шух.  I.   1 12. 

Тончи,  чу,  чеш,  гл.=Товкти. 

Товчій,  чія,  .»*.  Человікг  тол  кущі  9  на 
ступі.  Міус.  окр. 

Товчільннця,  ці,  ж.  Работница,  тол- 
кущая иа  ступ*.  /  до  печі  куховарочку 

наняв,  а  до  ступи  та  товчільницю.  Чуб. 
V.   34.   , 

Товчіння,  ня,  с.  1)  Толченіе.  2)  Ва- 
ляніе  (сукна).  Зміев.  у. 

Товчія,  чії,  ж.  Снарядь  для  толчснія 
дубовой  коры  іу  кожевниковъ).  Сумск.    у. 

Товчка,  кн,  ж.  Толчея,  ступа.  Угор. 
Их.  Гн.  3-і. 

Товчок,  чка,  .и.  1)  Толкучій  рмноігь. 
Шейк.  2)  Ударъ,  толчекъ. 
Товща,  щі,  ж.  Густой  лісь,  дебри. 

Товща  самарська. 

Товщати,  вдаю,  еш,  гл.  1)  Тодстіть. 
Лебед.  у    2)  Утолщаться. 

Товщий,   а,    є.  Сравв.  ст.  оть  товстий. 
Товщині,  ні,  ас.  1)  Толщина.  Харьк.  т. 

2)  Очень  толстый.  Там  височиня.  товщи- 
на був  покійний  чумак. Харьк.  г. 

Товщі нь,  ні,  ж.  Толщина.  А  морока 
його  батькові!  купив  оце  три  деревині  на 
клуню:  дві  деревині  саме  до  міри,  а  тре 
тя — така  товщіпь,  і  руками  не  ссягнеш 
Васильк.  у. 

Тогдйй.  нар.=Тоді.  Тогдий  забравсі 
жид  та  й  пішов.  Гн.  І.  110. 

Тогді,  нар.  и  пр.=Тоді  и  пр.  Тогді    і 

мусять '  тут  остаться.  Котл.  Ев.  II.  28 
Тогдішвій,  я.  в.  Тогдашній. 

ТвгІд,  *ар.=ТорІк.  Вх.  Зн.  33.  Гн.  І 
81.  Дівчину  сватав  я  тогід.    Млак.    47 

Тогідинй,  а,  е=Торішніі.  Брат  у 
тогіднім  році  найшов.  Гн.  II.  176. 

Того,  її  міьст.  Род.  пад.  оть  той,  те. 
2)  сз.  Сотому,  оттого.  Того  ж  жиди  і  сви- 

нини не  їдять.  Драг.  4  А  чого  стало 
тепло?... —  Того,  що  весна  настала.  Ком. 
II.  45. 

ТогобІцький,  а,  є  — Тогобічний.  Того- 
біцькі  люде  вертались  із  цього  боку  на 
свої  міста.  КС.   1885.  XI.  539. 

Тогобічний,    а,    є.    тогобічній,    я,    в. 

Находящійся  или  живущій  на  другомъ  бе- 
регу, по  ту  сторону  ріки. 

Тогобочанин,  на,  м.  Живущій  на  той 
стороні  ріки. 

Тогобочанка,  ки,  ж.  Житэльнпцк.  дру- 
гого берега,  живущая  по  ту  сторону  ріки. 

Ун.  Тогобочіночиа. 
Тогобочанськнй,  а,  є.  Сі.  той  стороны 

ріки.  Тогобочанська  жінка.  Сосн.  у. 
Тогодй,  кар.  =  Тогді^  Тоді.  Брат  то- 

годи  клав  хату.  Гн.  І.  81. 
Тогбкадо,  ла,  м.  Говорящій  часто  того. 
Тогокати,  кию,  еш,  гл.  Говорить  часто 

того. 

Тоголітній,  я,  в.   Нрошлаго  літа. 
Тогочасній,  я,  в.  Относяшійся  кь  то- 
му времени,  того  времени.  Схоластична 

шогочасня  инте.ілі.'енція.   К.    XII.     116 

Тоді,  нар.  Тогда.  Як  є    ча    мед,    тоді 
пий  пиво,  а  як  є  на  пі' во.  то^і 

ду.  Нон. 
Тодішній,  я,  в.  Тогдашній,  сі.  того 

времени.  Це  ще  тодішня  молодиця;  як 
я  заміж  ішла.  И  Нолы  в.  у.  Як  би  тодіш- 

ній собака,  то  давно  б  здох.  Ном.  Ле  8651. 

Тож,  нар.    Тоже,   также.    Тож    бо.    То- 
то.  Тож  бо  й  горе,  що    не    до    любости.      • 
Лет.  Тож  бо  то  й  є,  Въ  томъ  то    и   діло. 
Тож  пак!  Еще  бы. 

Той,  та,  тая,  те.  теє,  мает,  Тогь,  та, 
то.  Хто  дітей  не  має,  той  горя  не  знає. 
Ном.  Що  хочте,  те  й  беріть  у  мене. 
Рудч.  Ск.  II.  163.  У  яру  зараз  і  потих- 

шало, і  вітер  не  той.  0.-1861.  V.  70. 
Утвердив  ти  мою  долю,  мов  ту  гору  се- 

ред моря.  К.  Нсал.  66.  Тоді  взяв  тую, 
що  з  нею  шлюб  брав.  Рудч.  Ск.  II.  50. 
А  в  тім.  Впрочемъ.  Як  би  знала  матуся 
горенько  твоє,  чи  оддала  б  за  генерала 
дитя  единее  своє?  Не  оддала  б ..  А  в 

тім — не  знаю,  бо  всякі  матері  бувають. 
Шевч.  554. 

Тойді,  нар.= Тоді.  Тойді  орли  сизопері 
налітали.  АД.   І.   111. 

Токін,  на,  х.=  Маиалнґа.   Вх  Зн.  70 

Токарев  ко,  ка,  м.  Сывъ  токаря. 
Токарик,  ка,  м.  Ум.  оть  токарь. 
Токарнха,  хи,  ж.  Жена  токаря. 
Токарнчок,  чка,  м.  Ум.  огь  токар» 

Токарів,  рева,  ве.  Принадлежа щій  то- 
карю. 

Токарівна,  ни,  ж.  Дочь  токаря. 
Токарня,  ні,  ж.  І)  Мастерская  токаря. 

2)  Токарный    сганокъ.    Части:    підстава  — 
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основавіе,  два  вертпкальныхъ  столбика  — 
стовпі,  соединенные  вверху  прододбленнымъ 
вдоль  гїосредиві  огниво*,  въ  которое  вхо- 

дить вертикальный  заяць,  передвигаемый 
въ  отверстіи  вдоль  огнива;  огь  5аяца  до 
стовпа  (ліваго  огь  работника)  идетъ  ладбн, 
между  однимъ  концеиъ  котораго  и  заяцем 
вставляется  обтачиваемый  кусокъ  дерева; 

валокъ  приводится  во  вращательное  дви- 
жевіе  ремінем— ремнемъ,  нижній  конецъ 
котораго  прикріплень  къ  постолу — иоднож- 
К"Б,  а  верхній  къ  перекладин*  отдельно 
стояшаго  стовпё,  называемой  жёрдка;  въ 
лВвый  отъ  работника  столбъ  вдолблена 
толстая  дощечка  решітце,  отъ  которой  до 
заяця  идетъ  кривуля,  — на  последнюю  опи- 

рается лівая  рука  работающаго.  Части 
подножки,  приделанной  къ  основанию:  по- 

стіл—на  него  ступаетъ  нога,  онъ  вділань 
въ  воротило,  а  последнее  ковцами  входить 
въ  дві  жабий.  Сиділье  токаря  -сідець. 
Шух.  I.  305,  306.  3)  Станокъ  для  обточ- 

ки колссныхъ  ступицъ.  Сумск.  у. 
Токарство,  ва,  с.  Токарное  ремесло. 

Шух.  I.  34. 
Токарський,  а,  е.  Токарный. 

#  Токарь,  ря,  м.  Токарь.    Шух.    I.    318. 
Токарс-токарочку.  виточи  тарілочку. 
Грин.  Ш.  520.  Ум.  Токарим,  тоиаричок. 
Шух.  I.  304. 
Токарювати,  рюю,  вш,  гл.  Заниматься 

токарствомъ. 
Токиа,  ни,  ж.  і)  Окончаніе,  рішеніе, 

условіе,  соглангеніе.  Коб  була  яка  токма, 
чи  то  я,  чи  він  буде  за  соцького.  НВо- 
лын.  у.  Уже  токму  зробили.  Каменец,  у. 
Зроби  вже  яку  токму  з  чоловіком.  НВо- 
лын.  у.  Чи  уже  є  у  їх  яка  токма,  чи  й 
досі  нема?  НВолын.  у.. 

Токма,  нар.  1)  Тімь  боліє.  Підіть,  а 
ще  токма  такому  любому  товаришу  по- 

служити. Федьк.  Пов.  23.  2)— не.  Ужь 
не....  Більше  ти  на  мене  токма  за  се 
не  будеш  гніватися.  Федьк.  Пов.  19. 
3)  Мінятися  тбима.  Міняться  вещь  на  вещь 
безъ  придачи.  НВолын.  у.  Та  хоч  би  ж 
мінялося  токма,  а  то  безпремінно  по- 

требує з  тебе  й  додачі.  Кобел.  у. 

Товмачити,  чу,  чиш,  г.?.=Товкна- 
чити. 

Токиачка,  ки,  ж.  У  сапожниковъ: 
ннструменть  для  приглаживанья  каблука. 
Сумск    у. 

Токмитн,  млю,  киш,  гл.  1)  Прицени- 
ваться, нанимать.  Шейк.  2)  Распределять, 

группировать.  Шейк.  Токмит  тліти  на 
три  плуженьки.  Гол.  II.  4. 

Тбкмнтися,  нлюся,  мяягоя,  гл.  Услов- 
ливаться, соглашаться,  договариваться.  Вх. 

Зн.  70. 

Токовий,  а.  6.  Отвосящійоя  къ  току. 
Токові  ворота.  Рк.  ЛеВиц. 

Токотати,  чу,  чвш,  гл.  Тикать;  быстро 
стучать.  А  еерце  так  і  токоче....  чує, 
чує  лихо.  Мир.  Пов.  І.   167. 

Токотіти,  чу,  тйш,  гл.=Токотати. 
Тодань,  ні,  ж.  Раст.  Вегіегоа  іпсапа. 

Бес-.  ЗЮЗО.  І.  114. 
Толба,  би,  ж.  Кожух  до  тблби.  Тултпъ 

сь  едва  заміїяьімь  перехватомъ,  въ  талії), 
но  безъ  складокъ.  КС.   1893.  V.  279. 

Толк,  ку,  л.— Товк.  На  лихо  Бог дасть  толк.  Ном. 

Толкування,  ня,  с  =Товвування. 
То  л  кувати,  кую,  еш,  гл.  =  Товкуватв. 

Толкуй  бала,  вона  плахти  ткала.  Ном. 
№  2540. 

Тодкуватвся,  куюся,  вшоя,  гл.=Тов- 
куватиоя.  Толкуйся,  як  Головко  в  погребі. 
Ном   №  12960. 

Толо,  ла,  с.  Родъ  игры.  Чуб.    Ш.    95. 
Тблоб,  ба,  м.— Кадіб    Вх.  Зн.  70. 

Толовірство,  ва,  с.  Промыселъ  соленій 
рыбы  не  самими  рыболовами,  а  людьми, 
закупившими  ее  у  рыболововъ.  Пов.  98. 
См.  Таловіриа. 

Толок,  ка,  м.  1)=Толгк=Товк.  Треба 
брехні  толок  дать.  Ном.  №  .6862.  Ну, 
та  той  же  старий  чоловік,-  тому  б  же 
на  толок  молодого  наставляти.  Кобел,  у. 
Випасти,  спасти  на  тблои  Придти  иа  умъ. 
въ  голову.  Драг.  183.  Шось  як  загуде,  як 
зашумить  поуз  хату,  а  тому  хлопчи- 

кові і  випало  на  толок  вийти  подивить- 
ся. Драг.  79.  Йому  не  спаде  на  толок. 

Харьк.  г.  2)  Брусъ,  которымъ  утрамбовы- 
ваютъ  землю  для  тока.  Лебед.  у.  Міус.  окр. 

Толбка,  ки,  ж.  1)  Работа  компаніей 
не  за  плату,  а  за  угощевіе  Чуб.  VII.  377. 
Шух.  I.  89.  Піп  збіра  толоку.  Толокою 
писареві  хату  обмазали.  Канев.  у.  То- 

локою сінце  впорали.  V.  Барв.  132.  Не 
сам  один:  толокою  йому  помагали.  Шсвч. 

2)  Поле,  находящееся  подь  пароль  и  слу- 
жащее вынасоыъ  для  скота;  выгонъ.  Чере- 

да звернула  з  толоки  на  шлях.  Левиц. 
1.  1.  Ой  на  тім  боці  да  на  толоці,  там 
цигани  стояли  ЗОЮР.  II.  255.  Запріг 
шість  пар  волів  у  залізний  плуг    і    оре 
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талону  п.а  пшеницю.  Грва.  II.  151.3)  ин. 
толбки.  Общественные  ліса  Шух:    І.    73. 

Толокувати,  кую,  вш,  ?л.  1)  землі. 
быть  иодъ  ипромъ.  Два  рази  ореться,  а 
третій  толокує.  Лебед  у.  2)  Работать 
толокою.'  Г.  Барв.  1 16. 

Толочаннн,  на,  м.  Работаюпіій  в  і.  чис 

лі  других-!,  толокою.  Чуб.  VII.  377. 
Толочення,  на,  є.  Вмтаптьіваніс  иосі- 

вовь,  травы. 
Тсдочнтв,  чу.  чаш,  гл.  Вытаптывать 

посіви,  траву  Цуцу,  босий!  не  толоч 
проса.  Ноу.  .V  11233.  Паси,  паси,  коли 
хоч,  тілько  трави  не  толоч.  Грнн  III. 
167. 
Толочний,  а,  є.  1)  Находящейся  иодъ 

толокою.  Толошне  поле.  Лебед  у.  2)  Обра- 

щенный къ  толок'*,  яьіходящіп  не  нз  ули- 
цу, а  въ  нротивоположвую  сторону.  За 

то.юшними  ворітьми.  Сни.  207. 
Тблуб,  ба,  м  =Тулуб.  Ум.  Голубець. 

Грин.  III.  93. 
Токата,  илю,  наш,  гл.  Томить.  Чому 

не  лежиш,  нащо  ноги  шо.ммш? "Драг.  3. 
Ручок  своїх  не  томитимеш.  Мил.  1-І 8. 
Побий  моїх  лихих,  що  душу  мою  том- 

лять. К.  Псал.  318.  Свое  серденько  том- 
лю. Грин.  Ш.  39-1. 

Тоинтясн,  нлюси,  нашел,  м  Томить- 
ся, утомляться.  Томились,  жаждали,  із 

голоду  вмірали.  К.  Псал.  248. 
Тбнлений,  а,  е.  Утомленный.  Там  том- 

лені знаходять  опочивок.  К.  Іов.  8. 
Тоняти,  вю,  наш.  гл.  Ділать  тонкнмъ, 

тонко  різать.  Не  тони,  не  мали:  на  ці- 
лий бохенець  завали,  бо  ти  видихи  мою 

нужду,  що  я  злії».  Шейк. 
Товісій,  я,  в = Тонісінький.  Вх.  Лем. 

474. 

Тонісінький,  в,  в.  Очень,  чрезвычайно 
тонкій.  Тонісінькі  рожеві  завіси.  Левиц.  1. 
296. 

Тонісінько,  кар.  Очень,  чрезвычайно 
тонко. 

ТонІсічкнй,  а.  є—  Тонісінькая.  Шейк. 

Тонісічко,    нор  =  Тонісінько     Шейк. 

Тонічний,  а.  є— Тоненький  Гол.  II. 
219.     , 

Тонічно,  ног». =Тоненько.  Шейк. 
Тонкий,  а,  є.  Тонкій.  Тонкий  дубок. 

Тонка  сорочка.  Тонкий  чоловік.  Тонкий 
голос.  Хто  ж  викохав  тонку  гнучку  (то- 

полю) в  степу  погибати?  Шевч.  Ум.  То- 
ненький, тонесенький,  топічний.  Гол.  II.  219. 

Сіла,  па.іа  в  матінки  в  садочку  на  то- 
ненькому  бересточку.  Мет.  257. 

Тонко,  нар.  Тонко.  Де  тонко.  там  і 
рветься.  Ном.  .V  2139.  Ум.  Тоненько,  то- 

несенько, тонічно.  Шейк  Та  пряди  кужель 
тонесенько.  Чуб.  V.  $17. 

Тонконіг,  нога.  .м.  І)  Иміющій  тоя- 
кіл  ноги.  Шейк.  2)  Названа:  растевій: 
а)  Гезіиса  отіпа  Г.  ЗЮЗО.  І.  123.  0)  Кої- 
Іегіа  сгі$1а1а  Регз.  Анн  183.  в)  Роя  Ігі- 
\іа1і*  Ь.  Анн.  26!. 

Тонконіжка,  кв,  ж.  Расг.  гевіося 
отіпа  Ь.  См.  Тонноніг. 

Тонкорбгнй.  а,  в.  Тонкорогій,  гь  тон- 
кими рогами.   Рудч.  Чи.  255. 

Тонкослізка,  кя  •*".  Плакса,  че.ювікь, 
котораго  легко  донесім  до  слезь.  Шейк. 
Ном.  -V  2370. 

Тонкота,  ти,  ж.  Тоннна.  Константи- нигр.  у. 

Тонкошкурий,  а,  є.  Тонкокожій. 
Тонути,  ну.  нош,  гл  Тонуть.  Що  в 

веді  не  тоне,  а  в  і*млі  не  гюч?  Ном. 
.V  306,  стр.  299. 

Тонучий,  а,  в.  Утопающій.  Тонучий  і 
бритви  хопиться.  Ном.  Ав  9784. 

Тончнти,  чу,  чаш,  гл.  Утончать.  Шейк. 
Тоншати,  шаю,  вот,  гл.  Становиться 

тоньше. 

Тоня,  ні,  ас  1)  Тоня,  місто  гді  де- 
вять рыбу.  Браун.  43.  2)  Місто,  гді  то- 
нуть, небезопасное  місто.  Шейк. 

То  да,  пи,  лг.=Туиа.  Де  коза  шопою, 
там  жито  копою.  Чуб.  III. .268. 

Топёлець,  льця,  и.  1)  Утондввнигь. 
Вх.  Уг.  271.  5)  Водяной  бісь,  затаски- 
ваюпіій  людей  вь  воду  съ  цілью  ихь  уто- 

нить. Вх.  У  г.  271. 

Топило,  ла.  с.  Місто,  куда  стекаеть 
весенняя  вода  и  гді  она  застаивается. 
На  топилі  нічого  не  росте.  Кубан. 

Топити,  плю,  пиш,  гл,  1)  Топить,  по- 
топлять. Веди  мене,  моя  мати,  та  де 

вода  хо.юдніша,  тони  мене,  моя  мати, 
п  що  я  найкращіша.  Мет.  263.  2>  То- 

пить (печь).  Чужу  хату  топишь— свої 
очі  сліпиті-.  Шейк.  3)  Плавить,  раста- 

пливать, вытапливать.  З  вас'  деруть  ре- 
мінь, а  ?  їх  бувало  й  .тій  топили.  Томі- 

тм  сило.  Вьідільївать  стекло.  ІНух.  І.  18. 

1)—  мелокб.  Топить  молоко. 
Топитися,  плюса,  пишся,  гл.  і)  То- 

миться. Не  топись,  козаче,  .марно  душу 

згубиш.  Ни.  2)  Расплавляться,    растанли- 
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наться,  оплывать,  таять.  Свічка  топиться. 
Піейк., 

Топїль,  пелі,  ж.  Водовороть.  Розгля- 
нув, де  найбільша  топіль,  вир  і  кинув, 

відвернувшися,  в  глубінь  барилку,  Гн.  II.  25. 

Топілька,  ви,  ж.  Раст.  Агепагіа  8ег- 
руШГоІіа.  Шейк.  Пі.  Пч.  і.  8. 

Топільннк,  кв,  м.  Истопникъ.  Харьк.  г. 

Топільвнця,  ці,  ж.  Истопница. '  Уы. 
ТопГльнкчиа.  Я  б  до  печі  куховарочку  на- 

няв, а,  до  груби  ти  топільничку.  Харьк.  у. 
ТопІкка,  кв,  ж.  Топка  печи.  Сим.  183. 

Товір,  вора.  м.  Родъ  тонора  съ  длин- 
ной рукояткой.  Ум.  Топорець,  топГрчик. 

А  топірці  наробили  із  самої  сталі, — 
пішов  Штолюк  із  Мироном  та  воює 
пани.  Гол.  Ш.  59. 

Топірві.  аі,  ж.  Часть  плуга:  доска  для 
поміщеній  гонора.  Чуб.  VII.  399. 

Топірчив,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  топір* 
2)  мн.  Раст.  а)  Уіоіа  Ігісоїог.  Шух.  І.  22- 
б?  Уіоіа  (Іесііпаїя.  Шух.  І.  21. 

Топіт,  поту,  м.  Топогь?  рысь?  Ми  по- 
їхали за  ним  у  догонь,  догнали  його  під 

дубом:  спав.  Ми  їхали  добрим  топо- 
том,— не  чув  він,  так  дуже  спав.  Но- 

вомоск.  у. 
Топка,  кв,  ж.  Небольшая  форма  для 

набияанія  въ  нее  соли.  Шейк. 
Тбвкатв,  каю,  вш,  іл.  Топтать.  Не 

буде  більше  рясту  топкати.  Ном.  .\ї  8228. 
Товкатвся,  каюся,  вшся,  гл.  Топтать- 

ся. Земля  м'яка,  бо  ніхто  на  єг  не  топ- 
кається.  Борз.  у. 

Топкуватий,  а,  е.  Несколько  топкій- 
Топкуватий  сніг.  Павлогр.  у. 

Товлеввва,  вв,  ж.  Расплавленный  ве- 
щества. Шейк.  Ум.  Топленйнка. 

Топливе,  ва,  е.  Топливо.  Левиц.  І.  73. 
Топлива  нікому  привезти    Г.  Барв.  517. 

Топля,  лі,  ж.  Топлеяіе  (молока).  Зсі- 
лось ваше  молоко  на  топлі. 

Тбплявнк,  ка,  м.  Утопленннкъ.  Оце  ж 
і  я  на  своєму  віку  бачила  топляника. 
Пирит,  у. 

Тбпнути,  ву,  веш.  гл.  Тонуть. 
Топбленька,  кв,  ж.    Ум.    оть    тополя 
Тополина,  нв,  ж  1)  Одинъ  тополь. 

2)  Древесина  тополя.  Шейк.  3)  Кой-какой 
тополь.  Шейк.  Ум.  Тополинка,  тополинонь- 

ка, тополиночка. 
Тополька,  кв,  ж.  Ум    оть  тополя. 
Тополя,  лі,  ж.  1)  Тополь,  Рориіиз  Ой 

там  в  полі  дві  тополі,  третя  зеленень- 
ка. Гол.  2)  Водити  тополю.  Родъ  хоровода: 

особымъ  образоыъ  украшенную  дівушку, 
представляющую  тополю,  водять  подруги 
по  севу  и  полю  съ  соответствующей  пес- 

ней. КС.  1889.  IX.  631  Ум.  Тополька, 
топбленька. 

Топорець,  рця,  м.  і)  Ум.  оть  топір. 
2)  Тонорикь,  родъ  трости  съ  топорикомъ 
(металлическимъ  или  деревяннымъ)  вме- 

сто набалдашника.  Шух.  I.  289,  128, 
129    Гол.  Од.  70. 

Топорище,  ща,  с.  1)  Рукоятка  топора, 
топорище.  Шух.  1.  175,  176.  Як  утопає, 
сокиру  даває:  а  як  порятують,  і  топо- 

рища жалує.  Ном.  2)  Въ  топорці  і  келе- 
фі— самая  палка.  Шух.  І.  269,  273,  274. 

Топтанвва,  в  я,  ж.  Хожденіе  взадь  її 
впередь,  біготня.  Шейк. 

Топтання,  ня,  с.  Тотаніе. 
Топтати,  вчу,  чеш,  гл.  і)  Топтать. 

Тоді  тобГ  мишей  топтати!— говорять  тому, 
кто  безъ  необходимо^!!  топчется,  ходить 
туда  и  сюда  въ  комнат  і  Грин.  I.  233. 
2)  Попирать.  Топтати  закон.  Стор.  Иногда 
въ  торжественномъ  стилі  вмісто  топчу, 

топчуть  и  пр.— топтаю,  топтають  и  пр.  Вже 
тепер  правду  ногами  топтаю ть.  КС. 

1883.  У*Ш.  769.  3)  Утаптывать;—  дорогу, 
стёжку,  Часто  ходить,  ухаживать.  Чи  я 
тобі  не  казала,  кучерявиїї  хлопче,  що  до 

мене  кращий  }д  тебе  доріженьку  топче. 
Нп.  4)  Стаптывать  (обувь).  5)  Оплодотво- 

рять (о  птиці).  Шух.  І.  238.  Когут  топ- 
че кури.  Вх.  Зн.  70. 

Топтатнся,  вчуся,  чешся,  гл.  1)  То- 
лочься на  одномъ  місті.  Шейк.  2)  Рвать- 

ся, изнашиваться  (объ  обуви). 
Топтуватвй.  а.  е.  Плотно  набитый, 

натоптанный.  Великий  дуб,  та  дуплова- 
тий,  а  малий,  та  топтуватий.- 

Тову-тору,  .иеас.=Туву-тупу. 

Топу  8,  ва,  .и.  Родъ  мідна  го  ножа,  чет- 
верти въ  три  дливой,  для  иошенія  за  но- 

ясомь — одинъ  изъ  войсковыхъ  клейнод'овъ 

въ  задунайской  Січи.  КС.  1883.  IV*.  730. 
Топцювання,  вя,  с.  ПТоптаніе.  Шейк. 

2)  Ухаживаніе.  Шейк. 
Товцюватв,  цюя»,  вш,  гл.  1)  Часто 

топтать.  2)— иоло  нбго.  Ухаживать  за  кімь. 
Топцюватвся,  цююся,  ешея,  гл  Топ- 

таться. Передні  вже  були  біля  вікна.... 
задні  топцювалися  коло  хвіртки.  Мир. 
Пов.  1.  14о. 

Топчак,. ка,  .«.  Мельнипа  съ  ьоннымъ 
или  воловьимь  ирнводомъ. 
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Товчакбввй,  а,  є.  Отвосящійся  къ  топ- 
чану. 

топчило,  ла,  е.  Чанъ,  въ  поторомъ 
топчуть  вииоградъ.  Шейк. 

Топчйтвся,  чуся,  чешся,  гл.  Топ- 
таться, суетиться.  Роздігся  і  давай  броди- 

ти по  потічку,  тукати  загублі:  топчив- 
ея,  топчився—не  найде.  Драг.  191. 

Топчій,  чія,  м  =Топчак.  Борз.  у. 
Тор,  ру,  м.  Слідь,  колея.  Вх.  Уг.  271. 

Шейк. 

Тбравець,  вця,  м.    Паршивець.    Угор. 
Торавяй,  а,  є    Паршивый.  Угор. . 

Торба,  бя.  ж.  1 )  Мішок-ь,  котомка,  су- 
па. Налякав  міх,  то  й  торби  страшно. 

Ііосл.  Заберу  дітей  у  торбу,  піду  у  ман- 

дрівку. Макс.  Торба  мені  юкінка,  кий'  у 
мене  братом.  Шейк.  Писана  тбрба.  Мт,- 
шокъ  изъ  разноцвътныхъ  кусочковъ  сши- 

тый. Носиться,  як  циган  з  писаною  тор- 
бою. Шейк.  2)  Шкірана  тбрба.  Шуточно: 

желудокъ.  Куди  хліб  дів?— Сховав  у  щкі- 
рану  торбу.  Шейк.  3)  О  женщині:  рас- 

путная. Шух.  І.  34.  Ум.  Торбонька,  тбр- 
бочна,  торбешка. 

Торбава,  кн,  ж.  Ув.  оть  торба.  НВо- 
лын.  у 

Торбан,  на,  м.  Торбанъ,  музыкальный 
инструмента.  КС.  1892.  Ш.  381.  Козак 
грае  на  торбані,  за  ним  дівки,  коби  ла- 

ні. Гол.  III.  57. 

Торбан иста,  тн,  м.  Играющій  на  тор- 
бане. Шейк. 

Торбаннстнй,    того,    .м.=Торбаниста. 
Торбей,  бея,  м.  Нищій.    Шух.    I.    49. 
Торбешва,  ея,  ж.  Ум.  отъ  торба. 
Торбйна,  ни,  лс.=Торба  1.  Хоч  іду  в 

гостину,  то  беру  хліб  в  торбину.  Шейк. 
Уя.  Торбинка,  торбинонька,  торбиночка. 

Торбинвбвяй,  а,  е.  Относящейся  къ 

торбин'1>.  Шейк.' 
Торбйнонь&а,  ч-орбйночка,  ки,  ж.  Ум. 

оп,  торба. 
Торбинуватий,  а,  е.  Мешкообразный. 

Торбинуватий  горох.  Черк.  у. 

Торбонбша,  ші,  ж.  Носящій  торбу. 
Торбонька,  ви,  ж.  Ум.  огь  торба. 
Торботряс,  са,  .к.  Нищій,  оборванецъ. 

Шейк. 
Торботрясів,  сова,  вв.  Приналлежащій 

торботрясу.  Шейк. 
Торбочка,  кв,  ж.  Ум.  огь  торба. 

Торг,  гу,  .«.  1)Торгъ,  договоръ  о  куплъ1 
и  продаж*.  В  торгу  нема   гніву.    Шейк. 
2)  Площадь  для  торговли,  рынокъ,  базаръ. 

Яе  рада  коза  на  торг,  та  ведуть.  Поел. 
Я  на  торгу  булл,  торгом  торгувала. 
Грин.  Ш.  417.  Він,  вона  до  сьогб  тбргу 
й  пішки.  *Онъ,  она  очень  рады  этому.  Кои. 
II.  68.  Ум.  Торжби.  Мет.  205. 

Тбргання,  ня,  с.  Де^ганіе.  Шейк. 
Тбргатя,  гаю,  вш,  гл.  Дергать.  Шейк. 

Вітер  віконниці  торгає  на  негоду.  Харьк. 

Торгівля,  лі,  ж.  Торговля.    Харьк.    у. 
Торгнути,  ну,  неш,  гл.  Дернуть.  Шейк. 
Торговий,  а,  е.  Торговый. 
Торговиця,  ці,  ж.  1)  Місто,  гді  про- 

исходить торговля  скотомъ.  На  торговиці, 
де  коней  та  волів  продають.  О.  1861. 

VI.  76.  На  торговиці  не  було  його  би- 
ків. Каменец,  у.  2)  Торговля,  базаръ. 

Нинька  щось  мала  торговиця  була.  Ка- 
менец, у.  Нема  торговиці  без  жидівської 

головицг.  Шейк 

Торгування,  вя,  с.  Торгованіе.  Ум. 
Торгуваннячко. 

Торгувати,  гун>,  вш,  гл.  Торговать. 
Торгувати  лихом.  Бедствовать,  жить  въ 

нужді.  Шейк. 
Торгуватвся,  гуюся,  вшея,  гл.  Тор- 

говаться. 

Торгуя,  ну,  м.  Раст.  Ріагтіса  сагШа- 
£іпеа  ЮС.  Аня    277. 

Торжнтнся,  жуся,  жншея.  гл.  Торго- 
ваться. А  хто.  ж  торжився  за  корову? 

Лебед.  у. 

Торжок,  жку,  м.  Ум.  отъ  торг. 
Торзатн.  эаю,  вш,  гл.=Торсати.  Мир- 

гор.  у.  Слов.  Д.  Эиарн. 
Торвтв,  рю,  рвш,  гл.  =  Торуватв.  Шейк. 

Торік,  нар.  Въ  прошломъ  году.  Вигля- 
дала козаченька  молодого,  що  торік  по- 

кинув. ,  Шевч.  27. 
Торішній,  я.  е.  ІІрошлогодвій.  Так 

рад,  як  торішньому  снігові. 
Торішняк.  ка,  м.  Родившійся  въ  про- 

шломъ году.  Бичбк  горішняк.  Быкъ  на  вто- 
ромъ  году.  Зміев.  у. 

Торкати,  ваю,  вш,  сов.  в.  торкнути, 
ну,  ввш,  гл.  1)  Трогать,  тронуть,  зада- 

вать, задхть,  толкать,  толкнуть.  Торкни 
його,  нехай  не  дрімає.  Не  гавкайте,  со- 

баченьки, я  вас  не  торкаю.  Грин.  Ш.  284. 
Хто    торка,    тому    відчиняють.    Шейк. 
2)  Попивать,  выпить.  Торкаючи  потроху 
гарну  варенуху,  кожний  росказував  про 
севе  перше  життя.  Стор.    М.    Ир.     154. 
3)  Торкай!  Трогай!  (ІІриказаніе  кучеру). 

Сим.  57.  Сів  на  бричку:  „Торкай!"  1  тіль- 
ки закурилось.  Св.  Л.  169. 
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Торкатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  тор- 
кнутися, нуся,  нёшся.  гл.  Дотрогикаться, 

дотронуться,  касаться,  коснуться.  До  ті- 

ла він  не  торкався.  Ком.  II.  60". 
Торкнути,  ся.  См.  Торкати,  ся. 

Торконутнся,  нуся,  нёшся,  гл.= Тор- 

кнутися. Торкониеь  до  мене  руками  г'і головою.  Маж.  41. 

Торкотання,  ня,  с.=Торохтіиня. 

Торкотати,  кочу,  чеш,  гл  —Торохтіти. 
Наша  піч  торкоче,  чогось  вона  хоче,  хо- 

че вона  раю,  красного  короваю.  Рк.  Макс. 

Торкотіти,  кочу,  тйш,  гл.=Торкотатн. 

Ой,  битиму:  будут  тобі   кости    торко- 
тіти, як  біб  в  бордюзі.  Вх    Зн.  70. 

Термосити,  шу,  сиш,  гл.  Тормошить, 
теребить.  Угор. 

І.  Тброк,  ку.  м.  1)  Кромка.  Гол.  Од. 
21.  2)  Кусокъ  полотна  съ  бахромой,  при- 

крепленный къ  навою;  къ  каждой  нити 
бахромы  прикрепляется  вить  навиваемой 
основы.  Чуб.  IV.  96.  Нас.  1С7.  Шух.  I. 
259.  3)  мн.  торокй.  Бахрома  (напр.  на 
нлатк!;).  Гол.  Од.  77.  Шух.  I.  124,  132. 

Білі  рушники — іиовкові  тороки.  Ни.  Ка- 
менец, у.  Ум.  Торочбк. 

П.  Тброк,  (ку?),  м.  Небольшой  плоть 
изъ  3—4  бревенъ;  на  торий  разбивается 
большой  плоть  и  пригоняется  къ  берегу. 
Мнж.  193. 

Торонко,  тороиці.  нар.  Много,  густо, 
часто,  урожайно.  Вх.  Зн.  70. 

Тороп,  на,  м.  НоспЄшность,  смятеніе. 
З  торопа  не  вгледіла,  де  що  і  стоїть. 
Новомоск.  у. 

Торопа,  пй.  ж. — Тропа  Ванти  торо 
пу=Бтопнтн  трону.  Чи  вони  не  возь- 
муть  собі  торопи,  як  робить,  чи  хто 
їх  знає,  а  у  них  зав  жде  хліба  нема.  Ека- 

териной, у. 

Тсрбса,  ли,,  об.  Непроворный,  непово- 
ротливый. Шейк. 

Торопаяо,  ла,  об.  1  і=Торбпа.  2)  Бол- 
туаъ,  говорунъ.  Шейк.  Их.  Зн.  70. 

Торбпатк,  паю,  вш,  гл.  1 )  Бедствовать. 
аіачить  жизнь.  Угор.  2)  Болтать.  Вх.  Зн.  70. 

Торопнтнся,  плюси,  пйшея,  гл.  Пу- 
гаться, робЄть.  Чого  він  торопиться,  оцей 

тороплений  кінь?  Канев.  у. 

Тороплений,  а,  є.  ОторопЄвшіп.  оше- 
ломленный, одурелый,  пугливый.  Стояла 

довго  тороплена.  Коті.  Кн.  І.  34.  Звірю- 
ка до  огню  підскочив,  підскочив,  озирнувсь, 

мов  тороплений  сів,  бо  зроду  вперше  він 
огонь   уздрів.    Греб.    385.    Насторошать 

уші  тороплені  коні.  О.  1861.  II.  42. 
Тороплена  дитина.  Канев.  у. 

Тороро!  меж.  для  вьіражевія  сиіьнаго 
киііЄнііі.  Я  сиділа  на  постелі,  а  капуста 
в  печі  тореро,  тороро.  Ном.  «V  6851. 

Тброс,  су,  -к.=Тарас.  Ленч.  42. 

Торототіти,  точу,  чош,  гл  =Таратоті- 
тн.  Решето  тороточе,  чогось  воно  хоче. 

Драг.  379. 
Торох,  ху,  м.  Стукъ,  грохотъ.  Що  ж 

то  за  торох  да  по  дорозі?  Чуб.  Ш.  213. 
Торбх!  меж.  вираж,  ударъ,  стукъ:  трах  ь! 

Торох  рутульця  в. лівий  бік.  Котл.  Ен. 
Торох,  торох  у  вікно,  аж  скло  дзелен- 

чить. Г.  Барв.  272. 

Торохкати,  каю,  вш,  гл.  1'ремЄгь,  гро- 
хотать. Ми  над  громом  стоїмо.  Унизу 

огнем  він  грас  і  торохкає-грімить.  К. 

Дз    237. 
Торохкотати,  кочу,  чеш,  гл.=Торох- 

тітн.  Решето  торохкоче.  Чуб.  Торохкоче 
ложками.  О.  1861.  XI.  Св.  55. 

Торохкотійка,   кн,    ж.  —  Торохтійка. 

Торохкотіти,  кочу,  тйш,  гл.=-=Торох- 
котатя. 

Торохнеча,  чі,  ж.  Стукъ.  грохоть,  шумъ. 
О.  1862.  ЇХ.  65.  Ну,  та  її  не  торохне- 

ча у  вас  у  городі,  аж  у  голові  гуде.  Харьк. 
Торбхнути,  ну,  неш,  гл.  Трахнуть, 

шарахнуть,  грохнуть.  Буйволи  прийшли, 
та  один....  як  торохне  рогом  (у  бочку), 
так  дно  й  вилетіло.  Драг.  106.  (Стрілець) 

націливсь,  як  торохне.  Драг.  42.  Ой  то- 
рохну ла-ревнула  мідяна  гармата.  К.  Досв. 
20^'.  Громом  торохнуло  в  гори  й  долини. 
ІЦог.  Сл.  61. 

Торохнява,  ни,  ж.  Грохоті..  Така  то- 
рохнява у  тому  млині.  Лебед.  у. 

Торохта,  ти,  ж.  Сплетни.  Я  віри  не 
діймав,  як  люде  про  неї  торохту  пу- 

стили. Г.  Барв.  343. 

Торохтёдо,  ла,  с.  Деревянный  коло- 
кольчикь  на  нієЄ  коровы,  вола.  Зміев.    у. 

Торохтій,  тій,  м.  Крикувь,  иустозвонъ. 

Шейк.  Торохтія'  везти.  Ехать  порожняком  ь, 
съ  пустой  бочкой.  Шейк. 

Торохтійка,  ки,  ж.  Нустомеля,  бол- 
тунья. І  не  заціпить  їй,  гаспидській  то- 

рохнчйці.  О.  1861.  XI.  Кух.  34. 
Торохтілка,  ки,  ж.  Родъ  дЄтской  игруш- 

ки: полый  шарикъ  или  ящичекъ.  напол- 
ненный малыми  шариками,  внизу  ручка; 

отъ  сотрясен ія— стукъ.    Ум.    Торохтілочиа. 

Торохтіло,  ла,  с.=Торохтело.  Харьк.  у. 
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Торохтіння,  ня.  с  Стучаніе,  громыха- 
ніе.  І 

Торохтіти,  чу,  тнш,  гл.  1)  Ііостуки- 
вать,  стучать,  громыхать,  гремвть.  Не  ту- 

почуть коні,  не  торохтять  коляси.  МВ. 
<0.  1862.  Ш.  46).  Торохтів  бубон.  Стор. 
М.  11р.  126.  Чую.  щось  торохтить  у 

вікно.  Дощ  по  залізу  торохтить.  2)  Бол- 
тать.  Торохтить,  як  вітряк.  Ном.  №  12896. 

За  те  розумний  чоловік.  Живе  тихе- 
сенько ввесь  вік,  не  торохтить  і  не  гу- 

кає. Гліб. 

Торочення,  ня,  с  1)  Обшнваніе  бах- 
ромой. 2)  Болтовня. 

Торбчннн,  чин,  ж.  вадебный  обрядъ. 

состояшій  въ  томъ,  что  дънушаи  приши- 
вають торочки  до  рушиимГв.  Шейіг. 

Торочити,  чу,  чиш,  гл.  Обшивать  бах- 
ромой. В  сусідоньки  я  була,  рушнички 

торочила.  Грин.   Ш.  197. 
Торочити,  чу,  чнш,  гл.  Говорить  одво 

и  то-же,  твердить,  говорить  вздоръ.  Я  то- 
бі сто  разів  торочила.  Г.  Барв.  506. 

Дурний  дурне  п  торочить.  Ном.  .V  6165. 
Тбрсати,  сяю.  вш,чгл.  Трясти,  двигать, 

толкать,  дергать.  Не  торсай  столом,  бо 
я  на  йому  пишу.  Сквир.  у.  Взяла  ту 
прислужницю  та  й  пхнула.  Баба  то  і 

вгледіла:  ТЩо  це  піп  її  торсаєш"?  Чуб. 
II.  31. 

Торсонути,  ну,  нош,  гл.  Сильно  тол- 
кнуть, двинуть.  Чоловік  торсонув  плечима 

Дувида.  Лсвиц.  Нов.  179.  Як  торсоне 
мене  в  спини.  Лениц.  ПЙО.  І    282. 

Торувати,  рую,  вш,  гл.  Утаптывать, 
пролягать  дорогу.  Шейк. 

Торч,  чі,  ж.  1'одъ  огорожи:  палки  изъ 
хвороста,  укріпленими  вертикально.  Обго- 

родив торчу.  Черк.  у. 
Торчиня.  ни,  ж.  Одна  палка  изьторчі. 

Черк.  у. 
Торчовйй,  а,  е.  Сделанный  изъ  торчі. 

Одна  шорчова  стіна  у  клуні,  а  друга  з 
дощок.  Черк.  у. 

Торчок,  чка,  н.  Гаст.  НекеІІа  езси- 
Іепіа  Регк.  Ани.  164. 

Тосі,  тбея,  меж.  для  вираженій  иле- 
сканья  въ  ладоміи  (дїтск.).  0.  1862.  IX 

119.  Давно  тобі  тосі  плескали?  Неуже 
ли  ты  себя  считаешь    взрослыыъ?    Шейк 

Тоскно,  нар  Тоскливо,  грустно.  Не  хи 
ляйся,  сосно,  бо  й  так  мені  тоскно.  Гол 
І.  192. 

Тосяти,  сяю,  вш,  гл.  Бить  въ  ладоши, 

плескать,  забавлять  ребенка.  Шейк. 
Тог,  тога,  тоте,  тото,  міьст.  Тоть,  та, 

то.  А  тоті  воли  я  купив  у  пана.  Ка- 
менец, у.  Крутиться  тота  фицька. 

Шейк.  Ні  за  сесе,  ні  за  тото.  Фр.  11р.  6. 
Вона  тото  почула.  Грив.  Ш.  346. 

Тогам,  нар.  Воть  тань.  Ой  не  видко 
Коломиї,  лишень  видко  сіни,  тотам  мо- 

го миленького  кучері  посіли.  Гол.  II.  302. 

Тотбк  тоток!  меж.  выражающее  кп"!гь 
пътуха.  А  півник  каже:  тоток-тоток, 
не  велів  коток.  Рудч.  Ск.  II.  4. 

Течений,  а,  е.  Точеный,  токарской  ра- 
боты. Точенії  тарелі.  Гол.  1 1.  632. 

Точёная,  ня,  с  Точеніе  иа  токарионъ 
станкв. 

Точило,  ла,  с  Точило,  точильный  ка- 
мень. Ном.  №  12795.  Наляга,  мов  коваль 

на  точило.  Ум.  Точйльце. 

Точити,  чу,  чиш,  гл.  1 )  Точить  на  то- 
карномъ  станкв.  Шейк.  (Токарь)  точишь 
тарілку.  Грин.  Ш.  520.  2)  Острить  на 

точилв,  точить.  Точив  ножиці,  а  все  ту- 
пі. Шейк.  3)  Цъяигь,  лить,  .проливать. 

Ышов  у  другу  темну  хату  точити  го- 
рілку з  барильця.  Левин.  1.  144.  Кров  як 

воду  точить  Шевч.  4)— зерно.  Очищать 

зерновой  хлвбъ  на  грохоті».  Пшеницю  то- 
чив. Кі.атераяосл.  г.  5)  Ныть,  взрывать. 

Се  той  звірок,  що  нори  точить.  Сквир.  у. 

Шнуровані  бітки  землицю  точат  (як 

танцюс).  АД.  і.  43.  6)  Грызть.  Миші  то- 
чать пшоно.  Шейк.  Шашіль  точить  де- 
рево. Лисичка  дірку  в  санях  точить. 

Чуб.  II.  119.  7)  Катить.  Скаже  мені  ро- 
бити—під гору  камінь  точити:  поточу 

я  камінь  на  місто.  Гол.  8)— війну.  Вести 
войну.  Войну  з  ляхами  точив.  О.  1862. 

II.  57.  9)— брехню.  Врать.  1  почнеш  їм 
точити  такеє,  чого  зовсім  не  поводилось 
на  світі.  0.  1862.  V.  29.  Точить  брехню 

цілий  день.  10)— баляндраси,  теревені,  ляси. 

Болтать  вздоръ.  Баляндраси  точить  дів- 
ці. Греб.  393.  Точить  баляндраси,  моїм 

дочкам.  Левиц.  І.  143. 

Точітяся.  чуся,  чяшея,  гл.  1)  То- 
читься на  токарномъ  станкв.  2)  Точиться, 

остриться.  3)  Цвдиться,  литься,  течь.  Чия 
кров  і  досі  точиться?  Сгор.  М.  Нр.  92. 

4)  О  зерновомь  хлвбъ:  очищаться  на  гро- 
хоть. Із  пшениці,  що  точилась  у  реше- 
тах, милась,  поки  чистая  як  сонце  й 

світла  становилась.  Мкр.  Н.  33.  5;  Ка- 
титься. Точилися  вози  з  гори.  Гол.  6)  Идти 

шатаясь,  покачиваться,  склоняться  на  одну 

сторону.  Голова  йому  (и'яному)  закру- 
титься, то  він  так  і  точиться.  Кв. 

II.  257.  Він  собі    такий    чоловік, — куди 
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хто  пхне,  туди  й  точиться.  Харьк.  г. 
7)  О  времени,  дбйствіи:  длиться,  тянуться, 
продолжаться.  Гульба  точилась  до  самого 
світу.  МВ.  (О.  1862.  ПІ.  49).  А  тим  ча- 

сом розмова  точиться  та  точиться. 
МВ.  (КС.   1902.  X.   145). 

Точій,  чія,  я.  Рабочій,  очищающій 
зерно  на  грохоті.  Я  був  тоді  точій  па 
тімтоку,  пшеницю  точив.  Екатернносл.  г. 

Точка,  кя,  ж.  Зоол.  Полёвка,  Нуро- 
<іаче8.  Вх.  Лем.  374. 

Точний,  а,  е.  Точный. 

Точнісінько,  нар.  Точь   въ   точь.    По- . 
роблю  було  кіскою  колеса  млинові  і  п'ятір- 

ні, точнісінько  як  у  млині.  Лениц.  І.  102. 
Точно,  нар.  Точно. 
Точок,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  тік.  Дути 

точок.  Сн.  Тічок.  Грин.  II.  350  2)  Тол- 
кучка, толкучій  рынокъ.  Плутаються,  як 

на  точку  міщанки.  Левиц.  Нов.  143. 
3)  У  косарей:  выдолбленная  изъ  дерева 
посудина,  привязываемая  къ  поясу;  въ 
нее  наливають  воды  и  кладуть  брусокъ 
для  точенія  косы..  Вх.  Зн.  31.  См.  Кушка  1. 

Тбшно,  нар.  Тошно,  тяжело,  тягостно. 
1  добре  мені,  і  тошно  мені,  аж  прихи- 

люся- я  до  вишні.  Левиц.  І.  48.  Да  не 
хилися,  сосно,  бо  й  так  мені  тошно. 
Мет.  248. 

Тощо.  См.  То. 

Тбя,  тої,  ж.  Раст.  а)  Асопііиш  Хареі- 
Іиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  109.  Асопііит  тагіе^а- 
іит.  Лв.  96.  б) — польова.  Сегзпіит  зап- 
^гиіпеит.  Анн.  156.  в)— лісна.  Ьузітаспіа 
лиі^агіз.  Лв.  100.  У  городі  зіпле-зілле,  за 
городом  тоя,  проси,  любко,  щире  Бога, 
щобись  була  моя.  Гол.  Тою,  одолан  і  бід- 
рич  над  Прутом  вважають  за  помічні 
від  мору.  Ном. 

Тпру!  меж.  Тпру,  прцказъ  лошади  оста- новиться. 

Тпрукати,  каю,  вш,  сов.  в.  тпрукну- 
ти, ну,  неш,  гл.  Говорить,  сказать  лоша- 

ди тиру.  Грицько....  тпрука  на  все  поле. 
Мир    ХРВ.  42.  Грии.  II.  120. 

Тре,  нар.— Треба.  Не  тра  стару  кло- 
потати, стара  знає  кому  дати.  Ном. 

Л  2771.  Чи  зле,  чи  добре,— тра  приви- 
кати. Грин.  Ш.  397. 

Трава,  ви,  ж.  Трава.  На  ледачій  зем- 
лі і  трава  не  росте.  Ном.  Ум.  Травка, 

травонька,  травочка,  травиця,  травичка,  тра- 
виченька. Щоби  сіно  не  зчорцйго  і  в  полі 

травиця.  Чуб.  V.  14. 
Травень,  ввя,  м.  Місяць  май. 

Травина,  ви,  ж.  Стебель  травы,  тра- 
винка. Левиц.  Пов.  357.  Ум.  Травчн.ча. 

Травина,  ви,  ж.  соб.  Травы.  Ой  за- 
росла тота  стежка  лихом,  травиною, 

де-м  ходила,  говорила,  серденько,  з  то- 
бою. Гол.  II.  350. 

Травити,  влю,  виш,  гл.  1)  Варить,  пе- 
реварить (пищу).  2)  Тратить,  терять.  У  ко- 

зака так  но  жити,  день  за  днем  на  тім 

травити,  щоб  співати,  танцювати,  дів- 
чатонька ціловати.  Гол.  Ш.  57. 

Травиця,  ці,  травиченька,  травичка, 
кн,  ж.  Ум.  отъ  трава. 

Травка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  трава. 
Травневий,  а,  є.  Майскій. 
Травний,  а,  ё.  1)  Удобоваримый,  съедоб- 

ный. Левч.  167.  2)  Питательный.  Це  хліб 
добрий,  травний,  не  то  що  торішній, 
що  не  знать,  що  й  їв.  Кременч.  у. 

Травник,  ка,  м.  Місто  поросшее  тра- 
вой. Стану  з  тобов  до  слюбоньку  па 

травнику  би  лиску.  Гол.  IV.  167. 

Травнів,  ку,  м.  Настойка  на  разныхъ 
травахъ.  (Ум.  Травнячбк. 

Травоїдний,  а,  е.  Травоядный.    Шейк. 
Травонька,  травочка,  кн,  ж.  Ум.  отъ 

трава. 

Траву р,  ра,  м.  Трауръ.  Не  йди  в  чер- ниці: я  тобі  ввесь  замок  окрию  травуром, 
як  домовину.  К.  Бай.  18. 

Трав  янець,  нцй,  м.  Раст.  Сагіїшзіа- попш  Ь.  І.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Трав'яний,  а,  ё.  Травяной.  Під  ногами 
стелеться  зелений  трав'яний  поміст. 
Левиц.  І.  204.  Трав'яні  пахощі.  Г.  Барв. 
146.  Жаба  трав'яні  Капа  езсиїепіа.  Шейк. 
Трав'яний  коник.  Полевой  кузнечикъ.  Мир. 
ХРВ.  4. 

Травяник,  ка,  м.  1)  Раст.  Нетего- саШз  §гатіпеа  Апсіг.  Шейк.  Анн.  115. 
2)  Рыба  бычокъ,  ОоЫиз  орпіосеріїаіиз Раіі. 

Трав'янка,  кн.  ж.  1)  Раст.  а)  81е11а- гіа  НоІозЬеа  Ь.  Анн.  343.  о)  Тга£оро&оп 
Яоссозиз  N.  А.  К.  Анн.  356.  Плела  вінок 

з  ромену,  еокирок,  трав'янок.  Мир.  ХРВ. 
60.  2)  Проститутка.  Шейк. 

Трав  явозелбняй,  а,  є.  Имьющій  цвътъ, 
похожій  на  зелень  травы.  Шейк.  Вх.  Пч. 
II.  17. 

Трай,  траю,  м.  Судьба,  успіхь,  удача, 
счастіе.  Аби  їм  Бог  дав  хліба  і  соли, 
трай  добрий  і  вік  довгий.  ЗЮЗО.  II.  484. 

ТрахтнІрник,    ка,    .м.=Трахтирннк. 
Гн.  II.   141. 
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Трактнїрннчкя,  кв,  де.  Трактирщица, 
жена  трактирщика.  Гн.  II.  141. 

ТрактіІрвя,  ні,  ло.=Трахтвр.  Гв.  II. 
141. 

Трактирна,  ві,  ;*\=Трактиїрва  Драг. 
257. 

Трактування,  вя.  с  Угощеніе.  Шейк. 
Трактувати,  тую,  еш,  гл.  Угощать. 

Сват  того  не  чує,  охочо  трактує.  Ду- 
каш.  133.  Череваниха  їх  (гостей)  трак- 

тувала. К.  ЧР.  178. 
Тра-ла-ла!  меж.  для  вьіражевія  радосіи. 

Тра-ла-ла,  тпра-ла  ла.  на  базарі  була. 
Шевч.  „Гуляй  душа!  Тра-ла-ла.'"  на  ввесь 
шпнк  гукає.  Г.  Арт.  (О.   1861.   Ш.    103). 
Трандафиль,  лі.  трандафвра.  рв,  ж. 

Роза,  Кока  сепІіГоІіа  Ь.  ЗКШ.  1.  134. 
Трандафиль  там  цвіла,  хорепца,  повна, 
любо  подивиться.  Свиня  під  неї  тиць  і 
кинулась  назад....  трандафиль  поколола 
пику.  Гліб.  (1895).  157. 

Травдахвл,  лу,  м.  Раст.  Сирень,  8т- 
гіл£а  тиі^гагії  Ь.  Анн.  346. 

Травдахвловвв,  а,  е.  Сиреневый.  Шейк. 

Трапаш.  ша,  м.  Зимняя  дорога,  утоп- 
танная овцами.  Шух.  І.  81. 

Трапеза,  8В,  ж.  1)  Сті.ть,  кушанье. 
Та  трапеза  була  вже  багато  скудніша. 
Левиц.  І.  394.  2)  Въ  монастыряхъ:  сто- 

ловая. Іди  в  трапезу    Шейк. 

Трапезувати,  зую,  еш,  гл.  'Ьсть,  обі- 
дать. Почали  трапезувать  удвох.  Мнж. 

149.  Трапезуйте,  люде  добрі.  Левиц.  Нов. 
340. 

Траплятн.  лаю,  еш,  сов.  в.  трапвтв, 
пл»,  плш,  гл.  Попадать,  попасть.  О.  1862. 
V.   106.  Трапила  й  коса  на  камінь.  Ф§дьк. 

Траплятися,  лаюся,  ешся.  сов.  в.  трі- 
патися, плюся,  пвшея,  гл.  Случаться. 

случиться.  Левиц.  1.  295.  Трапляється  і 
десять  батьків  на  году,  а  мати  одна  на 
роду.  Міус.  окр.  Наталці  траплялись 
женихи.  Котл.  Нп.  350.  Трапилось  лихо. 
Трапляється,  часом  тихенько  заплаче. 
ІІІевч. 

Трапов,  м.  Только  въ  выражен  і  и:  на 
трапку.  Гді  случится,  де  трапиться.  На 
трапку  шукай.  Еіисаветгр.  у.  Де  ніж? — 
На  трапку.  Ном.  К    12749.    Мнж.    167. 

Травок,  пка,  м.  Сл$дъ,  тропа,  дорога. 
Взяти  трапок.  Харьк.  г. 

Трапунок,  нву,  м.  Случай.    Сквир.    у. 
Тра  ра-ра!  меж.  Припъвъ.  Грив.  Ш. 

461. 

Тра-ра-рі!  меж.  ПршгБвъ.  Гей  летіли- 

журавлі  то  великі,  то  малі,  сіли  собі  край 
риіі  заспівали:  тра  ра-рі!  ЗЮЗО.  II.  529. 

Трата,  та.  ж.  Утрата;  убытокъ,  потеря. 
Чи  зиск,  чи  трата— єдна  заплата.  Нов. 
/6   10525. 

Тра-та-та!  меж.  для  вьіраженія  бара- 
бавваго  боя.  Шейк. 

Тратити,  чу,  твш,  гл.  і)  Расходовать, 
проживать,  тратить.  Сам  бачу,  що  худобу 
трачу.  Шейк.  Що  тобі  у  руки  не  дай, 
усе  тратиш.  Кавев.  у.  2)  Терять,  губить. 
.4.  я  плачу,  літа  свої  марно  трачу.  Чуб. 
V.  1.  Служба  вільность  тратить.  Нон. 
3)  Казнить,  лишать  жизни.  Гн.  І.  57. 
Вдовин- синонька  тратити  гадають.  Гол. 
Була  дівка  така.  1  вона  мала  четверо 
дітей....  ті  діти  тратила.  Гн.  II.    127. 

Тратитися,  чуся,  тншся,  гл.  Тратиться. 
Трату  вати,  тую,  еш,  гл.  Портить,  тон- 

тать.  Тратує  озимину  худоба,  бо  земля 
мокра.  КаиенеЦ.  у. 

Трафнтн,  ся.  См.  Трафлятн,  ся. 
Трафлятн,  ляю,  еш,  сов.  в.  трафнтн, 

флю.фиш.  г.і.=Трапляти,  трапвтв.  Тра- 
фила коса  на  камінь.  Шебк. 

Трафлятвся,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  тра- 
фитися, флюса,  фишеа,  г  :.=Траплятн- 

са,  трапитеся.  От  знай,  дівчя.  як  ска- 
зати, як  ся  трафтт  постояти.  Лукаш. 

119. 

Трефнії,  а,  е.  Негодный  для  употреб- 
ленія  евреямъ,  нечистый.  Трафне  м'ясо. Шейк. 

Трахатя,  хаю,  еш,  гл.  Стучать.  Це  ви, 
пане,  трахали  в  стінку?  Ні,  не  я. — А 
я  думала,  шо  ви  та  й  прибігла.  Чер- 
ниг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Трахвитв,— са,  хвлю,—  сл.хввш,— са, 
г.і.=Трафятн,  ся=Трапнтн,  ся.  Трах- 
вив  го  в  седно.  Ном.  №  1782. 

Трахт,  ту,  м.  Трактъ,  большая  дорога. 
Гн.  II.  192.  І  на  трахт  теплицький 
справив  сина.  Мкр.  Н.  39.  Ум.  Трахточок. 
Постав  шинок  на  трахточку — шинку- 

вати буду.  Чуб.  V.  300. 

Трахта,  тв,  ж.  Только  въ  следующей 
загадкі  на  борову.  Трахта-плахта  по 
полю  скаче.  Ном.  стр.  300,  Л-  372. 

Трахтервл,  ві,  лс.=Трахтвр.  Кажут 
люди,  шо  милий  не  п'є,  а  він  рано  $ 
трахтерні  йде.  ЗЮЗО.  11.  458. 

Трахтвр,  ра,  м.  Трактиръ.  А  милень- 
з  трахтира  йде.  Чуб.   V.  588. 

Трахтврннй,  а.  е.  Трактирный.  Шейк. 
Трахтйрннв,  ка,  м.  Тракти  рщикъ.  Шейк. 



790 ТРАХТИРЯИКІВ — ТРЕМКУХЛТИЙ. 

Трахтврнвків,  кова,  ве.  ! Ірина длежа- 
щій  трактирщику. 

Трахтовяй,  я,  ё.  Проізжій.  Шлях  не 
трастовий.  Драг.  244. 
Трахтовйтнй,  а,  в.  Уміющій  угощать. 

Шейк. 
Трахточов,  чва,  м.  Ум.  оть  трахт. 
Трактування,  в  я,    г.=Травтування. 
Трахтуватн,  т$ю,  вш,  гл.  1)=Трав 

туватв.  2)  Разсуждать,  разговаривать;  су- 
дить, осуждать.  Це  видно  про  мене  трах- 

тують,  видно  про  мою  землю  Грицько 
замишляє.  Мир.  Нов.  1.  154.  Я  ж  дума- 

ла, воріженьки  шо  сплять  і  не  чують, — 
вони  аг  мене  молодую  судять  і  трах- 
тують.  Грин.  Ш.  190. 

Трахтуватноя,  т^юся,  вшся,  гл.  Спо- 
рить, препираться.  Оце.  Карпе,  за  твою 

сусідку  трахтувалися.  Мир.  Пов.  І.  141. 
Трацьвий,  а,  е.  Лесопильный.  Шух. 

І.  88. 

Трач,  ча,  м.  і)  Пилыцикъ,  расниливаю- 
шій  бревно  на  доски.  Шейк.  2)=Трачевня. 
Вх.  Лев.  473. 

Трачарь,  ря,  м  =Трач  1.  Хотин,  у. 
Трачатя,  чаю,  вш,  гл.=Тратвти  1. 

Нехай  мені  отець  худоби  не  трачае, 
скарбів  не  збуває,  нехай  мене  молодої  з 
неволі  не  викупає,  бо  я  вже  потурчилась, 
побусурменилась.  АД.  І.  235. 

Трачёвяя,  ні,  ж.  Лісопильня.  Зміев.  у. 
Траченая,  ня,  с.  Расходъ.  Шейк. 
Трачйняя,  ня,  е.  Опнлки.  Шейк. 

ТрачІе,  чёва,  ве.  Ііринадлежащій  пиль- 
щику. 
Трачва,  кн,  ж.  Лісопильня.  Шейк. 

Шух.  І.  181. 
Трачияв,  ва,  л.=Трач  1.  Вх.  Лей. 

474. 
Трачувати,  чую,  вш,  гл.  Распиливать 

бревно  ва  доски.  У  мая.  у. 
Трат!  меж.  Крикъ  на  овецъ.  Зніев.  у. 
Тре,  нар.  Сокращ.  треба.  Тре  тим  ро- 

гом чесатися,  котрим  можна  дістатися. 
Шейк. 

Трёа,  нар.  Сокращ.  треба. 
Треба,  нар.  Надо,  нужно,  необходимо. 

Пошли,  Боже,  з  неба,  кого  нам  треба. 
Ном.  Хоч  хочете — не  хочете,  треба  при- 
влкати.  Ып.  Иногда  употр.  какъ  сущ: 
1  він  з  своїм  требом.  Грин.  І.  236.  Тре- 

бой Л  кінця  нема.  Грин.  І.  244.  На  що 

купив? '-  Треба;  на  що  продав?— Треба.  І 
требові  кінця  не  буде.  Нон.  №  9748. 

Требйтв,  блю,  бйш,  гл.  Тратить,    зат- 

рачивать, употреблять.  Я  на  дітей    тре- 
бив  грошей  чимало.  Лебед.  у. 

Требіж,  я»,  м.  Отбросы,  масо  негодное 
въ  пищу  для  людей.  Шейк. 
Треблажеине  дерево.  Легендарное  де- 

рево, выросшее  изъ  обруча,  который  клалъ 
себі  на  голову  больной  Адамь;  оно  иміло 
вндъ  креста  и  на  немъ  впослідствіи  былъ 
распять  Спаситель.  Драг.  94. 

Трёбвяв,  ва,  м.  Требникъ. 
Трёбно,  нар.  Требовалось,  было  потре- 

бовано. Корчмарочка  добрі  зная,  что  мні 
спотребно,  повни  логики  наливає,  хотя 
і  не  требно.  Гол.  Ш.  523. 

Требуватн.  бую,  вш,  гл.  1)  Пробовать, 
отвідьівать.  Корз.  Соснин,  у.  2)  Пробовать, 
пытаться,  испытывать.  Соси.  у.  Розуму 

требую.  Гол.  II.  276.  Л) -чого,  чим.  Нуж- 
даться, йміть  необходимость  въ  чемъ.  Вх. 

Зп.  70.  Пана,  сі  не  бою,  війтом  не  тре- 

бую. Шух.  I.  И>Э. 
Требульва,  вн,  ж.  Раст.  АШит  сЬоепо- 

ргавшп  її.  Анн.  23. 
Тревнйй,  (Ц  ё.  Сытный.  Борз.  у. 

Трёйвв,  нар  =Трнчі. 
Трейтйна,  вн,  ас. = Трети  на.  Половину 

царства,  трейтину  щастя.    АД.    І.    23. 
Трейтій,  я,  в,  числ.= Третій. 
Трейтяв,  «а,  м  =^Третяв. 
Трейтява,  вн,  ж.  Трехлітняя  телка. 

Худібку  мали  в  себе  невеличку,  теличку- 
трейтяку.  Рудч.  Ск.  II.  174. 

Трейцятвй,  а,    е,    шел,— Тридцятій. 
Трейчатий,  а,  е=Тройчатнй.  Нехай 

засвітить  трейчатую  свічку.  Мет.    162. 

Трейчн,  нар. =Трвчн.  Обійди  трейчи 
кругом  церкви.  Ном.  №  4527.  Крикнув 
чорний  ворон  трейчи  у  байраці.  О.  1861. 

II.  41. 
Трембіта,  ти,  ж.  Музыкальный  инстру- 

ментъ  гуцуловъ — длинная,  около  3  -мет- 
ровъ,  деревянная  труба;  узкій  конецъ  на- 

зывается пищбк,  широкій — голосний,  а  рас- 
ширенная часть  инструмента  голоснйця. 

Шух.  I.  72.  Ум.  ТрембГтна.  трембГточва. 

ТреибІтанвав,  ва,  м.  Музыканта,  игра- 
ющій  на  трембґті.  Шух.  I.  29.  II.  72. 

Трембітати,  таю,  вш,    гл.    Играть    на 

трембіті.  Шух.  I.  197.  Та  як  озмут  трем-  л біточки,  на  них  трембітают.    Шух.   I. 
204. 

Трембітка,  тренбіточва,  вв,  ж.  Ум. 
огъ  трембіта. 

Треябухатвй,  а,  е.  Брюхастый,  съ  боль- 
шнмъ  брюхомъ.  Вх.  Лем.  474. 
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Трембухач,  ча,  м.  Брюхачъ,  толстопу- 
зый. Вх.  Лея.  474 

Тременталь,  лю,  м.  Раст.  Сегапіит 
Ра1и§1ге  Ь.  Анн.   155 

Треввйй,  а.  ё.  О  голосі:  серебристый, 
звенящій.  Тремкий  (голос),  як  тонке  сріб- 

ло, як  найтончий  кришталь.  Левка. 
Иов.   192. 

Тремтіння,  ня,  с.  Дрожаніе. 

Тремтіти,  мчу,  тйш,  гл.  Дрожать,  тре- 
петать. Нехай  тремтять,  рикають  гори. 

її.  Исал.  111.  Роса  на  листях  тремті- 
ла. Шейк.  Затихає  голос,  тремтить. 

Левин,  ВЙО.  І.  495. 
Трензель,  аля,  м.  Уздечка  съ  удилами. 

Ул.  Трензельна.  Взяла  коня  за  трензель- 
ку. Гол.  Ш.  52. 

Треаожвтя,  жу,  жяш,  гл.  Спутать 
три  чопі  веревкой  (у  коня).  Щоб  не 
втіпла  коняка,  треба  її  треножити. 

Трепати,  паю  вш  и  п  ію,  плвш,  гл. 
1)  Трясти?  2)  Идти.  Буде  три  милі  тре- 

пати. Вх.  Леи.  475.  3)  Жадно  •Бсть,  упи- 
сывать, уплетать.  Котл.  (Шейк.). 

Трепатнся,  паюса,  вшея  и  плюся, 
плешся,  гл.  Трястись,  встряхиваться,  дро- 

жать. Их.  У  г.  271.  На  ясени  листя  ся 
трепле.  Вх.  Лем.  4  75.  См.  Тріпатися. 

Трепачка,  ва,  ж.  Кисточка  на  концТ; 
кнута.  Вх.  Лем.  4  75. 

Трепет,  ту,  м.  Дрожаніе.  содраглніе, 
треиеть,  ужасъ.  Обняв  мене  великий  страх 
і  трепет.  К.  Іов.  64.  Під  трепетом.  Въ 

страхи.  Як  прийшов  п'яний,  я  під  тре- 
петом висидів  цілу  ніч    НВолын.  у. 

Трепета,  та,  ас.  Осина.  Угор.  Рориіиз 
Ігегаиіа.  Ой  седіла  зозулечка  в  лісі  на 
трепеті.  Гол.  Ум.  Трепітна.  На  тім  боці 
при  потоці  трепітка  ся  трепле.  Гол. 
Ш.  40. 

Трепетати,  чу,  чеш,  гл  1)  Дрожать, 
содрагаться,  трепетать.  1  вся  вселен  на  тре- 

петала. К.  Псал  176  Легко  трепече 
його  серце  Мир  ХРВ.  40.  2)  Бояться, 
треііетаїь. 

Трепетатнся,  чуся,  чешся,  гл.  Вздра- 
гивать, дрожать,  трястись. 

Трепетав,  ва.  м.  Въ  г/бдєлкі:  металли- 
ческая дужка,  сквозь  которую  проходип. 

черезсъделень.  Харьковь.  (ЛободЛ 

Трепетний,  а,  є.  Трепсіцуїцій.  Трепет- 
на земля    Шевч. 

Трепётта,  та,  с.  Нее  дрожащее,  зпіітеть 
растевій.  Шейк.  Дунай  висихав,   зіллєм 

заростає,  зіллєм  трепеттєм,  вшеляким 
цвітом.  АД.  І.  33. 

Трепілва,  кн.  ж.  11т.  Соїигпіх  сога- 
типіз,  перепелъ.  Вх.  «Тем.  475. 

Трепітва,  вн,  ж.  1)  Ум.  отъ  трепета. 
2)  Султанъ  (на  головвомь  уборі  офицера); 
перья  на  шляп*.  Вх.  Лем.  475 

Трепіток,  тва.  м.  Трепешущій.  Сест- 
риці дайте  вінок  трепіток....  ней  ся 

трепоче,  на  кого  хоче.  Гол.  II.  56. 

ТрепІття,  тя,  с=Трепеття.  Гол.  IV. 
130. 

Трепло,  ла,  с  1)  Весло  у  плота.  2)  Де- 
ревяиный  инструмента  въ  формв  заострен- 
наго  весла  съ  короткой  ручкой,  съ  остры- 

ми краями  лопасти,— объ  него  треплютъ 
лень,  очищая  его  отъ  кострики.  Черниг.  у. 

Трепнути,  ву,  нёш,  гл..  Тряхнуть. 
Ввечері,  кінчаючи  роботу,  молотники 
казали: — ні,  ще  на  в^ову.—  Еге,  еге,  треп- 
німо  хоч  снопів  з  п'ять.  См.  Тріпнути,  ся. 

Трепбта,  та,  лс.=Трепета.  Вх.  Мы. 
475. 

Трепотатв,  чу,  чет,  гл.  1)=Трепета- 
ти.  2)  Трясти,  потрясать.  За  нее,  за  нее  два 
ляшеньки  з  голими  шаблями.  Оден  іде 

трепотячи,  другий  іде  тихо.  Гол.  І.  66. 

Трепотатнся,  чусв,  чешся,  ?л.=Тре- 
петатвся.  Вінок-трепіток....  ней  ся  тре- 

поче. Гол.  II.  56.  /  кужілка  трепочеть- 
ся,  мені  прясти  не  хочеться.  Рк.   Макс. 

ТрепотІти,  чу,  тйш,  трепотітися,  чу- 
ся, тішся,  гл.= Трепотатв. 

Третий,  а,  є.  числ.=Третій  Трета 
упала  поконець  серденька.  Гол. 

Третина,  ви,  ж.  1)  Третья  часть.  2)  мв. 
третини.  Третій  день  носл*  кончины  чело- 

века, сопряженный  съ  поминальнымъ  об*- 
домт».  Мил.   171.  Ум.  Третинна,  третмночка. 

Третій,  я,  в,  числ.  Третій.  Два  кме- 
ті,  пан  третій.  Шейк.  Уп'ять,  так,  об 
третіх  пшнях,  приходить  щось  до  вікна 
та  й  кожг.  Рудч.  Ск.  11.  76.  Вже  так 
як  об  третьоту  упрузі  назирив  він  ко- 

неня. Рудч.  Ск.  II.  175. 
Трётннй,  а,  е.  Относящійся  къ  трети, 

рлзечитываемый  по  третямъ.  Шейк. 

Третво,  нор.  Но  третямъ.  Шейк. 
Третям,  ва,  -и.  1)  Животное,  которому 

три  года.  Марець  третяку  бику  ріг  зло- 
мить. Ном  М"  413.  2)  Третій  повремени 

рой  изъ  стараго  ульи.  Це  вже  нема  що: 
з  третяка  не  буде  пуття.  Подольск,  г. 
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3)  Трехсаженный  отрубокъ  древеснаго  ство- 
ла. Шух.  I.  177.  4)  Младшій  пастухъ  при 

чабан  (  и  личмані.  Черном.  5)  Родъ  коліна 
въ  танці.  Лід  дудку  била  третяка.  Котл. 
Ен.  1.  19.  Мов  літав  і  не  торкався  до 
землі  ногами.  Гоп!  гукав  у  боки  взявшись, 
сипав  третяками  і  навприсядки  пускав- 

ся й  колесом  крутився.  Мкр.  Н.  ЗО. 
Зубами  третяка  вибивати.  Дрожать  такъ, 
что  зубъ  на  зтбъ  не  попадаетъ.  О.  1862. 
IV.  88.  6)  Порода  чеснока.  Вас.  204.  Ум. 
Третячбк.  Бинок-третянок.  Ном.  №  10211. 
Трефятн,  флю,  фмш,  гл.  Заплетать 

мелко  волоса,  чтобы  были   кудрв.    Шейк. 
Трець.  терца,  м.  Трущій,  тотъ,  кто 

треть.  Ні  трець,  ні  мнець,  ні  в  дуду 
грець.  Поел. 

Трбчи,  чмсл.=Тричв.  Грин.*  Ш.  263. Трени  на  день  одвідаю.  Шейк. 
Треш!  меж.  Крикъ  на  овець.  Мир. 

ХРВ.  39. 

Трж,  трьох,  числ.  Три.  Один  син — не 
сын,  два  сини — пгв-сина,  три  сини— ото 
тільки  син.  Ном.  №  9286. 

Трмб,  бу,  м.  1)  Часть  ткацкаго  станка. 
См.  Верстать.  МУЕ.  Ш.  17.  2)  Склонность, 
стремленіе.  Вона  Яде  своїм  трмбом.  Она 
двлаетъ  ио  собственному  желавію.  Лохи.  у. 
3)  Три6-зіллй=Трой  зілля.  А  хто  ж  мені 
трид-зілля  достане,  той  зо  мною  на 
шлюбоньку  стане.  Грин.  Ш.  238.  Ум. 
Триббк.   Нас.  165. 

Трвблвствй,  а,  е.  Съ  запавшими  бока- 
мн.  Віл  триблистий.  Черк.  у. 

Трибок,  бка,  м.  Ум.  оть  триб. 
Трабратвій,  я,  в.  Пришідлежащій  тремь 

братьямъ.  Київським  шляхом  верби  по- 
хилі трибратні  давні  могили  вкрили. 

Шевч. 

Трибульва,  кя,  лс.=Трвбулька  ЗЮЗО. 
1.  111. 

Трибун,  на,  м.  1)  Трибу нь.  2)  Одинь 
язь  вадзирателей  за  учениками  (въ  ста- 
рыхь  малорусе  к  и  хъ  школахъ).  Втікайте 
з  бурси:  вас  тепер  не  знайде  ні  консул, 
ні  трибун.  К.  ПС.  6». 

Трибуна,  ни,  ж.  Трибуна.  Судова  три- 
буна. К.  ХП.  122. 

Трибунал,  лу,  м.  Трибуналъ,  судь,  су- 
дилище. Вже  судили  княжі  віча,  панські 

трибунали.  К.  XII.  45.  Ми  судимось 
громадським  трибуналом.  К.   І1С.   24. 

Трибух,  ха,  м.  Требуха.  ШсВіс. 
Трибухатий,  а,  є  =  Трембухатвй. 

Желех. 

Трибушбн.  на,  м.  Штопорі.  Желсх. 

Тривавнй.  тривавквй,  а,  е.  Выносли- 
вый, воздержный.  НВолын.  у. 

Тривалий,  а,  є.  1)  Продолжительный. 
Шейк.  2)  Прочный,  основательный.  Шейк. 

Тривалість,  ЛВств,  ж.  1)  Бодрость, 
бодрое  состояніе,  сила  въ  тілі.  Як  не 
їсть  чоловік  довго  скоромної  страви,  так 
нема  й  трива.  ости.  Каменец,  у.  2)  Проч- 
ность. 

Трввальввй,  а,  е=Трнвалий  2. 
Тривати,  ваш,  вш,  гл.  1)  Жить,  суще- 

ствовать. Комета  тривала  дві  неділі. 
Дббре  тривати  з  Ким.  Хорошо  жить,  быть 
въ  ладахъ  съ  кінь.  Війт  з  нами  добре 
тривав.  Федьк.  2)  Длиться,  продолжаться. 

3)  Тривай,  тривайте!  Постой,  постойте,  по- 
дожди, подождите.  Ох,  тривай,  я  й  за- 

була. Шевч.  „Тривайте!— гукав  Кобза; — 
„глядіть,  щоб  кінь  не  забив  котру".  Стор. 
М.  Пр.  52. 

Тривний,  а,  е.  1)  Питательный,  сыт- 
ный. Тривна  каша.  Кременч.  у.  2)  Удо- 

боваримый. 3)  Удобный,  пригодный.  Це 
дерево  тривне  на  плуг.  Борз.  у. 

Тригубач,  ча,  м.  Губастый,  съ  боль- шими губами.  Угор. 

Тригубий,  а,  е.  Съ  заячьею  губо». 
Шейк. 
Тридев'ятий,  а,  е.  числ.  Двадцать седьмой. 

Тридев'ять,  ти,  числ.  Двадцать  семь.  Усе 
дам:  хоч  десять  городів,  або  тридев'ять 
кладів,  або  чого  хочете.  Шевч. 

Тридесятий,  а,  е.  числ.  Тридцатый. 
Шейк.  Рудч.  Ск.  II.  105. 

Тридесять,  ти,  числ.  Тридцать.  Єсть  за 
тридесять  земель  попович  Ясат.  Рудч. 
Ск.  II.  104. 

Трндиьбввй,  а,  е.  Трехдневный.  НВо- лын. у. 

Тридцятеро,  числ.  Тридцать  душъ, 

штукъ.  Тридцятеро  й  троє  на  подвір'яч- ко твое.  Чуб.  У  тридцятеро.  Въ  тридцать 
разъ.  Та  взяла  вже  тепер  шовку  у  трид- 

цятеро, чи  що,  та  й  обмотала  знов. 
Рудч.  Ск.  Н.  70. 
Тридцятий,  а,  е.  числ.  Тридцатый. 

Тридцятка,  ки,  ж.  1)  Полотно  очень 
тонкое,  въ  ЗО  насмъ.  2)  Копа-тридцятиа. 
Счетная  единица  при  продажі  на  базарі 
готовыхъ  оконъ:  30  штукъ.  Вас.  150. 

Тридцяток,  тка,  м.  Тридцать.  Йому 
років  до  тридцятка  було.  0.  1862.  І.  29. 
Років  коло  тридцятка  назад.  Ном. 
№   11734. 

Тридцятолітва,  кя,  ж.  Женщина  трид- 
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цати  лътъ.  Ще  ж  я  зжурюсь  без  нього, 
то  здаватимусь  тридчятоліткою.  V.  Г>арв. 
234. 

Тридцятострунннй,  а,  є.  Сі.  тридцатью 
струнами  (о  музык.  инструмент*).  Не  слав- 

те кобзаря  словами  золотими,  повісьте 
«и  над  ним  його  тргідцятострунну.  К. 
Дз.  191. 

Тридцять,  тя.  числ.  Тридцать.  Змій  дає 
йому  ще  книжку  на  тридцять  днів. 
Рудч.  Ск. 

Трнждевь,  дня,  м.  Три  дня.  трок  су- 
токъ.  Харьк.  г. 

Тривілля,  ля,  с  =Тройзілля. 
Тризубець,  бця,  к.  Трезубецъ;  вили  сі. 

тремя  зубьями.  Тризубець  щоб  тобі  зло- 
мивсь. Котл.  Ен. 

Тряйцять  и  мр.=Тридцять  и  ир. 
Трййчн,  чмсл.=Трнчи.  Трийчи  відре- 

чешся. Єн.  .1.  XXII.  Зі. 

Триклятий,  а,  е.    Трижды    проклятый 
Трйконь.  Только  вь  выраженш:  у  три - 

вочь.  Тройкой  лошадей. 
Трнкут,  та,  м.  Треугольника  Шейк. 

Ум.  Трйнутои,  трйнуточок. 
Трикутник,  ка,   .к.=Трикут.   Желех. 
Трякуток,  тка,  трнкуточок,  чка,  м. 

Ум.  оть  трииут. 
Трилітній,  я,  в  Трехлтиній.  Дає  їм 

трилітню  житню  солому.  Чуб.  II.  336. 
Хай  на  тебе  трилітня  трясця! 
Тримання,  ня,  с  Держаніе. 
Тримати,  маю,  вш.  гл.  і )  Держить,  со- 

держать. Тримала  мене  за  руку.  Стор. 
М.  Пр.  37.  Тримає  коні,  а  волів  не  хо- 

че. Каменец,  у.  Дочку  тримай  в  дому, 
ще  й  заплати  кому,  щоб  узяв  біду  з  до- 

му. Ном.  №  9313.  Бог  батько:  як  буде 
нас  тримати,  то  буде  й  годувати.  Ном. 
Л:  77.  2)— за  що.  Считать,  почитать  за 
«по.  Тримай  свято  за  свято.  Ном. 

Триматися,  маюся,  вшся.  гл.  Дер- 
жаться, придерживаться.  На  Бога  скла- 

дайся, розуму  тримайся.  Ноя.  .V  64. 

ТримбІта,  ти,  ле.=ТрембІта.  На  по- 
лонині грае  в  тримбіту  там  вівчарь. 

Млак.  116. 

Триноннвй,  а,  е.  Употреблено  въ  бра- 
нії. Оттам  до  тримонного!  (біса)?  Св. 

-І.  314. 

Трйна,  ня,  ж.  Употребляется  также  и 
лишь  во  множ.  ч.  еь  гв\ш-же  значеннями. 
1)  Сінная  труха,  измельченное  съно  или 
солома.  Шейк.  Фр.  Ир.  177.  2)  Опилки 
древесный.  НВолын.  у.  Чому  вітер  несе 

трину'4  бо    вона    дрібненька.    ЗЮЗО.    II 442.  Ум.  Трйнка. 

Тринадцятеро,  чпсл.  Тринадцать  душъ, 
штукъ. 

Тринадцятий,  а,  є,  числ.  Тринадцатый. 
Трннадцятка,  кн,  ж.  Полотно  въ 

13  пасмъ.  Ум.  Тринадцяточна. 

Тринадцять,  тя,  чис.г    Тринадцать. 
Трйндатнся,  даюся,  елся,  гл.  Шлять- 

ся, бродить.  Цигани....  триндают  сі  від 
міста  до  міста.  Гв.  І.  115. 

Трннди,  меж.  Прнпъвъ.  Гол.  Ш.  492. 
Триндикати,  каю,  вш,  гл.  Наигрывать, 

напувать.  Драг.  74.  Грицько...  тринди- 
кає та  висвисту?.  Мир.  ХРВ-.  40. 

Триндичка,  ки,  ж.  1'одъ  піснії  на 
живой  бойкій  хіотивь.  содержанія  преиму- 
щественво  шутливаго;  триндйчни  поются 
обыкновенно  на  вечернйцях.  Мил.  63,   94. 

Трйннти,  ню,  няш,  гл.  1)  Превращать 
въ  труху.  Шейк.  2)  Сильно   ъхть.    Шейк. 

Трнннця,  ці,  ж.  Объедки  евна.  Шейк. 
Я  в  тебе  стою  по  боки  в  гною,  по  боки 

в  гною,   триницю  зуб'ю.  Гол.  IV.  44. 
Триніжка,  ки,  ле  =Трииіжок.  НВо- лын. у.  , 

Трняіжник,  ка.  .и— Триніжок.  МУК. III.  ЗО., 

Триніжок,  жка,  м.  Треножникъ,  под- 
ставка или  табурегь  на  трехъ  ножкахъ. 

Шух.  І.  150.  Виніс  із  комори  казан,  по- 
вісив'його  на  триніжках.  Сі  эр.  М.  Пр. 

154.  Чіпка  пересів  на  другий  триніжок. 
Мир.  ХРВ.  181. 

Трйнка,  кн,  ж.  Ум.  огь  три  на. 
Тряикаль,  ля,  м.  (оть  ньм.  Ттіпк^еИ). 

Деньги  на  могорычъ,  могорычъ,  взятка. 
Тринкалі  (старшина)  побрав,  а  діла  не 
зробив.  Нолт. 

Трйнкати.  каю,  вш,  гл.  Картавить. 
Вх.  Зн.  70. 

Трйння,  ня,  с  соб.  оть  трина. 
Трйнпіль,  н  трйнпуль,  ля,  м.  Палка, 

на  которой  въшаютъ  для  святія  шкуры 
убитую  овцу:  поереднвъ  она  висить  на 
веревкї.  а  концы  ея  иродЬты  въ  проръзы 
заднихъ  ногъ  овцы.  О.   1862.  V.  Кух.  39. 

Трйнчнк,  ка,  м.  Назван  іе  трехъ  взя- 
токъ  при  игр*  въ  хвальну.  КС.  1887.  VI 466. 

Трйнькало,  да,  м.  Расточитель,   мотъ. 
Тринькання,  ня,  с  Расточительность, 

мотовство. 

Тринькати,  каю,  вш,  гл.  1)  Расточать, 
мотать,  спускать  деньги.  2)  Картавить, 
нехорошо  произносить.  Вх.  Зн.  70. 
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Трнпутень,  тня,  м.  Раст.  Ріапіа^о 
йія.іог  Б.  Анн    259. 

Трнпттник,  ка,  м.  Раст.  Ріапіа^о  а\-е- пагіа  №.  К.  Аня.  258. 

Трня'ять,  ти,  чиел.  Пятнадцать.  Поки 
трип'ять  (тнжднів  по  Різдві)  не  ми  не.  то 
не  буде  тепла.  Нои.  №  519. 

Трнрішній,  я,  е.  ТрехлЬтній.  НВолын.  у. 
До  він  убогий.'  У  нього  трирішня  пше- 

ниця стоїть  на  току.  Каменец,  у. 
Трисвятий,  а,  е.  Пресвятой,  святійшій. 

Оттакої  трисв'ятої.  Ном.  Л;  6362. 
Триста,  числ.  Триста.  Триста  галок 

та  60  чайок,  та  15  орлів  одно  яйце 
знесли.  Ном.  стр.  292,  №  60. 

Триття,  тя,  с  Треніе,  растирав  іе.  / 
триття  не  пособе,  як  візьме  корчем  у 
животі.  Могил,  у. 

Триумф,  фу,  м.  Тріунф-ь,  торжество. 
До  короля  з  триумфом  їздив  пишно. 
К.  Бай.  32. 

Тріумфальний,  а,  в.  Тріумфальний, 
торжественный.  Триумфальну  /алеру  то- 

бі.... я  дарую.  К.  ДІБ.  XII    279. 

Трнумфувати,  фую,  вш,  гл.  Торже- 
ствовать, б,  варваре!  покинь  триумфу  - 

вати.  К.  ХП.  73. 

Трйхн,  трях,  ж.  мн.  Треніе;  переносно: 
возня,  хлопоты.  Употреблено  вь  следующей 

ноговоркі.  Трихи  та  мнихи, — нема  одди- 
хи.  Ном.  №  10952. 

Тряца лівка,  ви, ж. Трехдюймовая  доска. 
МУК.  Ш.  29. 

Трнчи,  числ.  Трижды.  Чудний  ти  ме- 
ні тричи,  Терешку.  Лебед.  у.  Буде  твоя 

вража  дочка  на  день  тричи  бита.  Чуб. 
V.  424. 

Трйшяя.  Вь  выраж.:  у  трйшия  гнати— 
вь  шего  гяать.  Тільки  цап  стрибне  у 
панський  сад,  на  шиї  дзвін  дзень-дзень! 
народ  заворушився,  і  гостя  в  трйшия  в 
кошару  мусять  гнать.  Греб.  362. 

Трібний,  а,  е.  Нужный,  необходимый. 
Ще  мені  самому  ця  книжка  трібна. 

Трібувати,  бую,  вш,  іл  =  Требу ватв. 
Вх.  Лем.  475. 

Тріватв,  ваю,  вш,  гл.  --•■  Тряватн. 
Трівога,  гя,  ж.  Тревога,  смятевіе.  При- 

їхав у  той  город,  де  живе  царь,  коли 
там  трівога:  наступає  великий  ворог  на 
город.  Грин.  І.  185.  Закипіла  по  Вкраїні 
страшенна  трівога.  К.  Досв.  13.  І  по- 
зникали  дні  безумних  у  трівозі.  К.  Псал. 
179. 

Трівбжити,  жу,  жяш,  гл.   Тревожить. 

У  привидки  тргвожиш  мою  душу.  ■  К. Іов.  16. 

Трівбянтвся,  жуоя,  жншся,  гл.  Тре- 
вожиться. Люде  гірш  та  гірш  лякалися 

й  трівожилися.  МВ    Ш.  29. 
Трівбк.  вку,  м.  Житье,  существованіе. 

Я  пишу  кавалок  мого  життя,  мого 
красного  та  любого  трівку.  Федьк. 

Трійка,  кі,  ж.  Отрава.  Вх.  Зя.  71- 
Также  отрава  какь  одияъ  взъ  способовъ 
рыбной  ловли.  Вх.  Пч.  II.  26. 

Трійло,  ла,  е.=Трійка.  Вх.  За.  71. 
Вх.  Пч.  11.  26. 

Трійник,  ка,  м.  Шлея  съ  тремя  поло- 
сами (продольными  и  поперечными).  Вас. 160. 

Трійця,  тройця,  ці,  ж.  1)  Троица, 
Богь  въ  трехъ  лицахъ.  Ыом.  7*  4511, 
4512.  2)  Трисв*щвикъ.  Шух.  I.  270, 
299 — 301,  310.  На  столі  трійця  в  ва- 

сильках, в  калині,  казанок  з  кропильцем, 
надпалена  свічка  воскова.  Сим.  232.  Так- 

же три  соединенный  вмъчлгв  носковыя  евв- 
чи.  Став  боярин,  старша  дружка  і  сві- 

тилка стала,  шаблю  й  трійцю  восковую 
у  руках  держала.  Мкр.  Н.  25.  3)  Раст. 
а)  Уегопіса  рго5ЄгаІа  Б.  ЗЮЗО.  I.  176. 
б)— божа.  Нурегісит  топіапит.  Вх.  Пч. 
I.  10. 

Трійчак,  ка,  м.,  а  чаще  во  мн.  Трій- 
чаки—Тройчаки.  Вх.  Лем.  475.  Трійча- 

ки, значить  вилка  з  трьома  зубцями. 
Екатериносл.  у. 

ТрІйчкчва,  кя,  ж.  Тройная  тёрлиця. 
Вх.  Зн.  71. 

Трін,  трбну,  м.  Рьібій  жиръ.  Шейк. 
См.  Трон  3. 

Тріяі,  тріиькя,  трівюні.  трінюсі,  нар. 
Немножечко.  Полт.  г.,  Харыс.  г.,  Екате- 

риносл. г.  Слов.  Д.  Эварн. 

І.  Тріп,  меж.  для  выражен1я  встряхи- 
вавія,  дрожав ія.  Драг.  181. 

П.  Тріп,  пу,  м.  Слідь?  Я  у  той  тріп 
пішла  до  коршми.  НВолын.  у. 

Тріпанина,  ни,  ж.  1)  Дерганіе.  Шейк. 
2)  Трепка  Шейк.  3)  Вьїколачиваяіе  пыли, 
вьітряхиваніе.  Шейк.  Ум.  Тріпанйнка. 

Тріпання,  ия,  с.  1)  Дерганіе.  Шейк. 
2)  Битье,  наказаніе  розгами.  Шейк.  3)  Вы- 
колачивавіе,  вьітряхиваніе.  Шейк.  4)  Хло- 
паніе, (крыльями,  напр.). 

Тріпати,  паю  (треплю),  «ш  (треплет), 
гл.  1)  Трясти,  вытряхивать.  Кіев.  г.,  Во- 
лын.  г.  Драг.  91.  Тріпай   кглим.    Шейк. 
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2)  Трясти,  трепетать,  шлепать,  хлопать 
(крыльями,  хвостомъ  и  пр.).  Крильцями 
тріпа.  Мнж.  8.  По  під  мостом,  мостом 
щрепле  риба  хвостом.  Мет  302.  3)  Трясти, 
качать  головой  вь  знакъ  отрицанія.  Ні, 
■ні!  казав  Суходрус.  тріпаючи  головою. 
Левин.  Нов.  35.  4)  Б^вжать.  А  я  мовила, 
же  косу  клепле,  він  през  гору  до  милої 
трепле.  Гол.  II.  226.  За  кавалок  кишки 
тріпай  сім  миль  пішки.  ІІосл. 

Тріпатися,  паюса,  вшся,  гл.  1)  Биться. 
Риба  блищала  проти  місяця  білою  як 
срібло  лускою,  тріпалась,  побивалась  в 
сітці.  Левиц.  1.  109.  2)  Встряхиваться, 
трепетать.  Пташки  тріпались,  перелі- 

таючи з  дерева  на  дерево.  Левиц.  І.  374. 
3)  Горячиться,  сердиться,  приходить  вь 
раздраженіе  Не  тріпнися,  а  попереду 
роспитайся.  хто  винен.  НВолын.  у.  Ось 
не  тріпайся,  Іване,  дурно,,  бо  я  не  ви- 

нен. Каменец,  у. 
Тріпнута,  ну,  иёш,  гл.  Тряхнуть.  Вмо 

пив  в  росу  цілу  руку  та  як  тріпне. 
Драг.  91.  Си.  Трепнутк. 

Тріпнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Трях- 
нуться, встряхнуться.  Нехай  наші  коні  на 

чистому  полі  тріпнуться  і  враззаіржать. 
Рудан.  І.  27. 

Тріпотати,  чу,  чеш,  гл.=Трепотатн. 
Рученятами  ...  тріпотав.  К.  Дз.   163. 

Тріпотатнся,  чуся,  чешся,  гл.  1  і=Тре- 
■отатяся.  Каже  вовк:  ТА  дивись,  собако, 

чи  в  мене  хвіст  трепочеться"?  Грнн.  11. 
241.  2)  Яриться,  метаться,  выходить  изъ 
себя.  ШеЛк.  Як  ся  стане  тріпотати, 
тра  з  хати  втікати.   Гол. 

Тріпотіти,    чу,    тяш,    гл.=Трепотітн. 
отур  здойметься,  тріпотит  крилами, 

гутит.  Шейк. 
Тріпу,  меж  для  вьіраженія  момента 

трепанія,  для  вираженій  продолжительности 
трепанія  или  треиеганіа.  Риба  тріпу-трі- 
яу.  Шейк. 

Трісі,  трісюяі,  кар.  Немножечко.  Кон- 
станти чогр.  у. 

Тріска,  ся,  ж.  Щепка.  Як  дерево  зі- 
тнуть,  кожний  тріски збірае.  Ном.  А»1 249. 
€ще-м  огня  і  не  клала,  тріски  ся  імили. 
Гол.    II.  417.  Ум.  Трісочка. 
Тріскання,  ня,  с  1)  Трескъ,  трещаніе. 

2і  Растрескиванье. 

Тріскати,  кап,  ви.,  а>в.   в.   тріснути, 
ну,  наш,  гл.  1)  Издавать  трескъ,  тре- 

щать, треснуть.  2)   Лопаться,   трескаться, 

треснуть.  Кінь  тріскає,—  говорять,  когда 
у  коня  трескается  ожа.  НВолын.  у.  Грае 
він  довго,  раз  весело,  гцо  аж  серце  тріс- 

кало. Федьк,  Від  жару  й  камінь  трісне. 
Ном.  , X  3299.  Щось  трісло.  Каменец,  у. 

Тріскатися,  каюся,  ешся,  гл.  Трескать- 
ся, лопаться.  Гладкий,  аж  шкура  тріс- 

кається. Ном. 

Тріскач,  ча,  м.  Тогь,  кто  трескается, 

въ  загадке— м а къ.  Батько  дерев'яний,  .мя- ла з  глини,  а  діти  тріскачі.  Чуб.  І. 
311.  Ум.  Трісканим. 

Тріскотати,  кочу,  чеш,    гл.    Трещать. 
Тріскучян,  а.  в.  Трескучій,  нздиющіп 

трескъ.  Твій  язик-  -як  стріли  з  лука,  як 
той  жар  яркий,  тріску  ний.  К.  Нсал  289. 

Тріснути.  См.  Тріскати. 

Трісочка,  кн,  ж.  Ум    отр.  тріска. 

Трісочок,  чку,  .«.  Щепочки  я  сухія 
в-вточки  для  растопки.  Запалила  Мари- 
сенька  дрібненьким  трісочком.  Гол.  IV. 
468.  См.  Трусок. 

Тріотя,  та,  трісця,  ця,  с.  Трясина, 
топкое  місто.  Каменец,  у.  Я  хутко,  мит- 

тю постараюсь  в  трістя  його  к  чортам 
загнать.  Котл.  Ез.  I.  9. 

Трісь,  меж.  выражающее  трескъ,  лопа- 
ніе.  Хоч  трісь,  а  пнись.  Ном.  .V    14218. 

Трісчнва,  ни,  ж.  Одна  щеночка.  Мнж.  30. 

Тріфблія.  лії,  ж.  Раст  Мепуапіпез  ігі- іоііаіа  Ь.  Анн.  215. 

Трішки,  нар.  Немножко.  Нехай  вам 

Бог  здоров'я  прибавить  в  ручки,  в  ніжки 
і  в  животок  трішки.  Ном.  .V  4571.  Ум. 

Трішечки. 
Тріщ,  ща.  .и.=Тирч.  Вх.  Лем.  475. 

Тріщання,  ня,  с.  Трескъ.  Голоса  змі- 
шувались з  птичим  співом,  з  диким  трі- 

щанням трав'яних  коників.  Левиц.  Пов. 
109. 

Тріщати,  щу.  щнш,  гл.  1)  Трещать. 
На  горищі...  тріщало,  неначе  дах  зри- 

вало з  хати.  Стор.  М.  Пр.  37.  Рвонув 
він  раз,  —  тенета  не  тріщать.  Гліб. 
2)  О  голові:  сильно  боліть.  Голова  від 
клопоту  тріщить.  Нон.  3)  Исчезать, 
уничтожаться.  Голова  болить,  а  хліб  як 
на  огні  тріщить  Ном.  .V  8138.  4)0  мо- 
ро-гв:  свирепствовать.  Тріщи,  не  тріщи, 
вже  минули  водохрещі.  Ном.  )к  516. 

Тріщукатни,  а,  е=Вятряшкуватнй Вх.  Уг.  27 1. 

Тріщук,    ка.    м.    Птица    краиивіягь, 



796 ТНОВИЇИ  —  ТРОПА. 

Тго£Іо<Мб8  рагуиіиз  Ь.  Вх.  Зи.  71.  Ум. 
Тріщучок. 

Тровятн,  влю,  ваш,  гл.  О  Истратить 
на  корню,  выпасти.  Ще  хоч  би  не  т$о- 
вив  був  торік  сіна, — було  б  чим  обер- 

нуться. Кобел.  у.  2)  Варить  (о  желудкі). 
Угар.  3)=Цькувати.  Вх.  Зн.  71. 
Тровлюк,  ка,  м.  Соловей.  Угор. 
Трегати,  гаю,  вш,  гл.  Дергать.  Вже  з 

Наступі  вінок  сходи':  „помаленько  здій- 
майте, косоньки  не  трогайте" .  Свад.  п. 

Гол.  IV.  219. 

Трбе,  трьох,  числ.  Троє,  три.  Всі  троє 
разом  зирнули  в  вікна.  Левяц.  І.  158. 
Въ  твор.  над.  вміст  о  трьома  иногда  троєні. 
Троема  кіньми  поїхав.  Кааенец.  у.  З  тро- 
єма  дітьми  приїздила.  Каменец,  у. 

Троеаілля,  ля,  с  Раст.  ТтіГоНт  рга- 
Іепзе.  Котрий  мені  троезілля  достане, 
той  зо  мною  до  шлюбу  стане.  Нп. 

Троен,  нар.  Втроє.  Ще  троем  стільки 
їхати.  НВелин.  у. 

Тровнка,  кя,  ж.  Раст.  Мухоморъ,  А^а- 
гісиз,  пшзсагіиз  Ь.  Вх.  Зн.  71. 

Троєчко,  числ.  Ум.  огь  тройко. 

Троешкк,  шок,  мн.  Тройни.  Коли  де  най- 
дуться двоешки  або  троєшки, — як  хлоп- 

чики, то  батькові,  а  як  дівчатка,  то 
матері  не  довго  після  того  животіти. 

Мнж.  1'54. 
Трої,  числ. =Тров.  Трої  гостейки.  Гол. 

II.  8. 

Троїстий,  а,  в.  Тройственный.  Носи- 
телг  троїстої  корони.  К.  ЦН.  273. 
Троїсті  музики.  Оркестрь,  состоящій  изъ 
трех  і.  музыкальныхъ  в  ветру  ментовъ:  скрип- 

ки, бубна  и  цимбалъ.  Чуб.  VII.  450.  Та 
куплю  я,  мамо,  черевики,  та  найму  я 
троїсті  музики.  Шевч. 

Троїтя,  трою.  їш,  гл.  =  Труїти. 
Тргіїти,  трою,  їш,  гл.  Утраивать. 

Трбїтяся.  трбюся,  їшся,  гл.  У  п'яного 
все  то  двоїться,  то  троїться.  Г.  Барв. 
299. 

Троїцький,  а,  є.  Троицкій,  относящійся 
къ  тройцв.  Шейк. 

Тройвіл,  лу,  .*.=Тро«8Ілля.  Ой  на 
горі,  на  високій  тройзіл  постелився.  Гол. 
Ш.  315. 

Тройзілля,  ля,  с.=Тро«8Ілля.  А  взяв 
козак  тройзілля  копати,  взяла  над  ним 
зазуля  кувати.  Гол.  Ум.  ТройзГллячио. 

Тройкб.  числ.  Троє.  Ум.  Трбечко. 

Тройвйк.  ка,  м.  Родъ  игры  въ  мячъ. 
гд*  играющихъ  трое.  Ив.  28. 

Тройнйти,  «ять,  гл.  безл.  Троиться, 
представляться  въ  трехъ  видахъ.  Усе  ме- 

ні двойнить,  тройнить  у  очіх.  Харьк.  г. 

Тройноголов'як,  ка.  м.  Раст.  І)ір*аеиз 
зігі^озиз  ЛУіІМ.  Шейк.  Анн.  127. 

Тройвяг,  гу,  м.  Раст.  Тгііоііит  те- <ііит  Ь.  Анн.  359. 

Тройнячбк,  чка.  м.  Раст.  Тпїоііит 
герепз  Ь    Анн.  360. 

Трбкця,  ці.  лс.=Трійця  1. 
Тройчак,  ка  и  ку,  м.  Раст.  Ьуїіігит 

Заіісагіа  Ь.  Анн.  205. 

Тройчакв,  ків,  м.  мн.  Вялы  съ  тремя 
зубьями.  Хары;.  г. 

Тройчастий,  а,  е=Тройчатий.  Засвіти 
свічку  тройчасту,  щоби  нам  діти  звін- 

чати. Рк.  Макс. 

Тройчатки,  а,  е.  Тройственный,  спле- 
тенный втрое.  Гарапник  тройчатий  спле- 

ти з  піску  як  з  ременю.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  III.  105). 

Тройчатка,  кн,  ж.  Плеть  сплетенная 
въ  три  ремня  или  имеющая  три  конца 
Шейк.  Тройчаткою  всіх  проганяв.  Котл.  Ен. 

Тройчйстий,  а,  е.  1)  Троичный.  Шейк. 
2)  Тройчисте  з<я*я.  Раст.  Ьотиз  согпісиїа- 
І.из  Ь.  Употребляется  отъ  водобоязни. 
Шейк. 

Трок,  ку.  м.,  употребл.  также  и  только 
во  ин.  ч.  Торока,  ремни  у  задней  луки 

сідла.  Котл.  Ен.  VI.  51.  Прив'язав  сакви 
до  троку,  взяв  коня  за  повід.  Мкр.  Н.  11. 

Трон,  ну,  м.  1)  Престолъ,  тронъ.  Грин. 
Ш.  642.  Сидить  Бог  на  золотім  троні. 

Гя.  I.  83.  Пан  на  троні,  а  хлоп  на  осло- 
ні. Ном.  Л;  1146.  2)  Очищенная  сосновая 

смола.  Радом,  у.  3)=Трін.  Правоб. 

Трбна,  ня,  ж.— Трон  I.  Пустив  його 
Господь  на  свою  трону.  Гн.  П.  52. 

Троп,  иу,  м.  Въ  выраж.:  у  троп— рысью. 
Кінь  іде  у  троп.  Вх.  Зн.  67. 

Тропа,  пн,  ас.  Стезя,  путь,  направление 
сл'Ьдовъ.  Тропи  моя  по  всьому  евіту.  Г. 
Барв.  179.  Пішов  собі  чоловік  тию  тро- 

пою, що  росказала  жінка.  Мир.  ХРВ.  12. 
Тропою  вашою  йшов  я.  Черк.  у.  Вхопити 
тропи,  набігти  тропи.  Найти  дорогу,  попасть 
на  дорогу,  сообразить,  смекнуть.  Як  би 
мені  вхопити  тієї  тропи,  де  щастя. 
Г.  Барв.  411.  Не  вхопила  тропи,  куди 
йти.  Мир.  ХРВ.  389.  Пливу  по  широ- 

кому морю,  як  човен  без  весельця  і  не 

набіжу  тропи.  Г.  Барв.  300.  У  тропі",  тро- 
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пію.  СлЪдомъ.  Повернувся  незабаром,  а 
за  їм  у  тропі  лікарь  прибіг.  Л  В-  (О. 
1862.  І.  Ш2).  Ми  їхали  у  тропі  за  то- 

бою. Сторож  тропою  за  ним,  та  й  ба- 
чив, що  бочонок  схований  був  у  погребі. 

Екатериной,  у.  Ум.  Трбпка.  Мет.  293. 
Тропік,  ка,  м.  Трепакъ,  назвавіе  тан- 

ца. Єще  вдару  тропака,  бо  в  мене  на- 

тура така.  ('тор.  М.  Пр.  52. 
Тропарь,  ря.  м.  1 1  Тропарь,  церковная 

пісня,  въ  которой  изображается  исторія 
праздника.  2)  Тропарів  з  кондаками  діти. 
Дать  кому,  чтобы  навсегда  помнилъ.  Ном. 
.V  3619. 

Тропа*»,  паю.  ев,  гл.  Топать,  прито- 
пывать. ЗЮЗО.  II.  486. 

Тровітп,  плю,  пмш,  гл.  Утаптывать, 
проводить  дорогу.  Шейк. 

Трбпка,  кк,  ж.  Ум.  отъ  трооа. 
    Трбпник,  кк,  м.  Раст.  0г"Ьпз  уєгпиз  К. 
Анн.  236. 

Тродбк,  пкі,  м.  Тропинка,  дорожка, 
путь.  Як  підростеш,  то  терпи  усе,  що 
нл  тропку  спіткається.  Г.  Барв.  358. 

Нехай  твій  тропок  буде  м'якенький,  як 
мошок.  Г.  Барн.  226. 

Тропота,  тк,  ж.  ?  А  ну,  хлопці,  тро- 
пота, тото  наша  робота.  ЗЮЗО.  II. 

595.  См.  Трьопота. 
Троек,  ку,  м.  1)  Камышъ.  тростникъ. 

Гялиц.  В  четвер  вечер  прюзжае  капи- 
тан московський,  сам  напер,  за  ним 

войско,  жовнярів  як  тросків.  Гол.  Ш.  24. 
Тріском.  Какъ  попало,  въ  безпорядки.  Ле- 

жить начиння  троском.  Шейк.  2)  Хло- 
панье кнута,  бича.  Шейк. 

Троска.  кй,  ж.  Шлакъ.  Угор. 
Тросканяя.  вя,  с  Хленганіе,  издавай  і  є 

звука  бичеыъ.  Шейк. 
Троскати,  каю,  вш,  гл.  1)  Хлестать, 

издавать  звукъ  бнчомъ.    Шейк.    2)    Бить. 
Троскатися,  каюся,  «шея.  гл.  Забо- 

титься, печься,  беспокоиться.  Вх.  Зн.   71. 
Троскіт,  коту,  м.  1)  Хлестаніе  бичомъ. 

Шейк.  2)  Кудахтанье  курицъ.  Шейк 
Троскотання,  ня,  с.  Крпкъ  иуръ.  Шейк. 
Троскотати,  чу,  чеш,  гл.  Кричать,  ко- 

котать  (о  куриц*).  Шейк. 

Троскотіти.  чу,  тжш,  гл.=Троскотатн 
Троенік,  ка,    м.    Тростникъ     У   .чого 

батька  двір  велик....  а  на  тім  дворі  тро- 
сник  велик.  Мет.  313. 

Трооок,  скі,  .и.  Лгненокъ  съ  пере- 
росшими смушками,  также  и  самые  смуш- 

ки. Вас.  154,  198. 

Трбста,  тя.  ж.  Родъ  накожной  болезни 
у  лошадей:  растрескивается  кожа  я  со- 

чится азъ  ранки  кровь,  которая  также  на- 
зывается троста.  Волт. 

Тростяна,  ня,  ж.  1)  Тростина.  2)  Тро- 
стникъ. Ытер  віє,  шевеліе.  тростинов 

колише.  Гол.  1.  142.  Гіля,  гуси,  в  тро- 
стину. Гол.  IV.  465.  Ум.  Тростинка,  тро- 

стинонька,  тростиночка. 
Тростиновий,  а,  е.  Изъ  тростя  сде- 

ланный, свойственный  трости. 
Тростнстяй,  а,  в  1)  О  коні:  больной 

тростю.  Черк.  у.  2)  0  растеніи:  яміющій 
толстый  стебель.  У  оцього  ячменю  солома 
не  тростиста,  и  лопушиста.    Волч.    у-. 

Тростити,  щу,  стіш,  гл.  О  коні:  быть 
больнымъ  тростю.  Кінь  тростить.  Чсрж.  у. 

Тростка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  трость. 
Т ростовий,  а,  е.  Тростниковый.  Тросто- 

ее  бердо.  Гол.   IV.  439. 

Трость,  тк,  ж.  1)  Раст.  Агипо'о  Рпгая;- ШІІЄ8  Ъ  2і  Каждая  тростина  отдільно. 
3)  Вітки,  прутья.  Клала  би  вна  мости 
з  калинової  трости.  Гол.  V  938.  4)  Зубья 

въ  блят"і.  Вас.  166.  5)  =  Троста.  Трость  з 
коня  йде.  Черк.  у.  Ум  Трбстка.  Мнж.  55. 
56.  Па  тому  кріслі  сидить  пан  Іван.... 
тонкою  тросткою  підпирається.  Грин. 
Ш.  40. 

Тростяний,  а,  ё  Тростниковый.  Щоб 
ти  мені  з  трости  поставив  дом...  ви- 
строїв  тростяний*  палац.  Чуб    II.    191. 

Тростинна,  ки,  аг.  11т.  8у]\іа  агипсіі- пасеа.  Шейк    Вх.  Пч.  14. 

Тротіна,  ня,  ж.  =  Трутибна.  До  си- 
нонька п'є  червоним  вином,  невістці  дає 

га.иу  тротчну.  Гол  І.  186.  Ум.  Троти- 
нонька. 

Тротовяна,  ня,  ж.  Опилки  древесным 
Вх.  Лом.  475.  См.  Трнна. 

Троха,  нар.  Обыкновенно  въ  соедияе- 
іііи  съ  лишень,  чи:  троха  лиш,  лишень,  тро- 

хи чи.  Кдва-ли.  чуть-ли.  У  Оглаві...  Чи 
по  знаку  кому  сей  Ог.ихв  білохатийї  Тро- 

ха лиш!  Шевч.  492.  Троха  лишень  чи 
не  отой  зробив  шкоду  мені.  Кіев.  г.  Тро- 

ха, чи  не  пішли  вони  в  ліс.  Черк.  у. 
Троха,  нар.= Трохи  За  царя  Гороха, 

як  були  людей  троха.  Ном".  Лі  6854.  Ум. 
Трбшка,  трбшечка. 

Тфіхи,  нар.  Маю.  немного.  Трохи,  як 
ко.нарь  наплакав.  Може  серце  хоч  трохи 
спочине.  Шевч.  Трохи  не.  Чуть  не,  едва 
не.  Побачила  джигу  на.  трохи  я  не 
вмерла.  Чуб.  V.  12.  Водою  чорт  зна  як 
крутило,  що  трохи  всіх    не    потопило. 
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Котл.  Ея.  II.  6.  Трбхи-трбхи  не.  Чу. -чуть 
не.  Сам  трохи-трохи  не  пропав  Гліб. 
Ум    Трбшни.  трбшечки. 

Трохась,  нар  —  Троха.  Трохась  не 
впало.  О.  1862.  IV.  81. 

Трочвн,  ,к«.=Торочкн?  А  в  волошки 
білі  трояки,  червоні  панчішки.  Гол.  І.  325. 

Трошечка,  нар.  Ум.  огь  троха. 
Трошечки,  нар.  Ум.  огь  трохи. 
Трпшйця,  ці,  ж.  Малость,  небольшой 

количество,  немного.  Посадь  го  на  лавицу, 
ней  поседить  трошицу.  Гол.  1.  210. 

Трбшха,  нар.  Уч.  огь  троха. 
Трбшечки,  нар.  Ум.  оп.  трохи. 

Троща,  щі,  ж.  1)— Трость  1,  3.  Від 
вітру  троща  шелестить,  пливе  ген-ген 
шувар,  вода  мутна,  з  лотік  шумить. 
Млак.  59.  Да  помостила  мости  з  кле- 

нової трощі.  Радом,  у.  ЗЛже  мов  гой, 
мов  троща.  Гіг.  II.  27.  Пшениця  як  тро- 

ща. Каменец,  у.  Жовняри  як  трощі.  Гол. 
2)=Трость  4.  Шух.  І.  256. 
Трощити,  щу,  щйш,  гл.  1)  Ломать, 

трощить,  превращать  въ  щенки.  Трощіте 

сосну  на  дрізки.  Чуб.  2)  'Ьсть  съ  жад- 
ностью. Почав  чабака  трощити,  уклав  і 

другого,  і  третього,  (тор.  ЛІ.  11р.   18. 
Трою  да,  дн,  л.  Забінка.  Федьк. 
Троюдити,  джу,  диш,  гл.  Раздражать, 

растравлять.  До  свого  горя  приливає  ще 
людське,  троюдить  своє  гаряче  серце.  Мир. 
ХРВ.  387. 

I.  Трояк,  ка,  м.  1)  Монета  въ  '/2  коп. 
2)=Троячка?  Г.  Барв.  227.  3)  Трехлї.тнее 
животное.  Місяць  марець  з  трояка  бика 
ріг  збиває.  Нозі.  Лї  412. 

II.  Трояк,  ка,  .''.=Трійка.  Вх  Пч. 
II.   26. 

Троякий,  а,  е=Трояковяй.  Раду  ра- 
дили не  єднакую,  не  єднаную,  а  троя- 
кую. АД  [.  1.  Збірала  трояке  зілля  на 

чари  мені.  Чуб.   V.  31. 
Трояко,  кор  =Трояково. 
Трояковнй,  а,  є.  Троякій,  тройной. 
Трояково,  нар.  Трояко.  Живу,  а  не 

роджуся  і  трояково  годжуся.  Ном.  Лі  62, 
стр.  292. 

I.  ТрОЯН,    Н8,   М.     і)     ОтеЦЬ,     ИМІЮЩІЙ 

трехъ  близнецовъ.  Черк.  у.  2)  Тройка  (ло- 
шадей). Максим  подарував  Чіпці  троян 

добрих  коней.  Мир.  ХРВ.  342.  3)  Родь 
танца.  Пустилась  трояка,  приспівуючи. 
Г  Барв.  45.  4)  Раст.  ТгіГоІіиш  ргаіепзе  Ь. 
ЗЮЗО.  1.  139. 

II.  Троян,  на,  л.=Трійна.  Вх.  Зн.  71. 
Троянда,  дн,  ж.  Роз-.і,  Коза  сепії Гоїіа  Ь. 

ЗЮЗО.  і.  134.  Т..  Мкр.  Г.  09.  Ум.  Троін- 
дочка.  Рости,  рости,  трояндочко,  не  хи- 

лися. Мил.  145. 

Трояндовий,  а,  е.  Свойственный  розі, 
относящійся  къ  ней. 

Трояндочка,  ви,  ж.  Ум.  огь   троянда. 
Троянка,  ки,  ж.  Мать,  ичіющпя  трехъ 

блнзнецовъ.  Черк.  у. 
Троячка,  ки,  ж.  Кредитный  билетъ  въ 

З  рубля.  Ккатеривосл.  у.  Пришліть  мені 
хоч  троячку.  Г    Барв.  499. 

Труба,  би,  ж.  і)  Труба,  музыкальный 
инструмевтъ.  Ісправ  мені  три  труби, 
да  й  усі  три  мідяні.  Макс  Ум.  Трубна, 
трубонька,  трубочна. 

Трубач,  ча,  м.  Трубачъ.  Військовий 
трубач.  АД.  І.  209. 

Трубачів,  чева,  ве.  Свойственный,  при- 
надлежагцій  трубачу. 

Трубачуватн,  чую,  вш,  гл  Быть  тру- бачомъ.  Шейк. 

Трубвта,  ти,  ас.=  ТреибІта.  Гол.  І.  8. 
Трубити,  блю,  бйш,  гл.  1)  Трубить, 

играть  ва  труб*.  З  голоду  в  кулак  тру- 
били. Котл.  Ен.  2)  Громко  лаять?  Перед 

весіллям  пси  трубят,  а  кури  сумуют. 

Фр.  Пр.  151.  3)  Разглашать.  Бог  не  тру- 
бить, коли  чоловіка  губить.  Ном.  Л&  54. 

4)  Мвого  ість.  Ном.  Лі  12210. 

Трубка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оп»  труб». 
2)  Раст.  Сіпегагіа  раїивігіз.  Вх.  11ч.  II.  80. 

Трубний,  а,  е.  Трубный,  относящійся 
къ  трубі.  Трубним  гласом  возгреми.  Шевч. 

Трубонька,  трубочка,  кн,  ж.  Ун.  огь 

труба. Труд,  да,  м.  1 )  Трудъ,  работа.  Піду  я, 
ще  подивлюсь,  де  то  мої  тяжкії  труда 
зостались.  Гріш.  II.  148.  Труда  великого 
се  діло  стало.  ІІолт.  у.  Па  чужий  труд 
ласий  не  будь.  Чуб.  І.  303.  2)=Трут=Тру- 
тень.  Вх.  Лем.  475. 

Труджений,  а,  е.  Добытый  трудомъ. 
Пшоно  труджене.  Г.   Варв.  484. 

Трудити,  джу,  диш,  гл.  1)  Утруждать, 
утомлять.  На  сторону  би  ходити,  кони- 

ка трудити.  Гол.  Сотні  тисяч  люду  з 
здоровими  до  праці  руками,  котрі  наче 
сам  Бог,  розгнівавшись,  присудив  труди- 

ти на  одного  вельможною  дармоїда.  Мир. 

ХРВ.  92,  2.=Муляти.  Мені  трудить  но- 
гу. Борз.  у.  Як  удариш  палицею  об  твер- 
де, то  у  руці  трудить. 

Трудитися,  джуоя,  дишся,  гл.  Тру- 
диться, работать.  Хто  трудиться,  шоЛ 

не  журиться.  Посл. 
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Труднація,  ції,  ж.  Трудность.  Та  ее 
не  велика  труднація 

Трудней,  а,  є.  1)  Трудный,  нелегкій, 
тяжелый,  стоющій  много  труда,  горя.  Па- 

ні, серце,  се  мої  трудні  гроші....  я  по- 
збувся жінки  своєї.  Рудч.  Ск.  І.  163. 

2)  Удрученный.  Серце  моє  трудне!  Чого 
ти  бажаєш,  що  в  тебе  болить?  Шевч. 
Трудний  сяду  і  заплачу,  що  Ярини  я  не 
бачу.  Гол.  Ш.  372.  3)  Усталый.  Ой  коню 
мій,  коню,  що  ти  такий  смутний?  Що 
ти  із  дороги  прийшов  такий  трудний. 
Гол.  Мати  з  великої  оруди  та  й  гей 
трудні  були.  Федьк.  4)  Тяжело  больной. 
Там  такий  трудний  чоловік,  що  навряд 
чи  видужає. 
Трудним,  дню,  ннш,  гл.   Затруднять. 

Трудніввж,  вок,  ж.  мн.  Труды,  хло- 
поты. За  сі  ті>уднівки....  налий  із  рук 

своїх  вишнівки.  Алв.  37. 

Трудність,  ностн,  ж.  Трудность.  Шейк. 
Труднота,  тм,  ж.  =  Трудність.  К. 

Кр.  10. 
Труднощі,  щів,  ж.  мн.  Трудный  діла. 

Шейк. 

Трудоватіти,  тію,  вш,  гл.  Разбухать, 
становиться  больше  въ  объем*. 

Трудовий,  а,  е.  1)  Трудолюбивый,  тру- 
ївшійся. Трудовий  чоловік.  Черк.  у.  2)  Прі- 

обрвтенный  трудомъ,  заработанный.  Тру- 
дові гроші.  Трудовий  хліб. 

Трудовитий,  а,  в.  1)  Требующій  боль- 
шого труда,  многотрудный.  Шейк.  2)  Тру- 

долюбивый. Шейк. 
Трудбвник,  ка,  м.  Труженикъ.  Щог. 

Сл.  67.  Дайте  ради  Христа,  трудовни- 
ки  Божії.  Харьк.  Кіев.  г.г. 
Трудовивця,  ці,  ж.  Труженица.  Вона 

яка  трудовниця!  Борз.  у. 
Трудік,  кі,  .м.=Трудоввнк.  ІІолт.  г. 
Трудячий,  а,  е.  Трудолюбивый.  Шейк. 

Трудящий,  а,  е.  1)=Трудячнй.  А 
трудяще,  а  чепурне,  а  роботяще.  Шевч. 
Трудящий  шукає  долі,  а  доля  шукає  тру- 

дящого. Г.  Барв.  173.  2)  Трудовой,  зара- 
ботанный трудомъ.  Трудяща  копійка  годує 

довіку.  Ном. 

Труждатися,  даюся,  вшся,  гл.  Старать- 
ся, усердствовать.  Знать  ти  добре  там 

труждався.  Котл.  Ен.  Щирим  серцем 
без  лукавства  перед  Богом  я  труждався. 
К.  Псал.  39. 

Труженяй,  а,  в.  Трудящій,  діловой.  І 
худоба  ота  пропаде!  достанеться  чорту 
не  мруженому.  Лебед.  у. 

Труїти,  трую,  їш,  гл.  Травить,  отрав- 
лять, давать  яду.  Чим  воно  -знає  його 

лг*ха  година  —трув,  що  так  зараз  і  здох- 
не собака.  Лебед.  у. 

Труйвілля,  ля,  с.   Ядовитое    растеніе. 
Труибета,  ти,  ас.=Труба.  Гол.  II.  612. 

См.  Трубета,  трембіта. 
Труибітатн,  таю,  вш,  гл.=  Трембітати. 

Та  і  возьмуть  требіточки  та  ще  й  трум- 
бітають.  Гол.  II.  355. 

Трумло,  ла,  с.=Труна.  Коли  б  же  я 
знала,  коли  буду  емірати, — сказала  б  я 
собі  трумло  збудувати.  Грин.    Ш.    364. 

Труива,  нн,  лс.=їруна  Мнж.  268. 
Збудуй  ми,  милий,  кедрову  трумну.  Гол. 
IV.  457. 

Труна,  ня,  ж.  Гробъ.  Ой  умру  я,  мій 
миленький  умру:  зроби  мені  з  клин -де- 

рева труну.  Мет.  265.  Ум.  Трунна,  тру- 
нонька, труночка.  Зроблю  трунку  з  своїх 

дощок  і  принесу.  Г.  Барв.  531. 

Труива,  ви,  ас.= Труна.  Скажу  собі 
ізробити  кедрову  трунву.  Гол.  І.  221. 
Ум.  Трунвонька.  труивочка. 

Трунвовий,  а,  е.  Гробовой.  Шейк. 
Трунвонька,  труявочва,  кн,  ж.  Ум. 

огь  труива. 

Трунна,  нн,  ж.  Ум.  оть  труна. 
Трунвовий,  а,  е.  Относящейся  къ  налнт- 

камъ. 

Трунов,  нви,  ж.  =  Труява.  Вх.  Зн.  71. 
Трунок,  нку,  м.  1)  Гпиртный  наоитокъ. 

Не  жалуйте,  діти,  трунку  дорогого,  із 
двора  не  випускайте  тверезим  нікого.  К. 
Доев.  22.  2)  Желудокъ.  ЕЗ.  V.  25.  Нездо- 

рово на  трунок.  Харьк.  г.  Чи  я  ззів  чо- 
го такого  недоброго,  чи  води  холодної 

напивсь:  щось  на  трунку  погано.  Ви- 
пить чарку,  то  вино  добре  на  трунок. 

Черк.  у.  Горілку  добру  у  трунку  чуть. 
Черк.  у.  Ум.  Труночок. 
Трунонька,  труночка,  кн,  ж.  Ум.  отъ 

труна. Труночок,  чка,  м.  Уы.  отъ  трунок. 
I.  Труп,  ну,  м.  Труиъ.  О  мур  старою 

головою  ударилась  г  трупом  пала.  Шевч. 
614.  Не  вискочив  Нечагв  кінь  із  ляцького 
трупу.  Лукаш.  110.  Трупом  стати.  Умереть, 
вколіть.  ІЦоб  трупом  став  до  вечора, 
коли  неправду  кажу.  НВолын.  у. 

П.  Труп,  меж.  Крикъ  ворона.  Вх.  Уг. 271. 

Трутгій,  п'я,  п'є.  Свойственный  труну, 
принадлежали!!  ему.  Шейк.  Тр^л'я  гоайк*. Раго8  саікіаіи.8.  Вх.  Пч.  П.  .13. 
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Трупіна,  ни,  ж.  Слом  древесины.  Шух. 
І    176.  , 
Трупітатн,  шаю,  вш,  гл.  Трухнуть, 

нстлівать,  гнить,  уничтожаться.  Шейк. 

Трупкати,  квю,  вш.  гл.  О  вороні;;  кри- 
чать. Гавран  трупкат.  Вх.  Уг.  271. 

Труповий,  а,  ё.  Трупный;  наполненный 
трупами.  Та  могила  труповая.  Гол.  Ш.  90. 

Труаоїд,  да,  м.  Червь,  поідающій  тру- 
пы. Шейк. 

ТрупоІдний,  а,  е.  Трпюядный,  ідящій 
трупы    Шейк. 

Труп'я,  п'я,  с  соб.  Трупы.  Там  повно 
трупів,  такого  труп'я.  Драг.  308. 

Трус,  су,  м.  1 )  Трясеніе.  2)  Землетря- 
сеніе.  Трус  великий  по  місцях  (буде).  Єв. 
Л.  XXI.  11.  3)  Обыскъ.  4)  Смятеніе, 

шумъ;  страхъ.  Як  ось  трус,  галас,  крик.1... 
ввесь  двір  загомонів.  Г.  Арт.  (186#.  Ш.  82). 
Такого  трусу  нагнали  йому. 

Труса,  ей,  ж.  Тревога,  сиятеніе.  За 
тим  натовпом,  клопотом  та  трусою, 

то  я  не  урвала  й  годинки  з  людьми  по- 
прощатись. МВ.  (О.  1862.  Ш.  50).  Вчи- 

нив єси  ясу  і  поміж:  панами  великую 
трусу.  Шейк. 

Трусав,  ка.  .«—Трусь.  Вх.  Зн.  71. 
Трусанина,  ни.  ж.  1 )  Обыскъ.  2)  Смя- 

теніе, сумятица.  З  самого  світу  у  нас 
трусанина  настала,  приїхав  мировий, 
дак  і  мого  чоловіка  забрато. 

Трусевий,  а,  е=Струсевий.  Трусеве 
перо.  Гол.  II.  58. 

Трусив,  ка,  -н.  Ум.  огь  трусь. 
Трусити,  шу,  сиш,  гл.  1)  Отрясать, 

трясти.  Трусити  в  саду  яблука.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  69).  От  прийшов  той  чоловік 
трусити  (вершу).  Мвж.  121.  Трясця 
трусить.  Ном.  Дрантям  трусити.  Ходить 
въ  лохмотьяхь.  2)  Обыскивать,  произво- 

дить обыскъ.  3)  Кбмїн,  сажу  трусити.  Чис- 
тить печную  трубу.  У  п'ятницю  не  мож- 

но сажі,  трусити.  Грмн.  1.   17. 

Труситися,  шуся,  сишся,  гл.  Трястись, 
дрожать.  Осичина  тим  труситься,  що 
на  її  Скарійот  повісився.  Ном.  Лі  316. 
Годі,  бабо,  труситися  та  лякатися. 
Стор.  М.  Пр.  156. 

Трусихвоства.  ви,  лс.=Тряснхвістка 
І.  Вх.  Уг.  271. 

Трусїй,  сія,  .«.  Ііроизводящій    обыскъ. 
Трусва,  ви,  ж.  Обыскъ.  Поїхали  вони 

до  його  на  труску  та  й  знайшли  усе 
покрадене.  Новомоск.  у. 

Трусвавва,  ви'  ж.  Раст.  Рга^агіа соїііпа  Еііг      Шейк. 

Трусваьня,  ня,  е.  Трескъ,  хруствніе. 
Шейк. 

Трусватн,  каю,  вш,  гл.  Трещать,  хрус- 
тіть. Шейк. 

Труслив,  ну,  м.  Раст.  Сепіапгеа  8са- Ьіоза  Ь.  Анн.  91. 

Труснйв,  ка,  м.  Заяцъ.  Вх.  Зн.  71. 
Труснйця,  ці,  ж.  Лихорадка.  Вх.  Зн.  71. 
Труснути,  ну,  неш,  гл.  Тряхнуть.  Чуб. 

II.  320. 

Трусов,  еву,  м.  1)  Мелкія  щепки,  от- 
летающія  при  рубкі  дровъ.  2)  Мелкій  ва- 
лежникъ.  Сим.  203.  Далі  в  ліс,  більще 

труску.  Драг.  191. 
Трусов,  еву,  м.  Шкура  съ  полугодова- 

го  еще  не  стриженнаго  ягненка.  Сумск.  у. 

Трусь,  ся,  м.  Кроликъ,  Ьериз  сипіси- 
Іиз.  Шейк.  Вх.  Зн.  71.  Ум    Трусик. 

Трусь-трусь,.«ел*с.  для  призыва  кролика. 
Труський,  а,  ё.  Тряскій-  Дорога  тру- 

ська. Ком.  II.  Труський  кінь.  Черк.  у. 
Трусьво,  нар.  Тряско.  Трусько  їхати 

на  возі. 

Труськом,  нар.  Рысцой.  Кінь  біжить 
труськом.  Шейк. 

Трут,  та,  м.  1)= Трутень.  Вх.  Зн.  71. 
2)  Падающая  звізда.  Вх.  Зн.  71. 

Трута,  ти,  ж.  Ядъ,  отрава.  Треба  тру. 
ти  роздобути.  Шевч.  Трута-зОіля.  Ядови- 

тое растеніе.  Там  ходила-гуляла,  трути- 
зілля  шукала.  Лукаш.  150.    Ум.    Трутна. 

Трутень,  тня,  м.  Трутень.  Шейк.  Вх. 
Зя.  71. 

ТрутЙ8на,  ни,  ж.  Отрава.  Драг.  185. 
Дання  гірше  трутизни.  Ном.  Щоб  ти 
мі  та  не  дала  трутизни  якої.  Гол.  І. 
292. 

Трутйвиина,  ни,  лс.=Трутн8на.  Угор. 
Трути  на,  ни,  лс.=Трутйзна  Ой  ти: 

дівчино,  смійся,  не  смійся,  та  либонь  оке. 
я  в  тебе  трутини  наївся.  Чуб.  V.  435. 

Ум.  Трутйноньиа 
Трутнти.  См.  Тручати. 

Трутівка,  ки,  а*\— Трутивна.  Чи  ти 
мене  вчаровала,  чи  трутівки  дала?  Гол. 
І.  290. 

Трутва,  ви,  ж.  Отрава.  Также  отрава 
для  рыбт.    См.  Трійка.  Вх.  Зн.  26. 

Трутник,  ва,  м.  1)  Отравитель.  Рк. 
Левиц.  2)  Раст.  Роїтрогиз  і^піагіиз  Гг. 
ЗЮЗО.  I.  132. 

Трутнів,  нева,  ве.  Отноеящійся,  свой- 
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ственный  трутвю.  Трутнева  матка.  Пчела, 
способная  класть  яички  только  на  трутней. 

Трутовець,  вця,  м.  Бабочка,  Маего- 
§Ь)яза  ГасіГогтіз.  Шейк. 

Труфель,  фля,  м.  Тиоег  сіЬагіиш  8іМп. 
Шейк. 

Трух,  ха,  м.  Рысь,  конская  побіжка. 
Кінь  біокит  у  трух.  Вх.  Зн.  71. 

Трух-трух!  меж.  выражающее  бігь 
лошади  рысью. 

Труха,  хй,  ж.  1)  Измельченное  сіно. 
Шейк.  2)  Кролнкъ,  Ьернз  сипісиїиз.  Вх. 
Пч.  II.  6 

Трухан,  на,  м.  Индюкъ.  Шейк.  Вх. 
Зн.  71. 

Трухання,  ня,  с.  Ьзда  рысцой.  Шейк. 
Труханя,  ні,  ас.=Труха  2  Вх.  Пч.  II.  6. 

Трухатн, 'хаю,  еш,  гл.  Кхать  рысцой. 
Кінь  трухаєт.  Вх.  Зн.  71. 

Трухй-трухй!  меж.  для  вьіраженія  дли- 
тельного біга  рысцой.  Шейк. 

Трухлий,  а,  е.  Трухлый,  гнилой  (о  де- 
рев* и  пр.).  Шейк  Трухле  дерево.  Г.  Барв. 

416. 

Трухлйна,  ня,  х\=Трухло.  Ум.  Трух- 
лйнна. 

Трухло,  ла,  с.  Порохно,  вещество,  пре- 
вратившееся въ  ирахъ.  Шейк. 

Трухлоббкнй,  а,  е.  Со  сгнившимъ  бо- 
комъ.  Хата  батьківська  трухлобока  ле- 

жить.  Г.  Ьарв.   252. 

Трухлявий,  а,  е.  Трухлый,  гнилой  (о 
раст.).  Трухлявий  нень.  Стор. 
Трухлявина,  нн,  лс.=Трухло.  Уч. 

Трухлявинка. 
Трухлявіти,  вію,  еш,  гл.  Трухнуть, 

становіться  трухлымъ. 
Трухлятина,  ни,  ж.  Гниль  въ  дереві. 

Покої  були  старі:  в  їх  тхнуло  трухля- 
тиною. .Іевиц.  Нов.  100. 

Трухвіти,  нію,  еш,  гл.  Гнить,  трух- 
нуть. Вх.  Зн.  16. 

Трухнути,  ну,  неш,  гл.=Трухніти. 
Млію  я,  трухне  моє  серце.  Г.  Барв.  201. 

Трухнути,  ну,  неш,  гл.  Тряхнуть.  Як 
трухнуть,  а  гроші  й  посипались.  Грнн. 
І.  13.  Яблука  поспіли:  він  трухнув,— всі 
осипались.  Драг.   131. 

Трух'цём,  нар.  І'исцой.  Шейк. 
Тручанвя,  ни,  с.  Толканіе.  Шейк. 
Тручати,  чаю,  еш,  сов  н.  трутити, 

чу,  тнш,  гл.  Толкать,  пихать,  толкнуть, 
столкнуть.  Не  тру  чай,  а  то  впаде.  Ка- 

менец, у.  Дурня  на  голову  тру  чай,  а  він 

■на  ноги  паде.  Ном.  Ле  618У.  Трутне,  як 

дурного  з  мосту.  Ном.  Синойка  вхопи- 
ла.... в  Дунай  го-упрутила.  Гол.    I.    90. 

Тручатися,  чаюся,  ешся,  гл  Толкать 
другъ  друга.  Плигали,  дрочились,  труча- 
лись. 

Трушвбм,  нар.  Рысцой.  Побіг  труш- 
ком  на  поле.  О.  1862.  \"Ш.  25. 
Трьопота  ?  Червоні  чижемки.  што  ви 

наробили?  В  Крочунові  на  помості  трьо- 
поти  ходили.  Гол.  II.  438.    См.    Тропота. 
Трьохбоковйй,  а,  е.  Трехгранный. 

Трьохбокове  скло.  Ком.  II.  83. 
Трьохголбвннй,  а,  е.  Трехголовый. 

Трьохголовний  змій.  Мнж.  16. 

Трьох-ві.лля,  ля,  с.=Тройзілля.  По- 
кидай, козаче,  трьох-зілля  копати,  по- 

спинайся Марусі  вінчати  Грин.  Ш.  236. 

Трьохпудовйй,  а,  е.  Трехпудовый.  Трий- 
чі  на  день  пекла  хліб  з  трьохпудової  ді- 

жі. Г.  Барв.  242. 

Трехсвладовйй,  а,  е.  Трехсложный. 
Трьохскладові  слова.  О.   1862.  1.  68. 

Трюмкати,  ваю.  еш,  гл.  Бренькать  (по 
струнамъ).  Взявся  за  бас  і  почав  трюм- кати. Св.  Л.  231. 

Трюх-трюх!  меж.  выражающее  бігь 
рысью.  От  вовк  мерщій  до  Бога — трюх- 
трюх,  так  біжить.  Гудч.  Ск.  І.    1. 

Трюхати,  хаю,  иш,  гл.  Ьхать  или  бі- 
жать рысцой.  Худі  коні  о.  Хведора  зовсім 

потомились  і  ледві  трюхали,  в'їжджаю- чи в  ворота.  Лепиц.  І.  457. 

Трюхй,  лел<с.=Трюх-трюх!  Народ  біг 
навзаводи,  а  иншшї  трюхи.  КС.  1882. 
IV.    17*. 

Трюхикати,  ваю,    еш.    гл.=Трюхатн. 
Трюхби,  нар.  Рысью.  Трюхвм  біжить 

кінь.  Каменец,  у.  Ум.  Трюшнбм.  Чуб.  II 
590. 

Трян,  му,  м.  Чаще  уиотр.  въ  ум.  формі 
трямбк.  1)  Въ  жилой  комнаті:  перекладины 
иодь  поголкомь.  ЗОЮР.  1.  79,  К.  ЧР.  СіТ. 

Приніс,  чоловік  гроші,  двадцять  п'ять 
рублів.  Я  забрала....  і  )і>ак  у  папері  на 
трямку  й  положила.  Г.  Бари.  267.  Въ 
сараі:  перекладина  отъ  одной  стіньї  къ 

другой,  иоверхъ  стінь;  на  чер.і.и.і  і!.' 
крілні  сарая  то  же,  что  и  бантина.  Гудч. 
Ск.  І.  67.  Рядно  висіло  в  хліві  на  и,, 
кові.  Новомоск.  у.  Той  лом  лежав  у  них 
на  горищі  на  трямку,  або  сказать,  нн 
бантині.  Новомоск.  у.  2)  мн.  Трямкй. 
Часть  ткацкаго  станка:  стойки  съ  пере- 

кладинами для  подвішиванія  блокоЕЪ.  Ваг. 
166. 

26 
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Трннбк,  шва,  м.  Ся.  Трлш- 
ТряоАвяиа.  нв,  ж.  Топкое  місто,  тря- 

сина. 

їрввавіда,  ці,  ж.  1  )=Трясаввва. 
2)  Лихорадка.  Грин.  II.  34. 

Тряевяйяя.циае.  Содома  мелкая>остаю- 
щаяся  оі ъ  обтряхиванья  околоту.  2]рм  ко- 

пи трясениці.  Каменец,  у. 
ТаяеядунА,  вв>  ж.  Пт.  Трясогузка, 

МоьасШа.  Вх.  Ич   II.  І2. 

Трясихвістка,  кя,  ж.  і  )=Тряеядуна. 
Вх.  Пч.  II.  12.  2)  Пт.  Ьизсіоіа  рпоепіси- 
гиз  (н  Іііпуз).  Вх.  Пч.  11.  12. 

Тряска,  кя,  ж.  Раст.  &}ішеІит,  хвощъ, 
Вх.  Лем.  475. 

Тряскати,  как,  вш,  гл.  Хлопать.  Аби 
Біг  ласкав,  а  батіг  тряскав.  Ном.  №  1276. 

Тряснути,  ну,  нвш,  гл.  Хлопнуть. 
З  батога  тряснув.  Св.  Л.  134. 

Трясовина,  ни,  ж.  Топь,  топкое  місто. 
Павлогр.  у.  Так  чобіт  і  грузне —трясо- 

вина. Константиногр.  у. 

Трясовини,  ці,  ж.=  Трясавиця  2. 
Трясодупкн,  пев,  ж.  Раст.  Сарзеїіа 

Вигза  разіогіз  Моепсп.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Трясти,  су,  саш,  гл.  Трясти.  Не  диво 
багатим  скарбом  трясти.  К.  (О  1862.  Ш. 
23).  Неначе  трясця  його  трясло.  Стор. 

М.  Пр.  88.  Руб'ям  трести.  Ходить  вь  ру- 
бищі,  въ  дохмотьяхъ.  Треба  прясти,  щоб 

руб'ям  не  трясти.  Ном.  №  7199. 
Трястися,  суся,  сешся,  гл.  Трястись. 

„  Де  цимбали?  Грай,  псявіро!"  Аж  корчма 
трясеться.  Шевч. 

Трястя,  ті,  ас— Трясця.  Котл.  Ен. 
Ш.  13.  Мене  трястя  схопила  та  тря- 

се так,  що  мені  гості  не  в  думці.  Ле- 
влц.  І.  420. 

Трясулька,  кн,  ж.  Раст.  ТпаІісЬгпт 
ап£изШо1іит  ̂ ас^.  Анн.  352. 

Трясучка,  кя,  ж.  1)  Лихорадка.  У  гор. 
2)  Раст.  Вгіза  теаіа  Ь.    ЗЮЗО.    І.    114. 

Трясця,  ці,  ж.  1)  Лихорадка.  Ном. 
№  12284.  Йому  годи  як  трясці,  а  все 
бісом  дивиться.  Цосл.  Трясця  нашим  во- 

рогам. Чуб.  2)  Въ  переноси,  знач.  Ничего, 
шишъ.  На  нозі  сап'ян  рипить,  а  в  бор- 

щі трясця  кипить.  Ном.  №  11191. 

Трясявяна,  нв,  яс.=Трнсоинна.  НВо- лын.  у. 

Ту,  иар.=Тут.  Гол.  II.  57.  А  його  ту 
не  було?  Каменец,  у 

Тубілець,  льця,  м.  Туземецъ. 

Тубільний,  а,  е.  Туземный,  містньїй. 
Іевч.  72. 

Туболва,  кн,  ж.  Туземка.  Шейк. 
Тувадьяя,яі,  ж.  Полотенце.  Вх.  Зн.  71. 
Туга,  ги,  ж.  Горесть,  печаль.  Болить 

моя  голівонька,  ще  й  серденько  в  тузі. 
Рудч.  Чп.  87.  Він  їм  тугу  розганяє,  хоч 
сам  світом  нудить.  Шевч.  Стала  к  їх 
серцям  велика  туга  налягати.  Макс. 
Ум.  Туженька,  тугонька.  Серцю  туженьки 
завдав.  Гол.  І.  188. 

Тута,  гй,  ж.  Радуга.  Угор. 
Тугий,  а,  я.  1)  Тугой,  уцругій.  Щоб 

була  туга  як  коліно.  (Посадивши  капусту, 
примовляють).  Ном.  №  261.  2)  Крутой, 
густой.  Туга  грязь.  3)  Твердый  (о  канві). 
III ух.  І.  13.  4)  Сильный,  кріпкій,  суро- 

вый. Туга  зимойка.  Гол.  5)  Несговорчи- 
вый, упрямый,  крутой.  Левиц.  Пов.  72. 

Я  чоловік  не  тугий:  дасте  25  карбован- 
ців, то  й  ваш  кінь.  Каменец,  у.  6)  6  річи: 

тяжелый.  Уся  мова  його  була  якась  ту- 
га, лемехувата.  Левиц.  І.  163.  Ум.  Ту- 

генький, тугісеньний. 

Тугісіньввй,  а,  е.  Ласкательно  и  пре- 
имущ.  о  малыхъ  предметахъ:  совсімь  ту- гой.    , 

Тутісіиько,  нар.  Ласкательно  и  пре- 
иыущ.  о  малыхъ  предметахъ:  совсвмъ  туго. 

Туго,  нар.  Туго.  Дитина  сповита, 
та  й  не  туго  й  новенькою  свитиною 
вкрита.  Шевч.  Ум.  Тугёньио,  тугбсенько. 
Сідлай  мене  тугенько.  Мнж.  34. 

Туговка,  ви,  ж.  Раст.  АсЬугорЬогпз 
гаасиїаіиз  8сор.  Шейк. 

Тугонька,  кк,  ж.  Ум.  отъ  туга. 
Тугошиій,  я,  е.  Иміющій  кріпкую  шею. 

На  Бога  він  піднявся  тугошиій.  К.  Іов.  34. 

Тугшатн,  шяю,  вш,  гл.  1)  Ділагься 
туже.  2)=Тужавіти.  Грязь  від  морозу  туг- шае. 

Тугшнй,  в,  в.  Сравн.  ст.  оть  тугий. 

Туди,  нар.  Туда.  1  сюди  гаряче,  і  ту- 
ди боляче.  Поел.  А  я  й  не  туди  то!  А  нні 

и  невдомекъ. 

Тудййка,  тудІка,  нар.  Вотъ  туда.  Вх. Зв.  10. 

Тудою,  нар.  Въ  ту  сторону,  тою  доро- 
гою. МВ.  (КС.  1902.  X.  142).  Ото  якось 

там  знову  купці  їхали  тудою,  та  й  до 
їх  заїхали.  Рудч.  Ск.  Н.  98.  См.    Сюдою. 

Туж,  нар.  1)  Слъдомъ.  А  собака  туж 
за  ним.  Шейк.  2)  Вотъ-вотъ.  Аж  тут 
і  на  дворі  туж-туж  уже  світає.  Г.  Арт. 
(0.  1861.  Ш.  84). 

Тужавіти,  вія»,  вш,  гл.  Густіть,  кріп- 
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нуть.  Гріє  сонце,  а  надто  й  вітер,  то  й 
тужавів  грязь.  Могол,  у. 

Тужа  ночке,  к  я,  ж.  Печаль.  Тільки  ту- 
жаночки,  що  жінки  немає.  Лукаш.    149. 

Тужба,  би.  лс.= Тужіння.  Я  прийшов 
до  них,  а  там  така  тужба  та  план. 
Александров,  у.  (Залюб.). 

Туженьва,  ви,  ж.  Ум.  оть  туга. 
Тужйтв,  жу,  жіш,  гл.  Плакать  съ 

іїричиганіями.  І  жив — не  любила,  і  вмер  — 
не  тужила.  Ном.  )е  8331.  Ой  чи  ту- 

жить   моя  мила  по  мені?  Мет.  242. 

Тужіння,  ня,  с.  Плачь  съ  причитанія* 
ми.  Тужіння  по  мертвому. 
Тужливо,  нар.  Тоскливо,  грустно.  Грав 

він  раз  весело,  а  відтак  знов  сумно,  туж- 
ливо. Федьк. 

Тужний,  я,  е.  Грустный,  горестный. 
Тужно,  нар.  Грустно.  Як  оддам  я  те- 
бе в  службу,  головонці  тужно.  Чуб.  V. 

678.  Тужно  поглядає.  Млак.  91. 

Туз,  аа,  м.  'Гузъ,  карта  съ  однимъ очкомь.  КС.  1887.  VI.  403.  Той  тузами 
обирає  свата  в  його  хаті.  Шевч, 

Тузати,  заю,  вш,  гл.  Бить,  тузить. 
Тузатися,  заюся,  вшся,  гл.  Возиться, 

толкать  другь  друга,  бороться,  спорить. 
Жінка  кричить:  давай  мені  віжки!  А  я 
кажу:  сам  поганятиму!  Тузались  отак 
собі  обоє,  тузались.  Грин.  II.  179.  Діт- 

вора почала  тузатись — кому  ноту  заки- 
нути. Св.  Л  42.  Вони  та.»  проміж  се- 

бе тузались:  той  правив  гроші,  а  в  то- 
го либонь  не  було.  Павлогр.  у. 
Тузінь,  ня,  м.  Дюжина,  двенадцать 

нітукь.  Каменец,  у.  Тут  Нема  цілого  ту- 
зіня.   Шейк. 

Туака,  кй,  ж.  ?  Сидящей  въ  тюрьме 
говорять:  Сиди  в  піску  да  їж  тузку,  да 
пий  холодную  воду.  Нп.  (0.  1861.  X.  82). 

Туалув,  ка,  .и.  1 )  Щелокь  для  бученія 
бъмья.  Положи  сорочку  в  тузлук.  Ле- 
бед.  у.  2)  Разсоль,  въ  котороль  солять 
рыбу.  Черном. 
Тувуватн,  вую,  вш,  гл.  Тормошить. 

Стягли  ляшка  свині  з  коня,  сіпали  ту- 
зувати. 

Тузяка,  ки,  м.  Ув.  оть  туз 
І.  Туй,  нар.  1)  Здъхь,  туть.  Кед  єсь  ви- 

дів туй  да  кого,  било  го  гмати.  Гол.  Ш. 
227.  2)  Туй,  туй-туй.  Сейчась,  воть-воть. 
Як  мій  /азда  прийде,  то  ви  туй  згине- 

те. Драг.  261.  Він,  здається,  туй-туй 
умре.  Шейк. 

П.  Туй,  меж.  Крнкь  на  звіря,  подоб- 
ный крику:  тю!  Вх.  Зн.  71. 

Туйкания,  ня,  с.  Крикь:  туй-туй! 
Туйката,  ка»,  вш,  гл.  Кричать  туй-туй, 

науськивать. 

Тув,  ка,  м.  1)  Жирь.*  Туком  уста  їх захрясли.  К.  Псал.  145.  2)  Плодородіе, 
нзобиліе.  Вінцем  благим  вінчаєш  літо, 
де  ступиш,  туком  наповняєш.  К.  ІІсал. 
145.  Упивсь  від  тука  цієї  господи.  Ном. 
№  12042. 

Тук!  меж.  Стукь!  Прийшов  же  я  під 
віконг^е — тук,  тук!  Чуб.  V.  173. 

Тукати,  ваго,  вш,  гл.  Ударять,  етучать 
равномерно.  Дятел  тукає  в  дерево.  Шейк. 
Прийшов  же  я  під  віконце — тук, .  тук! 

„Вийди,  дівчино,  бо  я  вже  тут". — Ой 
не  тукай,  гультаю,  не  тукай!  Чуб.  V, 

173. 
Туленик,  ка,  м.  Разновидность  книша  1. 

МУЕ.  Ш.  160. 

Тулити,  лю,  лиш,  гл.  І)  Прижимать, 
прикладывать,  прилагать.  Кожну  сорочку 
тулила  вона  до  лиця,  до  сухих  безсліз- 

них очей.  Левиц.  І.  37.  Тулила,  неначе 
ненька  свою  дитину  до  грудей.  Стор.  М. 
Пр.  16.  Подобалось  душі  вашій  кріпацтво, 
так  ви  його  і  до  християнства  тулите. 
0.  1862.  VI.  Кост.  12.  2)  Складывать, 
сжимать,  свертывать.  Книші  тулить. 
Сим.  201. 

Тулятися,  люся.  дишся,  гл.  Жаться, 
прижиматься,  льнуть.  Переполохані  па- 

нянки тулились  по  кутках.  Стор.  М.  Пр. 
82.  Оце  тобі,  горобчику,  так  не  вчись, 
до  чужої  голубоньки  не  туліґсь.  Гліб. 
Жене  тебе  неволя  з  України,  із  ріднгім 
словом  тулишся  мов  злодій.   К.  ХП.    73. 

Тулійка,  ки,  ле.=0бліиов.  Вас.  163. 

Тулія,  лії,  лс.=Лійка  3.  Шух.  І.  169. 
Туловатися.  луюся.  вшся,  гл.  ?  Бу- 

демо ся  ту.яовати,  вби  люде  не  знали. 
Гол.  III.   240. 

Тулуб,  ба,  .«.  Туловище.  Борз.  у.  Тек- 
ли річки  все  кровавиі,  мостили  мости 

все  тулуба.ни,  козацькими  есе  головами. 
Лукаш.  69.  (У  відьом)  тільки  душа  ви- 

літає, а  тулуб  їх  зостається.  Г.  Барв. 
55.  Ум.  Тулубець. 

Тулубастий,  а,  е.  О  тулуп*,  свиткъ: 
мешковидный,  безъ  талій.  Чуб.  VII.  420, 
421,  481. 

Тулубець,  Оця,  м.  1)  Ум.  оть  тулуб. 
2)  Внешняя  оболочка,  и  о  кровь.  Кавун 
щось  вигризло,  тільки  тулубець  остався. 

Лебед.  у.  Аж  там  лежить  жаб'ячий  ту- 
лубець. Рудч.  Ск.  II.  103. 
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Тулук,  ка,  м.  1)  МедвЪжонокъ,  вол- 
ченокъ.  Вовчиха  начинить  тулуки.  Мед- 
ведиха  ужеребила  тулуки.  Шух.  I.  212. 
2)^Тулун.  О.  1862.  V.  Кух.  39. 

Тулумбас,  са,  м.  Старинное  музыкаль- 
ное орудіе  въ  роді  литавръ.  Списи  бли- 

щать, шапки  рябіють,  б'ють  тулумб  аси. 
Сердюки  по  полю  скачуть.  Греб.  343. 

Тулун,  на,  м.  Кожа  козы,  снятая  цель- 
ною,— служитъ  какъ  м'Ьшокъ  для  муки  или 

соли.  О.  1862.  V.  Кух.  39. 
Тулуча,  чати,  с.=Тулук  1.  Вх  Зп.  71. 
Тульпан,  на,  м.  Тюльпанъ,  Тиііра.  Ки- 

тицями висіли  пуп'янки  тульпанів.  Ле- 
виц.  І.  427. 

Тульпановий.  а,  е.  Тюльпанный. 
ТулюПан,  на,  -м.=Тульпан.  Констан- 

тиногр.  у. 

Тулятися,  ляюся,  ешся,  гл.  Скитать- 
ся, слоняться.  Левч.  147.  Ти  туляєшся, 

не  хочеш  іти.  НВолын.  у.  Що-вечора 
тутенька  туляюся,  світом  нужу.  МВ. 
(0.  1862.  І.  7  і).  Сірома  по  під  тинню 
згорблена  тулялась.  Щог.  В.   1. 

Тула,  ми,  ж.  і)  Овца:  помісь  шпан- 
ской овцы  иди  цільбнни  сь  простой.  Борз., 

Навлогр.  у. у.  2)  Человікь  смешанной  по- 
роды: одинъ  изъ  родителей  турокъ  или 

татаринь,  а  другой— украннецъ.  Христія- 
не  і  туми  зъ  хрнстіянг  въ  Кримгь  ро- 

дившійся. Нелнчко,  Літ.  П.  376.  Вродив- 
ся ту  мою  від  руської  бр>анки.  К.  ЦН. 

219.  Козак-тума  зведе  з  ума,  не  буде 
любити.  Ни.  Г.  Варв.  222.  Тума  тан- 

чик водила.  Що  виведе,  то  і  стане,  на 
дівочок  погляне.  Мет,  299.  Тумбю  назы- 
наютъ  хмураго  неразгоиорчиваго  человека. 
Якийсь  нелюдний,  неговіркий,  якась  ту- 

ма з  його.  Мир.  ХРВ.  35. 
Туман,  ну,  м.  1)  Тумань.  Над  ним 

хмарою  чорніє  туман  тяжкий'.  Шевч. 
Тумана  перти.  Дурачить,  врать.  Св.  Л.  174. 
Туман  навести  на  кбго.  Обморочить,  отума- 

нить. На  тебе  десь  туман  у  Литві  на- 
вели. Греб.  384.  2)  Весенняя  хороводная 

игра.  Мил.  49.  У.м.  Туманбчок.  Шевч.  95, 
туманець. 

Туманити,  ню,  ниш.  гл.  Дурачить,  мо- 
рочить. Хто  йсго  там  думав  свататись; 

так  тільки,  туманив  людей.  Лсвиц.  Нов. 
44  Людсії  туманити.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  37).  /  не  зводив  з  ума,  не  туманив 
дочку  молодую.   К    МБ.   XII.  278. 

Туманитися,  ниться,  гл.  Показываться 
туману,  долаться  ТУМаяно.  Ой  хмариться. 
туманиться  і  дощ  капотить.  Ни.  Харьк. 

Туманіти,  нію,  вш,  гл.  1)  Казаться 
какъ  бы  въ  тумані,  покрываться  тума- 
н~мъ.  На  лісі  туманіє.  Черк.  у.  2)  Оду- 
рівать,  до  одурінія  доходить  от,  скуки, 
одуряющей  работы,  неотвязной  мысли  и 
пр.  З  похмілля  туманіла.  Мкр.  Н.  4. 
Лучне  б  жару  червоного  у  руку  набрала, 
як  мені  довелось  туманіти  коло  її  ру- 

сої коси.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  41).  У  його 
не  гуляли,  тільки  туманіли,  мов  нуди- 

лись під  арештом  і  в  турмі  сиділи. 
Мкр.  Н.  32.  Туманів,  туманів  та  таки 
й  не  пригадав,  як  зробити.  Черк.  у.  Не 
бг/дем  туманіти  між  простацтвом.  К. 
ПС.  84. 

Туманний,  а,  е.  Туманный. 
Туманочок,  чку,  м.  Ум.  оть  туман. 
Туп-туп,  меж.  выражающее  топаніе, 

топъ-топъ!  Туп-туп  ніженьками,  дзень- 
дзень  підківками.  Нп. 

Тупа,  пй,  лс.=Отупа.  Іди,  іди,  сивий 
коню,  тихою  тупою.  Лукаш.  28. 

Ту  пак,  ка.  м.  1)  Тупое  орудіе.  Шейк. 
Вх.  Зн.  71.  2)  Тупой  человъкъ.  Шейк. 
Вх.  Зн.  71. 

Тупало,  ла,  об.  Человъкъ  топающій. 
Шейк, 

Тупання,  ня,  с.  Топанье. 
Тупати,  паю,  вш,  гл.  1)  Топать.  2)  Хо- 

дить, стуча  ногами,  ходить  не  переставая, 
топтаться  Дідусь  у  господі  тупав.  Г. 
Барв.  196.  3)  Ухаживать,  заботиться,  хо- 

зяйничать. Шейк.  Як  є  коло  чого  тупать, 
то  <   що  й  х])упать.  Чуб.  І.  230. 

Тупець,  пця,  л.=Тупав.  Шейк.  Вх. 
Зн.  71. 

Тупий,  а,  є.  1)  Тупой,  не  острый.  Ту- 
пий ніж.  2)  Неостроконечный.  Коротке 

лице  з  коротким  носом  і  тупою  бородою. 
Левиц.  Нов.  10.  3)   Тупой,    неспособный. 

Тупик,  ка.  м.  Затупленный  кусокъ  ко- 
сы, которымъ  обираютъ  шерсть  съ  кожи. 

Вас.  157. 

Тупити,  плю,  пиш,  гл.  Притуплять, 
тупить.  Пащо  ти  ножа  тупиш? 

Тупйця,  ці,  ле.=Тупак.  Вх.  Зн.  71. 
Як  добре  плече,  то  й  тупиця  січе.  Шейк. 

Тупі.  меж.  которым!,  ободрнють  дітей 
стать  на  ноги.  Шейк.  Ум.  Тупіньки. 

Тупій,  пія,  м.  1)  Спинка,    тупая    сто- 
рона ножа.  2)=Лупиця. 

Тупіньки,  Ум.  отъ  тупі. 

Тупісінький,  л.  е.  Совершенно  тупой. Шейк., 

Тупісінько,  хя^.С'овершеннотупо.Шейк. 
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Тупісічвнй,  а.  е  =  Тупісінькжй.  Шейк. 

Тупісічко,    кяр.=Тупісїньво.     Шейк. 
Тупість,    пости,    ж.    Тупость.    Шейк. 

Тупіти,  пію,  вш,  гл.  Тупіть,  долаться 
тупымъ.  Шейк. 

Тупішати,  шаю,  вш,  гл.  Ділаться  ту- 
піє. 

Тупіява.  ви,  ас.=Тупнця. 
Тупватн,  паю,  вш,  гл.  1)  Топтаться 

на  одномь  місті;  топать.  2)  Хлопотать. 
Пачна  Фрузина  за  його  тупкає  перед 
паном.  Св.  Л.  70. 

Тупнуватн,  вую,  вш,  гл.  Хлопотать, 
ухаживать.  Я  тупкую  коло  його,  а  він 
мені  й  спасибі  не  скаже. 

Тупнути,  ну,  неш,  гл.  Топнуть.  Серед 
степу  тупне  кінь  ногою.  Шевч.  16. 
Треба  й  на  свого  филозофа  тупнути 
раз  та  другий.  Левиц.  Пов.  76. 

Тупо.  нар.  Тупо. 
Туподумство,  ва,  с  Тупоуміе,  тупость 

мысли.  К.  Дз.  168. 

Тупоносий,  а,  є.  Нміющіа  не  острый 
носъ.  Шейк.  Оси,  оси,  які  ви  тупоносі! 
принесіть  мені  меду.  Ном.  .\ї  330. 

Тупонути,  ну,  нёш,  гл.  Сильно  топ- 
нуть. Шейк. 

Тупорилий,  а,  е.  Тупорылый,  нмію- 
щій тупое  рыло;  глупый.  Тупорилі  віршо- 

мази. Шевч. 

Тупотання,  ня,  с.  Топоть. 
Тупотати,  чу,  чеш,  гл.  Топать,  стучать 

ногами.  Тупочуть  коні.  МВ.  (О.  1862.  Ш. 
46).  Об  землю  тупотав  ногами.  Котл. 
Ен.  II.  19. 

Тупотіння,  ни,  с.=Тупотання.  Крик, 
свистіння  й  тупотіння  лилося  таки  з 
того  краю.  Левиц.  Нов.  139. 

Тупотіти,  чу,  тяш,  гл.=Тупотатн. 
Росердився  мій  миленький  аж  ногами 
тупотить.  Нп. 

Тупотня,  ні,  ж.  Топоть  ногами,  ходь- 
ба. Тут  ржання  кінське  з  тупотнею. 

Котл.  Ен.  У.  63.  Почули  вони  позад  себе 
гомін  і  тупотню.  Стор.  М  11р.   119. 

Тупотнява,  ви,  ж.  Топоть.  Як  тур- 
нуть  коні,  то  така  тупотнява,  що  аж 
земля  стугонить.  Лебед.  у. 

Тупохбдий,  а,  е.  О  лошади:  имію- 
ЩІЙ  медленный  шагь.  Кінь  тупоходий. 
Волч.  у. 

Туптати,  нчу,  чеш,  гл.  Топтаться,  хо- 

дить взадъ  и  впередъ.  Я,  прийшовши  із 
дороги,  тупчу  коло   хати.    Лукага.    141. 

Тупу-тупу,  меж.  выражающее  топоть. 
Тупу-тупу  ногами,  сколю  тебе  рогами. 
Рудч.  Ск.  І.  44. 

Тупцювання,  ня,  с  1)  Топаніе,  сту- 
паніе.  2 — коло  кого.  Ухаживаніе  хлопоты 

Тупцювати,  цюю,  вш,  гл.  1)  Ходить, 
топая,  ступать,  топтаться.  2)  — коло  кого. 
Ухаживать. 

Тупцювати  ся.  цююся,  вшся.гл.  Пере- 
ступать сь.  ноги  на  ногу. 

Тупцяння,  ня,  с.=Тупцювання.  Юрба 
хлопців,  їх  тупцяння  і  їх  підлесливість. 
Левиц  Пов.  308. 

Тупцяти,  цяю,  вш,  гл.  1)  Ходить.  Він 
часто  по  баб'ячій  тупцяв  по  хаті. 
Левиц  І.  478.  2) — коло  його.  Ухаживать, 
присматривать.  Як  візьме  коло  його  пань- 

кати, тупцяти.  Левиц.  І.  139.  См.  Туп- 

цювати. 
Тур,  ра,  м.  1)  Турь,  Воз  ргіглі^гепшк. 

КС.  1887.  І.  65—90.  Ном.  .V  5296.  На 
лощині  пасеться  стадо  турів.  К.  Оп. 
Так  замерзло,  хоч  тури  гони.  Ном.  Грім 
такий,  що  хоч  тури  гони,  так  не  по- 

чують. Ном.  Л5  562.  2)  Жукь-олень,  Ьп- 
сапиз  Зегуиз  Вх.  Пч.  І.  6.  3)  Тура  дати. 
Говорится  о  плотахъ,  когда  сь  разбіга 
ударятся  о  берегь.  Канев.  у.  4)  Тур- царь. 
Турецкій  царь.  Гол.  II.  ЗО. 

Туралий.  а.  є  Обращающій  внимавіе, 
осмотрительный.  Лесьо  молоденький,  на 
те  не  туралий.  Гол.  Ш.  39. 

Турати,  раю,  вш,  гл.  Обращать  вни- мавіе. Та  того  козак,  жаго  Печай,  того 
не  турає.  АД.  II.  71.  Собаки  брешуть, 
а  він  і  не  турае.  Борз.  у.  Кошеня  й  не 
турає,  що  собаки  брешуть.  Борз.  у. 

Туратися,  раюся,  ешся,  гл.  Медлить? 
Жеби  сне  ся  не  турали,  дома  нічку  но- 

чували. Гол.  II.  139. 

Турба,  би,  ж.  Безпокойство,  хлопоты. 
Та  й  спать  ляже,  втомившися  турбою 
такою.  Шевч. 

Турбанйна,  ви,  ж.  Безпокойство,  хло- 
поты. Турбанини  багато  було. 

Турбація,  ції,  ж.  Безпокойство,  хло- 
поты. Сідайте,  турбації  не  заживайте. 

Котл.  Ен.  V.  13.  От  мені  велика  тур- 
бація. Ном.  №  4987. 

Турбнль,  ля,  м.  Толпа,  стая,  куча. 
Желех.  Як  ся  зробили  турбильом  вели- 

ким сто  дяболів  до  ньго....  Драг.  277. 
Турбота,  тп,  ас.  Безпокойство,  треюга. 
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Ой  зглянься  на  мою  турботу,  молю  те- 
бе, благаю.  К.  Псал.  61. 

Турбування,  ня,  с.  Безпокойство,  при- 
чиненеє безпокойства. 

Турбувати,  бук»,  вш,  гл.  1)  Безпокоить, 
утруждать.  Не  турбуй  бо  мене  своїм  про- 

ханням. 2)  Безпокоиться,  утруждаться. 
Нехай  батько  не  турбує,  мені  вінця  не 
купує.  Нп.  3)  Волновать,  возмущать.  Бога 
прохали,  щоб  він  моря  не  турбував. 

Турбуватися,  буюся,  вшся,  гл.  Безпо- 
коиться, тревожиться,  волноваться.  Купуй 

сукню  шиту  і  хату  криту,  та  й  не 
турбуйся.  Ном.  X  8114.  Не  турбуйся, 
моя  дівчино,  о  своїй  пригоді.  Чуб.  V.  1201. 
Не  турбуйся  ж  ти,  наша  матінко,  на- 

ми, як  підростуть  крильця,  то  розлети- 
мося й  сами.  Мет.  358. 

Турбук,  ка,  л.=Тербук.    Браун.    14. 

Турготіти,  чу,  тиш,  гл.  Греміть,  сту- 
чать. 

Тургун,  на,  м.  Раст.  эстрагонъ,  Агіе- 
тівіа  сігасипсиїиз  Б.  Анн.  48. 

Турёнва,  кн,  ж.  Ум.  оть  турня. 
Турецький,  а,  є.  1)  Турецкій.  Турецька 

каторга.  Макс.  2)  Турецьке  прбсо.  Ата- 
гапіпиз  саїкіаіиз  Б.  3)  Турецький  сльоз. 
Мака  8ЄІге8Ігі8  Б. 

Туреччина,  Турещина,  ни,  ж.  Турція. 
Пішов  москаль  в  Туреччину.  Шевч. 

Турити,  рю,  рнш,  гл.  Гнать.  Чуб.  II. 
286.  Ігнатко  безп'ятко  з  гори  свині  ту- 

рить. Ном.  .V  224,  стр.  297. 
Туритися,  рюся,  рншся,  гл  Гнаться. 

Бігла  лисичка  по  лісу,  турилась  за  ку- 
ріпками. Грин.  II.  238. 

Туриця,  ці,  ж.  1)  Самка  тура.  Шейк. 
Вх.Пч.  II.  5.  Мил.  162.  2)  Грязі,,  въевшая- 

ся въ  тіло,  слой  грязи  на  тілі.  Могил,  у. 
Колись  і  я  був  біленький  як  панич,  а 
тепер  упуриця  чорноморська  покрила 
вид.  Черном.  3)  Вотря,  мелкія  частицы 
дерева,  вьшадающія  при  сверленіи.  Волч.  у. 
(Лобод.).  4)  Раст.  а)  ЕсЬіпозрегтит  1и- 
риііа.  Мнж.  193.  б)  Хапіпіит  зігишагіит. 
Лв.  102. 

Турище,  ща,  с  Ув.  оть  тур.  Дикий 
турище  трохи  не  підняв  на  свої  криві 
роги.  Морд.   11л.   97. 

Турів,  рова,  ве.  Принадлежащей,  отно- 
сящейся къ  туру.  Турів  ріг.  К.  Псал.  52. 

Туркавка,  кя,  ж.  Птица  СоІашЬа  Тиг- 
іиг  Б,  горленка.  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  19. 
Уи.  Турнавонька.   туризвочиа. 

Турка  вчнн,  на,  не.  Свойственный,  при- 

надлежавши горленкі.  Туркавчине  гніздо. 
Шейк. 

Туркало,  ла,  с.  1)=  Туркавка.  2)  Твер- 
дящій  постоянно  объ  одновь  і  томъ  же 
Шейк. 

Туркання,  ня,  с  1 )  Воркованіе  горли- 
цы, турнавии.  Шейк.  2)  Толкованіе  одного 

и  того-же.  Набридли  і  синові  жінчини 
туркання.  Чуб.  II.  434. 

Туркати,  каю,  вш,  гл.  1)  0  горхевкі: 
ворковать.  Шейк.  2)  Твердить  не  переста- 

вая, говорить  не  переставая  все  о  той. 
же.  0.  1862.  VI,  61.  Туркав  йому,  тур- 

кав, поки  він  таки  послухав  мене. 

Туркатий,  а,  є. — віл.=Турко.  Мнж. 
193. 
Туркененькя,  кн,  ж.  Уи.  оть  туркеня. 
Туркёнин,  на,  не.  Принадлежали!  тур- 

чанки, свойственный  ей.  Шейк. 

Туркеивця,  ці,  ас.=^Туркбвя.  Зага- 
дала їй  туркениця  три  діла.  АД.  І.  287. 

Туркенька,  ки,  ж.    Уи.    оть    туркеня. 
Туркеня,  туркння,  ні,  ж.  1)  Турчанка. 

У  туркені  на  тім  боці  хата  на  помос- 
ті. Шейк.  2)  Родъ  крупяыхъ  сливь.  Шейк. 

Ум.  Туркеньна,  туркеяенька,  турмяноньна. 
АД.  І.  291. 

Турків,  кова,  ве.  Принадлежащей  тур- 
ку. Желех. 

Туркіт,  коту,  м.  Стукь,  гаумь.  Желех. 
Турко,  ки,  .я.  Названіе  вола  сь  рога- 

ми, расходящимися  сь  основаній,  а  со 
средины  загнутыми  внутрь  такъ,  что  кон- 

цы ихъ  почти  сходятся.  КС.  1898.  VII.  45. 

Туркот,  туркут,  та,  м.  1)  Порода  го- 
лубя, турманъ.  Ходить  туркот  волоха- 

тий.  Попотурчи,  туркоте.  Ном.  №  2732. 
Позирав,  ходив  як  туркут,  голуб  воло- 

хатий. Мкр.  Н  30.  2)  Ворчунъ.  сварли- 
вый человькъ.  Шейк. 

Туркотання,  ня,  с.  1)  Воркованіе. 
2)  Ворчаніе.  3)  Толкованіе  одного  и  того 
же.  4)  Стукъ. 

Туркотати,  чу,  чеш,  гл.  1 )  Ворковать. 
В  лузі  туркотала  горлиця.  Левиц.  і. 
113.  2)  Ворчать.  3)  Твердить  одно  н  то 
же.  4)  Стучать;  барабанить.  Щось  гурко- 
тит  і  туркотит.  Гол.  Ш.  464.  Бара- 

бан туркоче.  Мир.  ХРВ.    145. 

Туркотіння,  ня,  с.=Туркотання. 
Туркотів,    тона,    вв.    Принадлежащей: 

а)  турману;  б)  ворчуну.  Шейк. 

Туркотіти,  чу,  тнш,  гл.=Туркотатн. 
Голубка  сивая  да  все  туркотіла.    Грин. 
Ш.  617.  Послухавсь  син, — мабуть  густо 
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та   часто    туркотіла    жінка.    Чуб.    II. 
434. 

Туркут.  См.  Туркот. 
Турлнтн.  лю,  лиш,  гл.=Туритн. 
Турлук,  ка,  м.  Земляной  кнрпичъ. 

Шейк. 

Турлучннй,  а,  є,  турлучній,  я,  е.  О 
зданій:  нзъ  плетня,  обмазаннаго  глиной. 
Пои.  52.  Турлучня  хата.  Черном. 
Турляти,  ляж>,  еш,  гл.  Толкать;  гонять. 

См.  Турятн.  Баба  її  турляє:  хоч  би  ти 
причепурилась.  Гудч.  Ск.  II.  48.  Турляв 
один  одного,  аж  сторч  летіли.  Сама  га- 

няє, жениха  турляє, — купує,  крає.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  50;. 

Турка,  жи,  ж.  соб.  Стадо  овецъ.  Фр. 
11р.  9.  Турма  вже  йде  з  поля.  Каменец,  у. 
Що  то  в  полі  за  димове?...  чи  вівчарі 
турми  гонять?  Гол.  І.  38.  Ум.  Турмонька, 
турмочна.  Овець  турмонька.  Гол.    II.    60. 
ТуржІ.  жн,  ж.  Тюрьма.  Драг.  2С2. 

Турма  велика  і  кріпко  збудована,  та 
чорт  їй  рад.  Ном.  К  967,  стр.  283.  Обід 
поставив....  турмам  і  старцям.  Мкр. 
Г.  69. 

Туржак,  ка,  м.  Узнякъ,  свдящій  въ 
тюрьмі.  НВолын.  у. 

Турмонька.  турмочка,  кя,  ж.  Ум.  сгь 
турма. 

Турнаш,  ша,  м.  Большая  льдияа.  Вх. 
Зн.  72. 

Турнути,  ну,  нёш,  гл.  Толкнуть;  по- 
слать, погнать.  Щоб  тебе  лють  турнула. 

Ном.  №  3738.  Турнув  Хврько  хлопця  на 
хутір. 

Турня,  ні,  ж.  Башня,  колокольня.  На 
биіецкій  церкви  мурована  турня.  Гол. 
11.  444.  Ум.  Туренка.  На  кошицкой  церкви 
черевна  туренка.  Гол.  Ш.  250. 

Туро*,  рка,  м.  1)  Турокъ.  2)  Птица 
Ггіп^іііа  гозеа.  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  11. 
Ум.   Іурчин,  туронько.  АД.  І.  312. 

Турож,  нар.  Сильно  гоня.  Та  зараз  ту- 
ром, туром  корову.  Харьк.  у. 

Туронько,  ка,  м.  Ум.  огь  турок. 
Туроса,  ся,  ж.  Шумъ?  молва?  слухъ? 

Не  клопочись  і  не  роби  туроси.  Ном. 
-V  13541.  От  уже  й  пустила  туросу. 
Нон.  .V   13833. 

Турнав,  на,  м.  1)  Покрывало  новобрач- 
ной. ЗЮЗО.  II.  491.  2)  При  похоронахъ 

въ  Буковині  замужнимъ  молодымъ  жен- 
пдинамъ  кладуть  на  голову  „більїй  руч- 
внкъ,  но  подъ  бороду  новымъ  турпаном 
подвязаный".  Гол.  ІУ.  540. 

Турський,    а,    в.    Турецкій.    Коником 

грає,  військо  збірає,   туреького    царя    все 
визирає.  АД.  I.  24. 

Туртус,  са,  м.  Стукъ,  грохоть,  Наче 
табун  коней  женуть....  Кругом  хати 
бігає,  шукає,  гукає;  такий  туртус,  аж 
хата  двигтить.  Драг.  64. 

Турувати,  рук»,  еш,  гл.  1)  Соображать, 
думать.  Уман.  у.  Турую  в  голові:  чого  то 
мні  світ  замняхкинився,  та  ніяк  не  по- 

міркую. Подольск,  г.  2)  Говорить  відорь. 
Що  ви  туруєте?  Воно  й  трохи  купи 
не  держиться.  Черк.  у. 

Турун,  на,  м.  Насік.  Сагаоиз,  жуже- 
лица. Вх.  Пч.  І.  5. 

Турунчук,  ка,  .и.  Быстрый  и  глубокій 
протокь,  рукавь  ріки.  Одесск  у.  Браун.  4. 

Турчати,  чу.  чйш,  гл.=Туркатн.  Не- 
віхна  й  турчить  йому,  щоб  відвіз  та 
покинув  де  свою  матір  у  полі.  Чуб.  Ц. 

43-1. 
Турченя,  нятя,  м.  Турокъ-ребенокъ. 

Ум.  Турченятко.  Люляй, люляй, турченят- 
ко! АД    І.   287. 

Турчнк,  ка,  м.  Ум.  оть  турок. 
Турчин,  на,  м.  Турокъ  Оттаке  то! 

упяжко,  тату,  із  своєї  хати  до  турчи- 
на поганого  в  сусіди  прохатись.  ІІІевч. 

Ум.  Турчйноньно.  Гол.  І.  50. 
Турчинів,  нова,  ве.  Прииадлежащій 

турку.  Слухай,  пані  турчинова:  привів-єм 
ті  невільницю,  аж  із  Польщі  робітницю. 

Лукаш.  117. 
Турчннка,  ки,  ж.=Туркеня.  Ой  дав 

би  я  у  замінку  дві  турчинки  за  єдную 
Катеринку.  Грин.  Ш.  610. 
Турчинонько,  ка,  м.  Ум.    оть   турчин. 
Турчнти,  чу,  чнш,  гл.  Отуречивать, 

обращать  въ  турка. 

Турчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Отуре- 
чиваться, обращаться  въ  турка,  усваивать 

турецкій  языкъ,  нравы,  обычаи. 
Туршнйк,  ка,  м.  Густой  мелкій  лісь 

нзъ  смерёк.  Шух.  I.  80. 
Туршук,  ка,  м.  Кустарникъ.  молодой 

лісь.  Шейк    Шух.  I.  210. 

Туршукуватнй,  а,  е. — ліс.  Молодой  я 
густой  лісь.  Шух.  I.  18. 

Турь,  ря,  .«.=Тур.  Де  вна  сушена? — 
В  туря  на  розі.  Гол.  П.   18. 

Туря,  рятя,  с.  Дътенышъ  тура.  Вх. 
Пч.  II.  5. 

Турятн,  ряю,  еш,  гл.  Гонять.  Мене 
туряе  до  моря.  Г.  Барв.  341.  Вівчарь 
вівці  туряе.  Чуб.  У.  416. 

Тусан,  на,  л.=Стусая.  Дати  тусана. 
Шейк. 
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Тусати,  саю,  вш,  гл.  Бить,  колотить. 
Костурами  взяли  його  так  пестувати, 
без  милости  його  тусати  та  гонити. 
Шей  і;. 

Тусна,  ви,  ж.  Тоска,  печаль.  Як  хлі- 
ба край,  так  і  в  хліві  рай;  а  як  ні  кус- 
ка, так  і  в  горниці  туска.  Ном.  Лі  1397. 

Що  пан  Біг  дав,—  за  все  Богу  дякувати, 
а  туск  ід  собі  не  пускати.  Фр.   Пр.    89. 

Туслув,  ва,  -м.=Тузлув  2.  Житньої 
еоломахи  з  туслуком.  АД.  II.  34. 

Тусов,  сву,  .м.=Тусва.    Шух.    І.    44. 
Тусь-тусь!  меж.  Вризывъ  для  свиней. 

Вх.  Уг.  272. 

Тут,  нар.  1)  Здісь.  А  в  нашій  сторо- 
ні красні  дівки  як  ластівки,  а  тут  як 

ворони.  Чуб.  V.  20.  2)  Сюда.  Я  аж  тут 

залетів.  Чуб.  II.  635.  .З4)  Воть.  Левч.  16. 
Ум.  Тутка,  тутки,  туткива,  тутенька,  тутеньки, 
тутечка,  тутечки.  Не  був  я  тутка.  Гол. 
IV.  512.  Що  ви  зволите  тутеньки  ро- 

бити? Рудч.  Ск.  II.  172.  Мов  зроду  ту- 
течка жили.  Котл.  Ен.  ЦІ.  8. 

Тута,  кар.=Тут.  Зачекай  тута.  Чуб. 
II.  9.  Що  все  тута  не  по  нашому,  що 
все  тута  по  иначому.  Грин.  Ш.  493. 

Тутай,  нар  —Тута.  Шейк. 
Тутайка,  кя,  ж.  =  Турвавва.  Вх. 

Лем.   475. 

Тутарь,  ря,  м.  Здішній,  местный  жи- 
тель. Ой  тутару,  ой  тутареньку,  сему 

дому  господ ареньку.  Гол.  IV.  310. 

Тутейшнй,  а,  е=Тутешній.  Увесь  ту- 
тейший  люд.  Стор.  Ци  ти,  дівчино,  з 
тутейшого  краю?  Шейк. 

Тутёйшввй,  а,  е=Тутешвій.  Сва- 
шеньки тутейшнії.  Чуб.  IV.  244. 

Тутенька,  тутеньки,  нар.  Ум.  оть 
тут. 

Тутесьвяй,  а,  е=Тутешвій.  Шейк. 
Вх.  Зн.  72. 

Тутечка.  тутечвн,  нар.  Ум.   оть.   тут. 
Тутешній,  я,  в.  Здбшній.  Ти,  здаєть- 

ся, не  тутешній?  Котл.  НП.  382.  їм  1 
байдуже,  що  діється  наоколо  і  в  тутеш- 

нім краг.  Стор.  МПр.  89. 
Тутва,  тутки,  туткива,  нар.  Ум.  оть 

тут.  Вх.  Зн.  71. 

Тутошвій,  я,  в=Тутешвій 
Тухнути,  ну,  веш,  гл.  Сиадать,  опа- 

дать (объ  опухоли). 

Туча,  чі,  ж.  Гроза.  Гряду-тучі  увій- 
шов, а  злих  рук  не  увійшов.  Шейк.  Ум. 

Тучна. 
Тучений.  а,  е.    Откармливаемый,    уго- 

щаемый. Гість  непрошений  не  дуже 
буває  тучений.  Ном.  Лі  11894. 

Тучити,  чу,  чиш,  гл.  Откармливать, 
питать,  утучнять.  Хазяйське  око  товар 
тучить.  Рудч.  Чп.  255. 
Тучва,  ви,  ж.  Ум.  оть  туча. 
Тучний,  а,  є.  1)  Жирный.  Тучні  ягня- 

та. К.  Псал.  263.  2)  Плодородный.  Зем- 
ля тучна.  К.  Псал.  239. 

Тучний,  а,  е.  Грозовый.  Тучний  дощ. 
Сильный,  но  кратковременный  дождь  сь 
грозою.  Ой  ідуть  дощі  усе  тучнії.  Грин. 
Ш.   637. 

Туша,  ші,  ж.  Туша.  Туші  жидам  та 
й  попродав,  шкіри  в  кожух  наклав. 
ЭЮЗО.  II.  546.  Ум.  Тушка.  Лисичка-се- 

стричка тушку  з'їла,  а  кишечки  під себе  поховала.  Мнж.  4. 

Туш  яра,  ри,  ж.  Баранья  шерсть  вто- 
рой осенней  стрижки.  Вх.  Зн.  72% 

Тушйрити,  рю,  риш,  гл.  Стричь  бара- 
новъ  во  второй  разь  осенью.  Вх.  Зн.   72. 

Тушити,  шу,  шиш,  гл.  1)  Тушить,  га- 
сить. За  царя  Горошка,  як  людей  було 

трошка,  як  сніг  горів,  соломою  тушили. 
Ном.  X  6854.  2 1  Успокаивать.  Мовчанка.... 
гнів  тушить.  Ном.  Лі  1117. 

Тушка    кн,  ж.  Ум.  оть  туша. 
Тушкування,  вя,  с.  1)  Приготовление 

чего  ннбудь  въ  закрытомь  сосудъч  Шейк. 

2)  Окутьіваніе.  Шейк. 
Тушкувати,  вую,  вш,  гл.  1)  Варить 

или  жарить  что  въ  наглухо  закрытомь  со- 
судъч  Шейк.  2)  Сильно  окутывать,  чтобы 
вызвать  испарину.  Шейк.  3)  Закрывать, 

скрывать.  Мкр.  Г.  10.  Очарувала  б  і  чен- 
ця, коли  б  прокляте  покривало  брівок  її 

не  тушкувало.  Мкр.  Г.  17. 

Тушур,  ру,  .н.=Тушнра.  Шух.  І.  196. 
Туя,  туї.  ж.  Раст.=Тоя.  Вх.  ІІч.  І.  8. 
Тхілйти,  лю,  лиш,  гл.  =  Квнлнти  Ти, 

соколе,  не  тхіли.  Чуб.  II.  259. 

Тхір,  тхора,  м.  Хорекь,  Мизіеіа  рпіо- 
гіиз.  Дома  лев,  а  на  війні  тхір.  Ном. 
.V  4352.  Ум.  Тхорик. 

Тхніввя,  вя,  с  Дьіханіе.  Бона  ніби 
чула  тхніння  його  здорового  лиця.  Левиц. 
І.  442. 

Тхнути,  тхву,  неш,  гл.  1)  Дышать, 
дохнуть,  пахнуть.  Його  лице  біле...  тхну- 

ло щастям.  Левиц.  І.  186.  Бог  тхне  сво- 
їм духом,  то  й  не  буде  його.  НВолын.  у. 

Тхнути  мені  не  дає:  роби  та  й  роби, 

та  й  роби.  МВ.  І.  28.  Тхнуло  свіже  по- 
вітря. Левиц.  Пов.  213.  2)  Издавать  за- 
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пахъ,  вонять,  гнить,  портиться.  Тхне  паш- 
ня. НВолын.  у.  Тхне  мулом  вода.  НВо- 

лын. у.  Вода  тхне  гнилим.  Сквир.  у. 
Як  купити  багато  яловичини,  а  літо, 
то  буде  тхнути.  Черк, 

Тхореня,  няти,  с  Маленькій  хорекъ. 
Тхір  вибіг  з  своїми  тхоренятами.  Грин. 
II.  237. 

Тхорик,  ва,  м.  Ум.  огь  тхір. 
Тхорнна,  нж,  ж.  1)  Одинъ  хорекъ. 

Шейк.  2)  Мясо  хорька.  Шейк. 

Тхорнтн.  рд>,  рнш.  гл.  Вонять  подобно 
хорьку. ,  Шейк. 

Тхорів,  рева,  ве.  Принадлежащий  хорь- 
ку. Шейк. 

Тще.  Въ  выраж.:  на  тщё  сёрце.  Нато- 
щакъ.  См.  Натще. 

Тьвахнутн,  ну,  неш,  гл.  Стибрить, 
сцапать.  Покинув  чоботи  на  дворі,  там 
їх  хто  ще  тьвахне.  Зміє  в.  у. 

Тьна.  тьма,  ж.  1)  Тьма,  мракъ.  Одсу- 
нув віконце — у  тьмі  щось  мріло.  МВ. 

(0.  1862.  І.  65).  2)  Невіжество.  Чужі 
народи  в  тьмі  зістались,  не  просвітив 

їх,  не  прославив.  К.  Нсал.  326.  3)  Мно- 
жество. Колесниця  божа  дивна  ть.иами 

воїнства  гобзуе.  К.  Псах  Тьма-тьмуща, 
тьма-теирява.  Несмітное  количество.  Ном. 
X  7688.  Та  тамечки  тьма-темрява  уся- 

кої птиці:  ть.иа-темрява  черви  кишить. 
А  люду -люду — тьма  темрява.  Харьк. 
4)  Насік.  Ругаїія.  Вх.  Пч.  І.  7. 

Тьмавий,  тьмяний,  а,  є.  1)  Тусклый. 
Тьмане  скло.  2)  Болізненцьій,  блідньїй. 
У  Петербурсі,  кажуть,  тьманий  народ; 
чи  то  воно  край  такий?  Лебед.  у. 

Тьмано,  тьмяно,  нар.  Темноватодускло. 
Та  у  його  у  хаті  було  гарно....  а  то 

стало  тьмано  і  сумно,  і  икони  почорні- 
.хи  ХС.  IV.  13.  А  ніч  яка  тоді  була? 

Зоряно  було?  —  Ні.  тьмано.  Екатсрп- 
носл.  у.  Тепер  ясно  горить  поплавець  у 

лямпадці,  а  то  тьм'яно   було.    Лохв.    у. 
Тьмано-велённй,  а,  е.  Темно-зеленый. 

Аж  тьмано-зелена  озимина.   Черк    у. 
Тьмарити,  рю,рйш,гл.=Тьмити.  Шейк. 
Тьмнти.  тьмлю.  миш,  гл.  Ділять  тем- 

нымъ.  мрачить.  Желех.  Та  воно  тьмить 
кругом  мов  би  на  дощ.  Волч.  у. 

Тьмущий.  а,  е.  Тьма-тьмуща.  См. 
Тьма  3. 

Тьоп!  меж:  выражающее  ударъ:  хвать! 

Тьоп  його  по  пиці'  Ііолт.  г. 
Тьопати,  паю,  вш,  гл.  1)  Шлепать  (по 

грязи).  2)  Ьсть,  уплетать.  Наварила  вона 
вечеряти,  поставила;  москаль  так   тьо- 

пає. Ртдч.  Ск.  II.  165.  /  вечері  ніколи 
не  варили,  усе  обідню  юшку  тьопали. 
Г.  Барв.  505. 

Тьопатнся.  паюся,  ешся,  гл.  Идти, 

брести  по  грязи.  1  став  би  я  тьопатиеь 
за  сорок  верстов.  Лохв.  у. 

Тьопнути,  ну,  неш,  гл.  Хватить,  уда- 
рить. Як  тьопнув  Сучченко  змія,  так  і 

счесав  йому  всі  три  голови.  Чуб.  II.  252. 

Тьорорбх,  меж.  для  вьіраженія  пінія 

соловья.  Ой  у  соді  соловейки  тьох-тьоро- 
рох.  Чуб.   V.  643. 

Тьотя,  ті,  ж.  Тетя.  У  дітей:  всякая 

женщина.  0.  1861.  \'Ш.  8. 
Тьох!  .меж.  1)   Выраж.    біеніо    сердца. 

2)  Выраж.  трель  соловья.  Соловейко  як 
тьох,  дак  тьох. 

Тьохкання,  няг  с  1)  Біеніе,  еканіе 

(сердца).  Шейк.  2)  Щелканіе  (соловья). 

Шейк. 
Тьохкати,  каю,  вш,  гл.  1)  0  сердці: 

биться,  бкать.  А  серце  так  йому  й  тьохка, 

наче  яке  лихо  віщує.  Св.  Л.  18.  2)  Щел- 
кать (о  соловьі).  Соловейко  тьохка. 

Тьохнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  огь 
тьбхкати.  Серце  тьохнуло  і  замерло. 

I.  Тьху,  въ  выраж.  що  тьху.  Сколько 
духу,  сколько  силы.  Тьху  дати.  Задчть.  Ти 
мусиш  ворога.*  тьху  дати.  Котл.  Ен. 

VI  22.  Въ  томъ-же  значеній:  чим  тьху: 
А  ну!  чим  тьху  навтіки  драть!  Котл. 
Ен.  VI.  83. 

II.  Тьху!  меж.  выраж.  досаду,  неудо- 
вольствіе.  Тьху,  каже,  біс  його  батькові, 
оттака  хороша,  та  жидам  воду  носила. 

Рудч.  Ск.  II.  124. 

Тю,  меж.  выраж.  крикъ  на  волка,  со- 
баку, также  на  человіка,  сділавшаго  что- 

либо  глупое.  Два  вовки  так  як  дві  ти- 
чини стоять;  ми  на  їх:  тю-тю-тю!  0. 

1861.  V.  67.  Тю  на  твого  батька!  Ном. 
№  6365. 

Тюгу!  .иеас.=Тю.  Шейк. 
Тюгування,  ия,  <  =Тюкання   Шейк. 
Тюгукати,  каю,  вш,  гл.  =  Тюкати. 

Шейк. 

Тюжити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Вить,  ко- 
лотить.   Тюжать   її    молоду    що-дня.    0. 

1862.  VI.  20.  Як  попав  же  його  батько 

в  руки,  як  почав  тюжити!  Тюжив,  тю- 
жте— поки  аж  проситись  почав.  Ново- 

моск.  у.  2)  Ругать.  А  й  лаються  ж!... 
Боже  мій!  Так  і  тюжать,  так  і  тю- 

жать    один    одного.     0.     1862.     VI.    42. 

3)  Литься,  піти  іо    хожгЬ).    А    на    дворі 



810 
ТЮЖКА — ТЯГАНКА. 

дощ  тюжить  такий  як  із  відра.  Ново- 
моск.  у. 

Тгожка.  ки,  ж.  Трепка,  наказаніе.  Дав 

оке  він  йому  тюжки-  -буде  пам'ятати, 
як  лаятись.  Новомоск.  у. 

Тюкання,  вя,  с  Кричаніе  тю. 
Тюкати,  каю,  еш,  гл.   Кричать  тю. 
Тюлька,  ви,  ж.  Рыба  Сіиреа  сиШуєпі- 

ГІ8  Иогсіт.  Браун.  29. 
Тюпання,  ня,  с.  Ходьба  мелкими  шаж- 

ками. 
Тюпати,  паю,  еш,  гл.  Ходить  мелкими 

шажками;  їхать  медленно  Як  хоч,  мала: 
хоч  біжи,  хоч  тюпай.  Ном.  №  13674. 
Проти  нас  тюпа  чоловік  верхи.  0.  1862. 
VIII.  27. 

Тюпки,  нар.  Рысцой.  Він  поїхав  собі 
тюпки.  Г.  Барв.  15.  Тюпки  їдь,  а  то 
замучиш  її.  Грин.  II.  100.  Побіг  тюпки. 
Черк.  у. 

Тюпорйтн,  рю,  рйш,  гл.  Плестись,  мед- 
ленно идш.  Кобильчина  тюпорить,  а  я 

собі  дрімаю  на  возі.  Гадяч.  у.  Слов.  Д. 
Эварн.      ( 

Тюпотітн,  почу,  тіш,  гл  Быстро  идти. 
Вона....  аж  тюпотить.  Сим.  201. 

Тюпцем,  кя/).=Тюпви.  І  ходою,  і  тюп- 
цем. 

Тюрма,  ми,  а ;.=Турма. 
Тюрю,  меж  выраж.  стукъ  экипажа  при 

їзді.  Я  з  своїм  дідом  коли  схочу  то  по- 
їду: чи  пізненько,  чи  раненько — тюрю, 

тюрю  помаленьку.  Чуб.  IV*.  493. 
Тюряжнив,  ва.  -«.  Арестанть,  острож- 

•никь.  Рк.  Левиц. 
Тюряжннця,  ці,  ж.  Арестантка,  острож- 

ница. Рк.  Левиц. 
Тюрява,  ви,  ж.  Ув.  огь  тюрма. 
Тготі,  тютіньвн,  тютічви,  тютьки, 

меж.  для  призыва  куръ:  цыиъ,  цыпочки. 
Лохн.  у. 

Тютьки,  нар.  Въ  выраж.:  I  не  тютьки. 
И  не  догадывается,  и  не  замъчаетъ.  Ста- 

рий Кульбашний  г  не  тютьки,  що  ззаду 
робиться.  О.  1861.  X.  23. 

Тютю,  .мелс.=Тю.  Тютю  на  тебе.  Ном. 
Л  6364. 

Тютюкати,  каю,  вш,  гл.  Кричать  тютю. 
Тютюкать  добре  навчився....  Як  гукону 
було:  ей,  тю-тю-тютю!  то  аж  листя 
з  дуба  посиплеться.  О.  1862.  II.  27. 

Тютюн,  ну,  м.  Табакъ,  №со£іапа  гпзп- 
са  Ь.  ЗЮЗО.  I.  1 29.  Один  шеляг  на  тю- 

тюн, другий — на  табаку.  Грин.  III.  652 
Тютюнець,  нцю.  м.  Табачокъ.  Коли 

пій  курець,— май  свою  люльку  й  тютю- 

нець. Ном.  №  12601.  Роменський  тютю- 
нець курив.  Котл.  Ей.  IV.  13. 

Тютюнйше,  ща,  с.  1)  Місто,  гді  росъ 
табякъ.  2)  Табачная  плантація.  3)  Ув. 
отъ  тютюн.  Табачище. 

Тютюнковий,  а,  е.  Табачный.  Тютюн- 
нбва  горька.  Водка,  настоянная  на  таба- 
къ\  Горілочку  пили  не  тютюнкову  і  не 
пінну.  Котл.  Ен.  Ш.  63. 

Тютюнник,  ва,  м.  Табаководъ,  торго- 
вець табакомъ,  рабочій  на  табачныхъ 

плантаціяхь.  Вх.  Зн.  72. 

Тютюнниця,  ці,  ж.  Женщина,  зани- 
мающаяся табаководствомъ,  торгующая  та- 

бакомъ. Ніжин,  у  Работница  на  табач- 
ныхъ плантаціяхь.  Вх.  Зн.  72. 

Тютюнвичка,  ви,  ж  Жена  тютюнника. 
Шейк. 
Тютюнннччнн,  на,  не.  При  надлежащ]  8 

тютюнничці.  Шейк. 
Тютюновий,  а,  е.  Табачный.  Почала 

рости  розсада  тютюнова.  Грин.  І.  10. 

Чуєш,  кумасю,  щипочко,  кришечко,  кров  бу- 
рякова, прищепа  тютюнова.  Ном.  №  1 1 64 1 . 

Тютюнява,  ви,  м.  У  в.  отъ  тютюн.  Та- 
бачище. Желех. 

Тютя,  ті,  ж.  ДЬтск.  всякая  птица,  пре- 
имущественно курица,  цыпленокъ.  0.  1861. 

У  НІ.  8.  Се  ще  тютя  з  полив'яним  нбсом 
Вотъ  еще  дуракъ,  простофиля.  Ном. 

Тюхтій,  тія,  м.  Увалень,  тяжелый  на 
подъемъ. 

Тябло,  ла,  с.  Скрижаль.  Два  тябли 
Мусіеви.  Дьяческая  пъсня.  Зміев.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Тябрйтн,  брю,  брйш.  гл.=Тябричнти. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Тябрйчити,  чу,  чиш,  гл.  Тащить.  Як 
прийде  вердич,  три  кожухи  тябрич. 
Нон.  №  427. 

Тяг,  гу,  м.  Iх  Тяга,  движеніе  воздуха. 
Дивись,  вієш,  а  тягу  зовсім  нема.  2 )  Тя- 

гу дати.  Уйти,  убъжать,  удрать.  Він,  взяв- 
ши торбу,  тягу  дав.  Котл.  Ея.  I.  5. 

А  він  боявся  її  трохи....  та  й  тягу  з 
хати.  Рудч.  Ск.  II    174. 

Тяга,  гн,  ас.=Вага  2.  Іваньківські  му- 
жики з  тягою  їхали.  Драг.  47. 

Тягана,  ви,  м.  Бродяга.  Козел,  у. 
Тяганина,  нн,  ж.  1)  Тасканіе.  2)  Воз- 

ня, хлопоты.  Рк.  Левиц.  3)  Волокита  (су- 
дебная). Борз.  у.  Па  тяганину  пішло. 

Константиногр.  у.  Ум.  Тяганинка. 
Таганка,  вн,  ж.  Судебная  волокита. 

Вх.  Зн.  72.  См.  Тяганина. 
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Тягар,  ра,  тягарь,  ря,  м.  Бремя,  тя- 
жесть. Г.  Барв.  412.  Не  для  того  я  спі- 

ваю, що  гаразд  ся  маю:  тяжкий  тягар 

на  серденьку — я  г'о  ся  збуваю.  Гол.  II.  759. 
Тягати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Таскать,  та- 

щить. Велике  діло  борону  тягати!  Гліб. 

2)  Тормошить,  терзать.  Сірко....  немило- 
сердно тягав  на  всі  боки  нещасного  вед- 

медя, тільки  шмаття  летіло.  Левиц. 
І.  230.  3)  Объ  одежді:  носить,  таскать. 
Не  тягайте  такого  добра  по  грядках. 
Не  тягай  цієї  спідниці  в  буддень.  4)  Вы- 

таскивать. Щоб  не  перемокли  коноплі, 
пШшла...  тягати  їх.  Грин.  II.  154.  Тя- 

гайте петрушку.  Чуб.  5)  Таскать,  красть. 
Скрізь  ведмідь  той  мед  тягає.  Гліб. 

Тягатися,  гаюся,  вшся,  гл.  1}  Та- 
щиться. А  сам  узявся  за  повод  та  й 

тягнеться.  Рудч.  Ск.  II.  176.  2)  Таскать- 
ся, шляться.  А  ти  все  по  тих  шинках 

тягаєшся — п'янице,  ледащо!  Рудч.  Ск.  II. 
22.  3)  Таскаться,  волочиться.  Жив  чоло- 

вік з  жінкою,  та  жили  вони  погано,  бо 
вона  неслухняна  була  і  все  тягалась. 
Драг.  160.  Не  переставала  тягатись  із 
кавалерами  до  сивої  коси.  Левиц.  І  542. 
4)  Возиться  около  чего,  тащить  Загрузли 
в  його  коні  в  болоті;  вже  він  і  так,  і 
сяк  з  ними  тягався.  Рудч.  Ск.  II.  111. 
6)  Судиться,  вести  процессъ.  Коза  з  вов- 

ком тягалася:  тільки  шкурка  зосталася. 
Ном.  №  7394. 

Тягач,  ча,  м.  Рабочій  въ  шахті,  пе- 
ревочящій  въ  шахті  уголь.  Славяносерб.  у. 

Тягёльце, ,  ця,  с.  Ум.  огь  тягло. 
Тягеля.  лів,  .»<•  мн.  І'одь  верхней 

одежды,  козацкій  иолукафганъ?  Тягеля  чер- 
вонії од  піл  до  коміра  золотом  гаптова- 

ні. АД.  І.  252. 
Тяги,  гів,  м.  .«н.=Тягвля.  КС.  1882. 

XII.  411. 
Тяги,  меж.  для  вьіражевія  таскаяія, 

тащенія.  Кобила  загрузла,  він  за  хвіст: 
тяги,  тяги,  нема  дуги.  КС.  1887.  VI.  469. 

Тягітна,  прил.  Беременная.  Ота  жін- 
ка та  була  тягітна,  то  певно  припало 

родити,  а  ніяк,  упак  вона  й  умерла.  Ка- 
менец, у  Жінка,  як  буде  тягітная....  то 

легко  дитя  родить.  Драг.   168. 
Тягітнейка,  с.  мн.  ?  Въ  ныр  і;к.:  зайти 

в  тягітнейка.  Забеременеть.  Єго  княгиней- 
ка  зайшла  в  тягітнейка.  Гол.  І.  90. 

Тяглий,  а,  в.  Им'Ьющій  рогатый  скотъ. 
Тягло,  ла,  с  і)  Лямка,  приспособленіе 

для  тяги  невода,  парома  и  пр.  Літом  не- 
від на  тяглі  тягнуть  до  од.нілу,  а  зіною 

рубають  вікна  у  кризі.  Черк.  у.  2)  Ра- 
бочая скотина,  рабочій  скоть.  Здохне  ма- 

буть не  сьогодні — завтра  „ідне  тягло  без 
сіна.  Грин.  II.  209.  Чи  багато  тягол  бу- 

ло на  роботі?  Новомоск.  у.  Также:  ком- 
плектъ  воловъ  въ  три- четыре  пары  для 
плуга.  КС.  1898.  VII.  47.,  3)  Шутливо: 

трубка  курительная  со  всеми  принадлежно- 
стями (кисетомъ  съ  табакомъ,  кресаломъ. 

креннемъ,  трутонъ).  А  виймай  лишень 
свое  тягло,  та  покуримо  люльки.  Полт.  г. 

4)  Тяглой  тяглі.  Тащить  по  землі.  Ум.  Тя- 
гёльце. Шейк. 

Тягловий,  а,  ё.  Тяглова  робота.  Работа 
гужемъ.  Хере.  г. 

Тягнишкіра.  тягнншкура,  ря,  м.  Рас- 
тягивающій  кожу,— шутливое  прозваніе  са- 

пожника. Шейк.  Каменец,  у. 

Тягота,  тй,  ж.  1)  Тягость,  тяжесть. 
У  тяготі  воли  йдуть.  Черц  у.  Треба 
взяти  чоботи,  в  них  тягота  невелика. 

Каменец,  у.  2)  Печаль,  скорбь.  Свому  сер- 
цю, моїй  душі  тяготи  не  чини.  Гол. 

3)  Беременность.  Зайшла  крульова  у  ті- 
готу.  Гн.  I.  140. 

Тягтй,  гну,  неш,  гл.  1)  Тянуть,  влечь, 
тащить.  Ото  вона  за  віровку  та  давай 

тяіти.  Рудч.  Ск.  I.  172.  Твої  слова— по- 
топні  води:  лестять  г  тягнуть  у  Ъ~езодню. 
К.  Псал.  123.  Тягни,  кобило,  хоч  тобі  й 
немило.  Могид.  у.  2)  Вытягивать.  З  жи- 

вих здирали  шкуру...  жили  тягли.  Стор. 
М.  Гір.  65,  3)  Притягивать.  Земля  тягне 
до  себе  хату  й  звіря,  й  чоловіка,  й  воду. 
Ком.  І.  11.  4)  Пить.  /  брагу  кухликом 
тягли.  Котл.  Ен.  І.  11.  5)  Сосать.  Ди- 

виться, батько  (упирь)  встав  і  а  край- 
нього   почав    кров    тягти.    Гріш.    І.    53. 

6)  Эксплоатировать,  выжимать.  Жид  брех- 
нею живе,  все  з  нас  тягне.  Ном.  .V  885. 

7)  Держать  чью  сторону,  быть  на  чьей 
стороні.  Не  тягнеш  ти  за  беззаконних, 
що  прикриваються  законом.  К.  Псал.  219. 
8)  Относиться,  причисляться.  Село  Токарі 
тягнуть  до  Бешкинськог  волости.  Ле- 
бед.  у.  С.  Дробівка  до  Дерепківця  тягне. 
Черк.  у.  Дорожня  тягне  до  нашої  во- 

лости. НВолын.  у.  9)  Біду  тягтй.  Бедство- 
вать. Приходиться  до  кінця  віку  біду 

тягти.  Чуб.  10)  До  права  тягти.  Призы- 
вать къ  суду.  Син  вітця  до  права  тягне, 

донька  на  матір  гнів  піднімає.  Гол.  І V.  22. 

Тягтися,  гнуся,  нешся,  гл.  1)  Тя- 
нуться, тащиться.  Ще  й  у  всіх  ззаду  тяг- 

лися  довгі  хвости.  Левиц.   Нов.  78.    Тяг- 
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петься  мій  Омелько  шляхом.  Леввц. 

Пов.  346.  2)  Тянуться,  стараться  не  от- 
стать отъ  кого.  За  багатими  не  тягтись. 

Ном.  №  1415.  3)  Продолжаться,  длиться. 
Як  насолили  багато  огірків,  до  ще  й 
весною  тягнуться.  Лебед.  у.  Війна.... 
тігласі  більш  як  рік.  Гн.  II.  245. 

Тягудиця,  ці,  ж.  Употреблено  въ  за- 
гадке на  возъ:  Чотирі  чотиренки  та  два 

хведоренки  тягли  тягулицю  за  хвіст  на 
вулицю.  Мнж.   175. 
Тягуля,  лі,  ж.  Родъ  рыболовной  свти. 

Браун.  13. 
Тягун,  на,  м.  1)  Носилыцикъ.  Ці  обидва 

тягуни  добрі.  Харьк.  у.  2)  Небольшая 
палка,  прикрепленная  къ  полозку  у  дыш- 
ловыхъ  саней,  къ  ней  привязывается  ба- 
рокъ  съ  постромками.  НВолын.  у.  3)  У 
мастеровъ,  изготовляющихъ  курительный 
трубки:  молотокъ  для  расплющиванія  кус- 
ковъ  латуни,  красной  міди  н  желіза.  Вас. 
148. 

Тягуня.  ні,  ж.  Небольшой  бредень. 
Левч.  160. 

Тягучий,  а,  е.  Который  тянется,  рас- 
тяжимый, унругій,  эластичный.  Тягуче  кіс- 

то— коржа  не  можна  роскачать: 'ч,о  рос- 
качаю,  то  воно  знов  збіжиться.  Канев.  у. 

Тягучкнй,  а.  е.  Тягучій.  Волч.  у. 
Тяж,  жу,  м.  1)=Ужва  2.  Вх  Зн.  72. 

2)  У  тяжГ,  у  тяжу  бути,  ходити.  Быть  бере- 
менной. Я  в  тяжу.  О.  1861.  XI.  30.  Бо- 

на тепер  у  тяжі,  а  спорожниться,  то 
буде  робити.  НВолын.  у.  Зайти  в  тяж. 
Забеременеть.  Драг.  260. 

Тяжар,  ра,  л.=Тягар.  Лиш  один  тя- 
жар  маю  на  серці.  Федьк. 

Тяжйна,  ни,  ж.  Выбойка,  пестрядь, 
полосатое  полотно.  Шейк. 

Тяжйна,  ни,  ж.  Тяжесть,  бремя.  Шейк. 
Тяжйновнй.  а,  е.  Сделанный,  сшитый 

изъ  пестряди.  Шейк. 
Тяжити,  жу,  жйш,  гл.  Обременять, 

отягощать.  Шейк. 

Тяжитися,  жуоя,  апашся,  гл.  Тяго- 
титься. Він  тяжиться  і   дров   урубати. 

Тяжкий,  а,  е.  1)  Тяжелый.  Тяжке  ко- 
лесо. Левиц.  2)  Трудный.  Тяжкі  часи. 

Стор,  М.  Пр.  59.  3)  Сильный,  большой, 
великій.  Лихо  тяжке.  Шевч.  Тяжке  на- 

рікання. Р.в.  Мт.  П.  18.    Ум.    Ткженький. 
Тяжкість,  кости,  ж.  1)  Тяжесть.  Же- 

лех.  2)  Трудность.  Желех. 
Тяжко,  нар.  1)  Тяжело,  трудно.  Тяж- 

ко нести,  а  жаль  покидати.  Шейк. 
Тяжко- важко  заспіває,  як  Січ  руйнували. 

Шевч.  Тяжко,  тяжко  мені  тебе  додому 
одправляти.  Макс.  2)  Очень.  Тяжко  боюсь 
матері.  О.  1861.  XI.  Кух.  7.  Тяжко  по- 

ганий. Ном.  Тяжко  заплакав.  Грин.  II. 
148.  Тяжко  зажурився.  Шевч.  Голова 
тяжко  болить.  Ум.  Тяженько.  Чуб.  V. 
44.  На  серці  тяженько.  Грин.    Ш.    183. 
Тяжкомбвния,  а,  е.  Косноязычный. 

Приводять  до  його  глухого  і  тяжкомов- 
ного.  Єв.  Мр.  VII.  32. 

Тяжконогий,  а,  е.  Тяжелый,  медленный 
на  ходу.  Тяжконогий  звір  (о  волі?).  К. 
ЧР.  213. 

Тяжкороб,  ба,  м.  Исиолняющій  тяже- 
лый работы.  Шейк. 

Тяжкорукнй,  а,  е.  Съ  тяжелой  рукой. Желех.       І 

Тяжкотілий,  а,  в.  Тяжелый  на  подъ- 
емъ,  съ  увъхистымъ  гъломъ.  Шейк.  Вх. 
Зн.  72. 
Тяжчйтя,  чу,  чнш,  гл.  Делать  тяже- 

лее. Шейк. 

Тякнути,  кну,  нет,  гл.  Тронуть,  за- 
діть? Його  тякло.  Овъ  догадывался?  Его 

задавало?  Його  може  й  тякло,  що  в  ме- 
ні кипіло.  Федьк.  Пов.  24. 

Тяиа,  ни,  ж.  Нони  маніє,  понятіе,  со 
ображеніе,  смышленность,  умініе,  смвтьа. 
Нема  тями  й  воза  помазати.  Та  воно  б 

то  й  зробили  як  слід,  та  чорт-ма  тями. 
Лебед.  у.  Має  тяму  до  римарства.  Борз.  у. 
Не  при  тямі.  Не  въ  своемъ  умъ\  Не  поено 
ума,  не  при  тямі.  МВ.  (0.  1862.  I.  103). 

Тямити,  млю,  ниш,  гл.  1)  Смыслить, 
понимать.  Вчилася,  та  й  не  тямить. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  37).  Коли  не  періг, 
то  й  не  пирожися;  коли  не  тямиш, 
то  й  не  берися.  Ном.  .V  9572.  2)  Пом- 

нить. Тямитиме  до  нових  віників.  Ном. 

№  3645. 
Тяиитися,  нлюся,  нишся,  гл.  Пом- 

нить, создавать  себя.  Ой  як  нап'ється, 
то  й  не  тямиться.  Чуб.  Л".  1091.  Та  і 
всі  письменні, — нехай  вони  собі  тямлять- 
ся/— т.  е.  ну  ихъ,  пропади  они!  Котл.  НП. 

363. 
Тянкй.  Въ  выражен іяхг:  У  тямки  бути, 

датися  кому.  Помниться  к'Бмъ,  врізаться 
кому  въ  память.  Довго  буде  вам  в  тямки. 
Котл.  Ен.  Не  в  тямки.  Не  въ  домекъ,  труд- 

но понять.  Це  така  хитра  річ,  що  мені 
не  в  тямки.  У  тямки  брити.  Понимать, 

разбирать,  сознавать.  Його  питають  про 
одно,  а  він  каже  друге.  Видно  він  і  сам 
не  брав  у  тямки,  через  те  й    ні   в    які 
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розмови  з  людьми  не  зривався.  Г.  Барв. 
306. 

Тямкий,  а,  є.  1)  Сообразительный, 
сміїлнвьій.  2)  Памятливый. 

Тямовитий,  а,  е.  Понятливый.  Він  тя- 
мить силу  у  письмі,  у  лічбі;  нема  що 

казать — хлопець  гарний;  тямовитий.  Оце 
у  ярмарку  купив  йому  чотирі  книзі, 

папіра  і  три  пір'ї.  Васильк.  у. 
Танок,  жку,  .«.=Тяма  Без  тямку.  Безь 

сознаніи,  ие  сознавая.  Чіпка  без  тямку 
поволік  ноги  далі.  Мир.  ХРВ.  238. 

Тямувати,  жую,  еш.  гл.  1)  Иміть  спо- 
собность. Борз.  у.  2)  Помнить.  Вх.  Зн.  72. 

Тямучий,  тямущий,  а.  є.  Понимающій, 
смьіслящій,  толковый,  умный.  Він  чоловік 
тямучий,  не  зопсуе  діла.  Полт.  г.  Тя- 

муще й  нетямуще  пішло.  Черк.  у.  Книж- 
ки лежать,  папери  купами:  Павло  Під- 

Ьубень  дуже  тямущий  чоловік,  всяку  ста- 
ровину мо.іодою  головою  зазнає.  К.  ДС.  31. 

Тямучість,  чостм.  ж.  Понятливость. 
Борз.  у. 

Тямущий,  а,  е.  См    Тямучий. 
Тапкарь,  ря,  .к.=Квптар.  Угор.  Гол. 

Од.  82. 
Тар.  По  истине,  действительно.  Вх. 

Зн.  72.  Музику  заповість  але  до  самої 
Г.іиниці.  або  тяр  аж  до  Сачави.  Федьк. 

Тата,  тну,  тнеш.  гл.  1)  Різать,  ру- 
бить, косить.  Як  панок  наш  тяв,  то 

тур-царя  стяв.  АД.  І.  24.  Було  брати- 
косу  да  й  ступать  у  росу,  да  трави- 

ченьку тяти.  Рудч.  Чп.  132.  2)  Удирать, 
бить.  Що  ти  так  тнеш  кок*?  Шейк. 

Зі  Кусать,  жалить.  Тяли  л омарі.  4)  Твер- 
дить одно  и  то  же.  Чим  то  той  Лазарь 

Богу  приподобився,  що  його  увесь  тиж- 
день тнуть  та  й  тнуть.  Ном. 

Тятива,  ви,  ж.  Тетива.  Наготує  лук 
до  бою,  тятиву  тугу  натягне.  К.  Ікал. 
13.  Лука  він  натягне  золотого  і  тре- 

петну стрілу  на  тятиву  наложить.  К. 

Дз.  58. Так.  .«еле.=Тьох  2.  Малий  соловійчи- 
ку,  тях,  тях,  тях!  Гол.  Ш.  344. 
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У,  в,  пред.  У,  въ.  Но  свойству  укравн- 
скйхъ  звукові  у  и  в,  взаимно  переходя- 
щихъ  при  изв'Ьстныхъ  условіяхг  другь  въ 
друга,  обозначаемые  ими  прздлоги  у  и  в 
слились  въ  одивъ  общій  лредлогь  съ  раз- 

ными значеніями,  но  произносимый  без- 
различно, смотря  по  своему  положенію,  то 

какъ  у,  то  какъ  в  то,  наконецъ,  какъ  сред- 
ній  между  ними  полугласный  звукъ;  при 

чемъ  у  чаще  всего  является  въ  п^'г.гчы'т между  согласными,  а  также  послі  гласной, 
если  следующее  слово  начинается  несколь- 

кими согласными,  и  передъ  гласной,  если 
предыдущее  слово  кончается  несколькими 
согласными,  а  в  оказывается  большею 
частью  въ  положеній  между  гласными,  а 
также  между  гласной  и  одной  согласной 
или  между  одной  согласной  и  гласной,  напр.: 

Як  у  руках  рушниця  у  стрільця,  то  го- 
ре качкам.  Тремтить  лист  у  осики.  Упа- 

ла в  озеро.  Добре,  як  рибі  в  воді.  Пта- 
шок в  очеретах  багато.  Иногда  послі 

согласной  передъ  гласной:  ув:  Роби  до  по- 
ту, а  гж  у  в  охвату.  Ном.  №  12124.  У  в 

умілого  і  долото  рибу  ловить.  Ном 
№  6019.  Послі  согласной  передъ  несколь- 

кими согласными  иногда  уві,  а  послі  гла- 
сной передъ  несколькими  согласными  ві: 

Всі  оці  книжечки  продаються  ві  Львові 
у  книгарні  брацтва  ставропігійського. 
(На  поел,  странице  обложки  книжечекъ 

„Сільської  Бібліотеки"  1862).  Правила  эти 
не  выдерживаются  въ  стихахъ  и,  благода- 

ря неправильвостямъ  правописавія,  очень 
часто  нарушаются  въ  письмі.  1.  Основ- 

ное у.  У.  У  потреб,  съ  родительн.  паде- 
жемъ.  а)  На  вопросъ:  где?  Хліб  та  сіль! 
їмо,  та  свій,  а  ти  у  порога  постій. 
(Шутка),  б)  На  вопросъ:  у  кого,  у  чего? 
У  сусіда  хата  біла,  у  сусіда  жінка  ми- 

ла. Н».  Ада-н  ззгв  кисличку,  а  в  нас  оско- 
ма на  зубах.  Ном.  Андрійко  був  у  мене 

повновидий,  ясноокий.  МВ.  II.  7.  Иногда: 
для.  А  Наливай, — се  не  людина  в  мене, 
се  дух  війни,  наслідник  бога  Морса.  К. 
ЦН.  194.  Иногда  также  съ  оттевкомъ  зна- 
ченія  на  вопросъ:  отъ  кого?  Ти  в  мене 
не  втечеш!  П.  Основное  в.  Въ,  во.  1)  Съ 
винительнымъ  падежемъ:  а)  На  вопросъ: 
куда?  Веди  ж  гостей  у  світлицю.  К. 
ЧР.  37.  Уваливсь  у  хату.  К.  ЧР.  39. 
Піду  в  базарь,  попросю,  щоб  хто  наняв 
мене.  Грин*  11.  69.  Иногда  въ  знач.:  о, 
объ:  Кидай  горшками  в  землю.  Грин.  I. 
120.  В  книгу  читати.  Читать  въ  книге,  изъ 
книги.  Ой  ходить  піп  по  церковці  та  в 
книжку  читає.  О.  1862.  IV.  107.  б)  На 
вопросъ:  въ  какое  положеніе,  состояніе,  въ 
какой  составъ  идти.  Крутнем  підперезався 
да  в  бояре  вбрався.  Грин.  Ш.  438.  Піти 
в  опришки.  Взяли  в  салдати.  в)  На  воп- 

росъ: въ  какое  настроевіе,  движеніе,  дЄЙ- 
ствіе  и.  т.  д.;  переводится  обыкновенно 
беэъ  предлога  сответствующинъ  глаголомъ 
или  глаголомъ  съ  дательнымъ  или  твори- 
тельн.  падежемъ.  Порося  у  квік,  а  баба  у 

крик.  Поел.  А  дитина  в  плач.  Не  вда- 
вайсь у  тугу.  Не  вкидайся  так  у  пря- 

діння,— доглядай  усього  хазяйства.  Козаки 
не  дуже  вдавались  у  любощі.  К.  ЧР.  149. 
г)  На  вопросъ:  какимъ  ору,дДемъ  или  сред- 
ствомъ?  Вили  у  дзвони!  Гуляти  в  кар- 

ти, д)  На  вопросъ:  какимъ  образомъ,  спо- 
собомъ.  путемъ?  и.  т.  д.  У  силу  додому 
дійшли.  Мнж.  125.  У  гблос  читати.  Громко 
читать.  Ув  очевидьки  бреше.  Въ  глаза  вретъ. 
У  брід  річку  перейшов,  є)  На  вопросъ: 
въ  кого,  на  подобіе  кого?  Хлопець  у  бать- 

ка вдався.  Пшениця  така  гарна:  колос  у 
колос.  Желех.  Наказував  дідусь,  щоб  на 
завтра  ви  всі  були  лице  в  лице,  одежа  в 
одежу,  черевики  в  черевики.  Чуб.  II.  21. 
ж)  На  вопросъ:  когда?  У  середу  родила- 

ся,—тепер  мені  горе.  Нп.  У  неділю  вран- 
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ці-рано  сине  море  грало.  Шевч.  Вийди, 
вийди,  козаченьку,  у  вечір    пізненько.    О. 
1861.  X.  55.  2)  Съ  містньїмг  падежемъ 
на  вопросы  гді?  въ  чемъ?  яа  чеыъ? 
а)  У  хаті  в  її — як  у  віночку.  ЗОЮР.  І. 
145.  Новенькі  вікна  в  базарі  покупили. 
Г.  Барв.  249.  Зоставсь  ув  убозтві.  К.  ЧР. 
199.  Верба  стояла  в  березі,  б)  На  во- 

просы въ  какомъ  числі,  виді,  состояніи 
и.  т.  д?  Не  у  мнозі  зять  їде,  не  багато 
бояр  везе.  Мет.  185.  Ходім,  кажу  Катрі, 
ходім  до  Марусі....  ми  собі  з  нею  у  трій- 

ці порадимось.  МВ.  II.  123.  Пішла  я  за 
ним  у  тропі.  МВ.  II.  176.  У  добрім  здо- 

ровлю. Желех.  А  ми  з  чоловіком  у  прав- 
ді жили.  Г.  Барв.  434.  У  злагоді  жили. 

в)  На  вопросы  когда?  У  вечері,  у  ранці, 
у  ночі  —  вьзраженія,  превратившіяся  нъ 
нарічія.  Су.  Увечері,  уранці,  уночі.  3)  На- 
вопрось:  какь  скоро?  черезъ  сколько  време- 

ни? У  рік  стара  пані  вмерла.  МВ.  (0. 1862. 
Ш.  65).  /  хутко  її  посватав?  У  півроку. 
МВ.  (О.  1862.  І.  80).  У  год  так,  чи  в 
два  ішли  москалі    через    наше    село.    О. 
1862.  УШ.  27. 
Убавив,  ся.  См.  Убавляти,  ся. 
Убавляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  убавити, 

влю,  виш,  гл.  1)  Задерживать  задержать 
долто.  Дякуємо  попонькові....  ой  што  нас 
не  убавив,  нагленько  нас  одправив.  Гол. 
IV.  439.  2)  Забавлять,  забавить.  Ой  ти, 
матусю,  і  кужеля  збавиш  і  моєї  малень- 

кої дитини  не  вбавиш.    Грин.    НІ.    377. 
Убавлятися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

убавитися,  влюся,  вишся,  гл.  Затихать, 
затихнуть,  умолкать,  умолкнуть.  Ми  кину- 

ли сухарі, — собаки  й  убавились,  а  то 
було  гавкали.  Новомоск.  у.  (Залюб.). 

Убагнути,  ну^  нёш,  гл.  Понять.  І  мит- 
тю кинувсь  до  громади  просить  собі  у 

ней  поради  чого  собою  не  вбагне.  Котл.  Ен. 
II.  34. 

У  базарювати,  рюю,  вш,  гл.  Продать 
или  купить  что  на  базарі.  Шейк. 

У  баришу  віти,  шую,  вш,  гл.  Получить 
барышь  отъ  перепродажи.  Рк.  Левиц. 
Убачати  чаю,  вш,  сов.  в.  убачятя, 

чу,  чнш,  гл.  Вндігь,  увндъть,  замічать, 
замітить.  Нехай  Бог  боронить  таке  й 
чувати,  не  то  очима  вбачати  Г.  Барв. 
140.  Вбачаю — марніє  та  й  марніє  Па- 
рася  моя.  МВ.  II.  25.  Не  дай,  щоб  воро- 

ги хвалились,  вбачаючи  .ною  біду.  К.  ПС. 
26.  Чи  не  вбачу  милої  на  дворі.  Грин. 
ПІ.  82. 

Убачатиэя,  чаюся,  вшся,  сов.  в.  уба- 

читися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Нидітьга, 
увидіться.  Ми  крадькома  вбачалися.  Г. 
Барв.  82.  2)  Мерещиться,  примерещиться, 
казаться,  представляться,  представиться. 
Усе  йому  його  батько  покійний  убача- 

ється. ЗОЮР.  II.  84. 

Убачливий,  а,  е.  Внимательный.  При- 
вітна та  вбачлива  до  коленого.  Мир. 

ХРВ.  351. 
Убгати.  См.  Убигати. 

ічмти,  чу,  чнш,  гЛ.=06Є8ВІЧИТИ. 
Вх.  Зн.  72. 

Убевпёка,  ня,  ж.  Обезпеченіе  огь  опас- 
ности, безопасность.  К.  Бай  41. 

Убезпечати,  чаю,  вш,  сов.  в.  убезпе- 
чити, чу,  чнш,  гл.  Увірять,  увірить,  об- 

надеживать, обнадежить,  отЗезопашивать, 
обезопасить.  А  я  тебе,  мій  Нечаю,  не 
убезпечаю:  держи  коня,  держи  в  сідлі 
для  свого  звичаю.  Признайсь  мені,  дівчи- 

нонько, чи  будеш,  ти  певна?  Ой  не  бу- 
ду, козаченьку,  тебе  вбезпечати.  Грин. 

Ш.  198.  Катерина  й  питає:  „де  ж  ді- 
нем запорозьких  козаків"?  А  він  її  убез- 

печив: гзнайдуть,  каже,  де  дітисьи.  О. 1862.  У.  102. 

Убезпечатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 

убезпечитися,  чуся,  чишся,  гл.  Дові- 
ряться, довіриться,  положиться  на  что. 

Хто  ж  би  подумав,  що  одного  в  матері 
сина  візьмуть  у  москалі?  Вдова  Загірня 
вбезпечилась,  що  в  неї  син  одинчик. 
К.  ДС.  4. 

Убезпечення,  ня,  с  Обозпеченіе,  обе- 
зопапзиваніе.  К.  Кр.  23. 

Убеижатися,  каюся,  вшся,  гл.  Обпач- 
каться. Шейк. 

Уберегатн,  гаю,  вш,  сов.  в.  уберегти, 
режу,  жеш,  гл.  Уберегать,  уберечь,  усте- 

регать, устеречь.  Де  ж  його  вбережеш 
садок  за  такими  хлопцями:  тільки  од- 
вихнувся,  а  воно  вже  на  вишні.  Харьк.  у. 

Убярегатися,  гаюся,  вшся,  сов.  ь.  убе- 
регтися, режуся,  жёшея,  гл.  Уберегать- 

ся, уберечься.  Я  горілки  не  п'ю,  од  пива 
не  вп'юся  і  сам,  молод,  слави  вбережуся. 
Грин.  ПІ.  263. 

Уберечй,  режу,  жёш,  гл=  Уберегти. 
Желех. 

Уберечио,  иа,  с— Уораннячко.  Желех. 
Убивання,  ня,  с  1)  Убиваиіе.  К.  Дз. 

225.  Протест  перед  всьогосвітньою  інтел- 
лі/енціею  за  сліпе  і  тиранське  вбиванне 
нащого  національного  духа.  К.  XII.  137. 
2)  Вбиваніе,  вколачиваніе. 
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Убивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  убнтм,  уб'ю, ёш,  гл.  1)  Убивать,  убить,  Під  білою  бе- 
резою козаченька  вбито.  Мет.  102.  Бодай 

тебе,  мій  миленький,  перва  куля  вбила. 
Мет.  64.  Убити  муху,  чмелгі.  Выпить,  под- 

кутить. Ном.  №  11732,  11733.  2)  Вби- 
вать, вбить,  вколачивать,  вколотить,  вты- 
кать, воткнуть.  Як  ударив  Іван  змія  та 

по  коліна  і  вбив  у  землю.  Грпн.  I.  153. 
Ножа  в  серце  вбили.  Чуб.  3)  Оббивать, 

оббить.  Клуню  гарно  килимами  в'<или  і 
тут  п'ють,  гуляють.  Св.  Л.  277.  4)  Утап- 

тывать, утоптать.  Стежку  вбили.  Мнж. 
124.  Біжи,  коню,  дорогою  широкою  уби- 

тою. Нп. 

Убиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в  уби- 
тися, б'юся,  «шея,  гл.  1)  Убиваться, 

убиться.  Чи  мені  втопитись,  ни  з  гори 
убитись.  Нп.  Чи  ти,  милий,  впився, 
чи  з  коника  вбився.  Мет.  103.  2)  Вби- 

ваться, вбиться,  вколачиваться,  вколотить- 
ся,  втыкаться,  воткнуться,  погружаться, 
погрузиться,  войти.  Як  ударив, — так  ніж 
у  груди  і  вбився  по  колодочку.  Над  ним 
коник  зажурився,  по  коліна  в  землю  вбив- 

ся. АД  I.  270.  Як  обірвагя,  то  натри 
сажні  у  зеилю  вбився.  Мнж.  124.  3) — у 
що.  Пріобрісти  что.  Хоч  на  гроші  не 
розжився,  так  ув  одежу  вбився.  Мнж. 
164.  їм  добре  каятись,  у  гроші  вбившись. 
К.  Бай  10.  Ніяк  Горбоносиха  не  спромо- 

глася знов  убитись  у  свині.  Г.  Барв.  417. 

У  колодочки,  у  пГр'я  вбитися.  Пріобрісти 
опереяіе,  опериться.  Береносно  о  людяхъ: 
вырости.  Не  вспів  ще  в  колодочки  вбить- 

ся, а,  бач.  яке  затинає!  Він  убився  в  криль- 
ця. У  него  выросли  крылья  Погодуй  нас 

хоч  трошечки,  ой  поки  ми  в  крильця 

вб'ємося  та  в  силочку  вберемося.  Нп. — в  си- 
лу, в  потугу.  Пріобрісти  силу,  сделаться 

сильнымъ.  Я  корюся,  поки  у  силу  та  в 

потугу  вб'юся.  К.  Бай.  58. — у  славу. 
Нріобрісти  славу,  прославиться.  БЫ  у 
славу  вбився.  К.  Доев.  164.  4)  Только 
несоверш.  в.  Сильно  горевать,  тосковать, 

кручиниться,  убиваться.  1'удч.  Ск.  II.  115. 
Десь  моя  ненька,  десь  моя  старенька  за 
мною  вбивається.  Нп.  Чорнявая  коханая 
по  милому  вбивається.  Хата.  7. 

Убнгьти,  гаю,  вш,  сов.  в.  убгати,  гаю, 
вш,  гл.  1)  Убирать,  убрать,  всовывать, 
всунуть,  впихивать,  впихнуть,  сжимать, 
сжать.  Зевес,  свою  уздрівши  неню,  убгав 
ввесь  оселедець  в  жменю.  Котл.  Ен.  V.  36. 

У  його  худоби— у  карбованців  сот  дев'ять 
не  вбгать.  Канев.  у.    2)  Сгідать,  сьість. 

Він  готовий  і  все  в  рота  вбгати.  Глянь- 
те, як  убигає.  Пирят.  у.  Усе  вбгав,  що  в 

мисці  було. 

Убйй-душа,  ші,  об.  Убійца.  А  мій 
батько  убий-душа.  Мнж.  57. 

Убити,  ся.  См.  Убивати,  ся. 
Убнясник,  ка,  к.=Обаясннк.  Вовки 

їх  (чортів)  ідять....  Ото  й  кажуть:  „вовк 
ззів  убиясника" .  Драг.  44. 

Убігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  убігти,  жу, 
жйш,  гл.  1)  Вбігать,  вбіжать.  Убігла  в 
сіни  і  замкнулась.  Чуб.  2)  Только  не- 
совер.  в.  Гоняться,  ухаживать.  Він  за  нею 
дуже  вбігає.  3)  Пробігать,  пробіжать. 
Пятьсот  верст  убігли.  Рудч.  Ск  І.  72. 
4)  Погружаться,  погрузиться,  вбиваться, 
вбиться.  Як  ударить  (бабу  ягу),  так  во- 

на так  під  руки  і  вбігла  в  тік.  ЗОЮР. 
І.   52. 

Убіж,  божі,  ж.  соб.  Бідняки,  бЬдные- 
люди.  Желех. 

Убіжжя,  жя,  с.  Убожество. 

Убіжсьвий,  убізьвнй,  а,  є.  Убожескій. 
Мкр.  Г.  69.  У  мене  справа  убізька.  Чер- ниг.  у. 

Убійник,  ка,  м.  Убійца.  Убійники 
вбили.  Шух.  І.  215.  Казав  у бійника  сте- 

регти. МВ.  (0.  1862.  І.  102).  Посадили 
між:  злодіями,  між:  убійниками.  МВ.  І]. 
193. 

Убійииків,  вова,  ве  Привадлежащій 

убійці.  Шейк. 

Убійчий,  а,  є.  Убійственньїй,  смертель- 
ный. Желех. 

Убілити,  ся.  См.  Убіляти,  ся. 

Убільшатн.  юаю,  вш,  сов.  в.  убіль- 
шйти,  шу,  шиш,  гл.  Увеличивать,  увели- 
чить. 
Убільшатися,  шаюся,  ешся,  сов.  в. 

убільшвтися,  шуся,  гавшея.  гл.  Увели- 
чиваться, увеличиться. 

Убільшви,  нар.  Величиной,  по  величи- 
ні. См  Завбільшки.  Село  не  велике, вбільшки 

як  Хорошів.  Харьк.  у.  У  нас  нема  та- 
кого вола  вбільшки.  Ірин.  І.  94. 

Убіляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  убілити, 
лю,  лиш,  гл.  Білить,  побілить.  Ще  по- 

лотна не  вбілила.  Г.  Барв.  312.  Біле 
моя,  біле,  тонка  біла,  як  я  тебе  убіли- 

ла. Мет.  313. 

Убілитися,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  убі- 
литися,  люся,    лился,    гл.    Пачкаться, 
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запачкаться  въ    мілг,    муку.    Де    се    ти 
убілився?  Харьк.  у. 

Убі|,  уббру,  м.  Уборъ,  нарядь.  Левиц. 
І.  202.  Ном.  .V  11164.  2)— церковний.  Цер- 

ковное облачевіе.  Рудч.  Ск.  І.  170. 
Убіральнів,  ка.  м.  Снарядъ  для  сни- 

манія  шерсти  съ  кож»  (у  кожевни ковъ). 
Вх.  Зн.  5. 

Убірання.  ня,  с  1)  Одіваніе.  2)=Убран- 
ия.  Ой  піду  охотою  в  службу:  дадуть 
мені  тісне  убірання.  Чуб.  V.  154.  Ум. 
Убіраннячко.  Та  жаль  мені  дівуваннячка, 
дівочого  убіраннячка.  Грин    III.  478. 

Убіратн,  раю,  вш,  сов.  в.  убрати,  бе- 
ру, рёш,  гл.  1)  Одівать,  одіть,  наряжать, 

нарядить,  убирать,  убрать.  Укинь  мене  в 
болото,  а  я  тебе  вберу  в  золото.  Ном. 
.>£  10145.  Вбери  й  пенька,  то  стане  за 
Панька.  Ном.  .V  11172  Ой  косо,  косо  ко- 

хана! сім  літ  я  тебе  кохала,  щонеді- 
леньки  вбірала.  Мет.  205.  Убрати  в  шори. 
ІІервовачально  —  запречь,  переносно:  за- 

брать, взять  вь  руки.  2)  Надівать,  нчдіть. 
Скидай  з  себе  свої  лати,  вбірай  дорогії 
шати.  Голов.  І.  44.  3)  Убирать,  убрать, 
принять.  Убрав,  як  сіно  в  годину.  Ном. 
^6  11126.  Хліб  убірає,  хто  його  мас. 
Ном.  .V  10121.  Так  ростодивсь,  шо  г  в 
два  не  вбереш.  О.  1862.  П.  164.  4)  Пач- 

кать, запачкать.  Убрав  ноги  в  куряву. 
5) — в  себе.  Всасывать,  всосать.  6)  Ьсть, 
сьість.  Вбірай,  свате,  капусту.  Ном. 
№  4773. 

Убіратнся,  раюся,  вшся,  сов.  в.  убра- 
тися, беруся,  решся,  гл.  1)  Одіваться, 

одіться,  наряжаться,  нарядиться.  Вберися, 
■жінко,  в  кожух.  Ном.  .№  12826.  Убрався 
в  жупан  і  дума,  що  пан.  Ном  Л;  11179. 
Не  видав  Гриць  ногавиць:  то  ся  вбірає, 
то  розбірає.  Ном.  №  2595.  У  намисто 

уберуся.  Шевч.  504.  Убратись  за  кбго.  Не- 
реодіться  кімт>.  Одна  покойова  вбралась 
за  дяка....  друга  за  паламаря  і  співають: 

„Вічная  пам'ять".  Св.  Л.  108.  2)  Запач- 
киваться, запачкаться,  набраться,  набк  - 

рать  на  себя  чего  либо  приціпившагося 
гь  платью.  Убрався,  як  марюка.  Ном. 

)(•  11277.  Підеш,  дак  у  реп'яхи  й  убереш ' 
ся.  Г.  Барв.  472.  8) — у  що=Убиватися, 
вбитися  3.  Вбіуатися  в  пір'я.  З  літами 
убірався  в  силу.  Мир.  ХРВ.  49.  4)  Со- 

бираться, собраться  (куда-либо).  Додому 
вбіратись.  К.  <30ЮР.  II  204).  5)  Залі- 

зать, залізть,  забираться,  забраться.  Куди 
ти  вбрався  на  стіл  з  постолами.    Ном. 

6)  Входить,  войти,  поселиться.  Нечиста 
сила  вбралася  (в  царівну).  Рудч.  Ск.  Зараз 
у  світлицю  вбрався.  ЗОЮР.  І.  201.  7)  Уда- 

ляться, удалиться,  уйти.  Вовки  як  схва- 
тились, то  на  силу  віотиля  убрались. 

Рудч.  Ск.  І.  43.  Як  до  дна  доглядаться, 
так  за  Дунай  убіраться.  Ном.  8)  Вхо- 

дить, войти,  поміститься.  См.  Увібратися. 

'Убіч,  убочу,  м.  у-біч,  убочі,  ж.  1)  Сто- 
рона (предмета),  бокъ.  Гол.  Од.  62.  2)  Ко- 

согоръ.  Шейк.  Сидить  пугач  на  убочу, 
на  вітер  надувся.  Нп. 

Убічнистяй,  а,  е.  0  горі:  съ  крутыми 
боками.  Вх.  Лем.  476. 

Ублагати,  гаю,  вш,  гл.  Умолить;  уми- 
лостивить. Росердила  миленького,  да  вже 

не  вблагаю;  хоть  вблагаю,  не  вблагаю,  да 
вже  не  такого.  Мет.  66.  Та  святих  отіх 

благала,-  -таки  ж  ублагала.  Шевч.  260. 
Ублюватнся,  блююся,  вшся,  гл.  Обле- 

ваться, испачкаться  блевотиной.  Шейк. 

Убовтатися,  таюся,  вшся,  гл.  Забрыз- 
гаться грязью. 

Убовтнутися,  вуся,  нешся,  гл.  Ска- 
зать невиоиадъ.  Вбовтнувся  в  річ  без 

лапу.  Ном.  ЛЇ  3153. 
Убог,  га,  ге— Убогяй.  І  наш  Бог  не  вбог. 

Ном.  *  2124. 

Убогачевня,  ня,  с  Обогащеніе. 
Убогий,  а,  є  Бідний,  неймущій.  Не 

той  убогий,  хто  трошки  має,  а  той, 
що  не  знає  годі— все  жадає.  ІІоол.  Що 
вбогий,  що  багатий  —  у  Бога  все  рівно. 
Ном.  №  80. 

Убого,  нар.  Бідно. 

Убогодухий,  а,  є.  Нищій  духом-ь. Убож.  жі,  ж.  соб.  Біднота,  бідвяки. 

Убож  скотину  позбувала,  землі  позас- 
тавляла. Черниг.  у.  См.  Убіж. 

Убожатн,  жаю,  вш,  гл.  Бідніть. 
Уббжество,  ва,  г.  Убожество,  бідность. 

Я  твоє  багацтво  переживу,  а  ти  мого 
вбожества  не  переживеиі    Ном.  )6    1611. 

Убожіти,  жію,  вш,  гл.=Убожатн. 

Убожство,  ва,'  с.  Убожество.  Той  же. 
зоставсь  ув  убозстві,  а  йому  фортуна 
на  войні  послужила.  К.  ЧР.   199. 

Уббжчати,  чаю,  вш,  убожшати,  шаю, 
вш.  гл.  Становиться  бідніє.  Шейк. 

Убоїще,  ща,  с.  Убоище,  упрямецъ,  упря- 
мица, Вбоїще  таке — що  хоч  ти  йому  що 

хоч.  Ном.  №  2957. 

Уболівання,  вя,  с  Сожалівіе,  скорбь. 
К.  (Жрлєх .). 
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Уболівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  уболіти, 
лію,  вш,  гл.  Скорбіть,  сожаліть.  /  серцем 
батьківським  над  людьми  вболівав.  К  Дз. 
173. 

Уболона.  ни,  лс.=Оболона.  Гол.  II. 
232. 

Уборві,  пар.  Немедленно,  поспішно. 
Потреба,  пильна,  просить  бути  вборзі. 
К.  Бай.  81. 

Уборошннтнея,  июся,  нншся,  гл.  Вы- 
пачкаться мукой.  Конст.  у. 

Убоятися,  яюся,  вшся,  сов.  в.  убоя- 

тися, боюся,  ішся,  гл.  Бояться,  убояться, 
страшиться,  устрашиться.  Ідіть,  душі,  не 
вбояйтеся.  Грин.  Ш.  146.  Божої  сили  не 
вбоїмось.  Ном.  &  8348.  Не  вбоїмось  того! 

нехай  таки  буде  правда.  >1В.  (О.  1862. 
1.   103) 

Убраний,  а,  е.  Одітьій. 
Убрання,  ня,  с  1)  Одежда;  платье.  Чи 

бачиш,  як  ми  обідрались?  убранне,  пос- 
толи порвались.  Котл.  Ен.  1.  17.  Чого 

чорт  плаче? — що  панам  убрання  не  нас- 
таче.  Ном.  №  1141  (одм.).  Ішла  вона  в 
бглім  як  сніг  убранні.  Стор.  Міір.  76. 
Поздирали  з  неї  дорогі  коралі  і  бекешу, 
і  все  гарне  вбрання:  і  чоботи  червоні,  і 
епідницю,  і  хустку.  Рудч.  Ск.  І.  209. 
2)  Брюки,  штаны.  Угорек,  и  Гуц.  Гол.  Од. 
66.  82.  Ум.  Убраннячко. 

Убрати,  ся.  См.  Убірати,  ся. 
У  бритий,  а,  е= Убраний.  А  молодиця 

така  моторна  та  гарно  вбрата.  Грин. 
1.  293. 

Убрести,  ду,  дёш,  гл.  1)  Войти  въ 
воду.  Первий  раз  ступив,  по  коліна  вбрів. 
Мет.  19.  2)  Переносно:  попасть  въ  біду. 
В  таке  вбрела,  що  ледві  зарік  вирнула. 
Г.  Барв.  242. 

Убрехатися,  шуся,  шешся,  гл  Про- 
враться, соврать.  От  же  убрехався  ти: 

не  так  діло  було.  Харьк.  у. 
Уброітися,  роюся,  ішся,  гл.  Сділать 

подъ  себя. 

Убрнз(ыкати,  ваю,  вш,  гл.  Обрызгать. 
УбрЙ8(ь)катися,  каюся,  вшся,  гл. 

Обрызгаться. 
Убрикнути,  кну.  нёш,  гл.  Лягнуть. 

Бодай  тебе  курка  вбрикнула.  Шуточная 
брань.  Ном.  .\і  3249. 

Убриндуватнея,  дуюся,  вшся,  гл. 
Одіться.  Вийди,  вдово,  вийди,  небого!— 
Почкайте  мене  хоць  годиночку  єдную,  най- 
ся  в  коралики  (сорочку,  спідницю,  чере- 

вички, хустку)  вбриндую.    Чуб.    Щ.    319. 

Убруе,  са,  л.=Обрус.  А  в  тій  світ- 
лиці тисові  столи,  а  по  тих  столах 

тонкі  убруси.  Гол. 

Убрьбхатяся,  хаюся,  вшся,  гл.  За- 
брызгаться грязью,  замочиться. 

Убування,  ня,  с  і)  Обуваніе.  2)  Обувь. 
3)  Убьіваніе.  Ун.  Обувяинячко.  Лі  по  чому 
не  спізнаю  (милу),  лем  по  вбуваннячку. 
Гол.  IV.  503. 

Убуванці,  ців,  м.  мн.  Ремешки,  кото- 
рыми привязываютъ  къ  ногі  ходаки.  Си. 

Волоки.  Вх.  Зн.  72. 

Убувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  убути,  бую, 

вш,  гл.  1)  Обувать,  обуть,  надівать,  на- 
діть обувь.  Чоботи  помию — не  вбуе:  ой 

вона  багато  гордує.  Мет.  264.  В  посто- 
ли вбути.  Ном.  №  3093.  2)  сов.  в.  убути, 

буду,  деш.  Убывать,  убыть.  Вода  не  вбула. 
Я  хочу....  щоб  цілий  рік  (гроші)  не  убу- 

вали. Рудч.  Ск.  І.  65. 

Убуватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  убу- 
тися,  буюся,  вшся,  гл.  Обуваться,  обуть- 

ся, надівать,  надіть  обувь.  Встав  бурла- 
ка, не  вмивався,  нема  свити— не  вдягав- 
ся, нема  чобіт- -не  вбувався.  Нп.  В  зо- 

лоті черевички  убулася.  Рудч.  Ск.  И.  46. 

Убудйтн,  жу,  диш,  гл.  Разбудить. 
Убуд  йтися,  ж  уся,  дишся,  гл.  Про- 

снуться. 
Убурнтнся.  См    Убурюватися. 
Убурюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

убурвтнси,  рюся,  ришся,  гл.  Испускать, 
испустить  урину,  замочиться.  Ном.Лг  14298. 

Убути.  См    Убувати. 
Убутися.  См.  Убуватися. 
Убухати.  См.  Убухуватн. 

Убухуватн,  хую,  вш,  сов.  в.  убухати, 
хаю,  вш,  гл.  Много  сразу  чего  наливать, 

налить.  Шейк.  О  деньгахъ:  много  вклады- 
вать, вложить  въ  какое  либо  діло,  пред- 

пріятіе.  Де  він  усі  свої  гроші  туди  вбу- хав. Харьк.  у. 

Ув.  См.  У. 

Увага,  гв,  ж.  1)  Вниманіе.  Що  стар- 
ше від  розуму?— Увага.  Ном.  №  5810. 

Люде  слухали  з  великою  увагою.  О.  1862. 

IX.  71.  Брати  до  вваги,  звертати  увагу.  Об- 
ращать ввимаиіе.  На  все  сам  увагу  звер- 

тає. Рудч.  Ск.  II.  163.  Діти,  подати  до 

вваги  кому  щб.  Обратить  вниманіе  чье  на 

что.  Дати  увагу.  Оказать  ввиманіе,  уваже- 
ніе.  Чи  воно  дасть  увагу  старому? — ні- 

коли. НВолын.  у.  2)  Примічаяіе,  замі- чаніе. 

Уважання,  ня,  ер.  1)  Обращеніе  вий- 
маній. 2) — за  що.  Приниманіезакого,что.... 



УВАЖАТИ  —УВЕРТАТИ. 

819 

Уважати,  жаю,  вш,  сов.  в.  уважити, 
жу,  нснш,  гл.  1)  Принимать,  принять  во 
вниманіе, обращать  обратить ввнманіе. смот- 
рвть,  взирать.  Ой,  маыи,  мати,  серце  не 
вважає,-~кого  раз  полюбить,  з  тим  по- 
мграе.  Мет.  71.  Вони  на  сльози  не  вва- 

жали. Рудан.  I.  28.  Не  вважайте,  люде 
добрі,  що  я  швець:  говоріть  зо  мною,  як 
з  простим.  Ном.  Лі  2597.  Вважайте,  що 
чуєте.  Єв.  Мр.  IV.  24.  Чи  добра  коби- 

ла?— Вважайте  сами.  Канев.  у.  2) -за 
його,  що.  Считать  къмъ,  чъмъ,  принять  за 
кого,  что.  Ми  тебе  за  святого  вважаємо. 
К.  Бай.  112.  Дума,  що  дурень  його  вва- 

жає за  чорта.  Чуб.  3)  Полагать,  туыать. 
подумать.  То  їхав  чоловік  волами  і  пи- 

тає у  них:  „А  що,  волики,  як  уважае- 
те, ое  будемо  ночувати?  Драг.  2. 

Уважатнся,  жалося,  вшся,  сов.  в.  ува- 
житися, жуся,  жжшся,  гл.  1)  Прини- 

маться, приняться  во  вниманіе,  быть  при- 
нятымъ  во  вниманіе.  Хоч  і  невлюбима 
вона  була,  так  нелюбе  забулося— лиха 
доля  тільки  на  той  час  уважилася.  Ш. 
(О.  1862.  1.  102).  2)-3а  що.  Считаться 
чъмъ. 

Уважна»  ви,  ж.  Уступка  при  покупні. 
Уважка  буде.  Волч.  у. 
Уважливий,  а,  в.  1)=Уважний.  Знай- 

июв  уважливого  слухача.  Левиц.  Пов. 
261.  2)  Съ  удар,  на  з-мъ  слоті:  уважливий. 
Бажный,  серіозньїй.  Плисти  сіно  в  сто- 

ги,— се  діло  уважливе:  можно  й  без  обіду 
перебути,  бо  як  дощ  піде,  а  стіг  не  ви- 

вершений буде,  то  погано, — треба  поспі- 
шаться.  Волч.  у.  (Лобод.). 

Увижиивість,  востн,  ж. = У  важність. 
Шейк. 

Уважливо,  нар.  =■  Уважно  1.  Дививсь 
пильно  та  вважливо  округи.  МВ.  II.  153. 

Уважно,  нар.  1)  Внимательно.  2)  Вну- 
шительно. Мовчи,  стара,  промовили  бать- 

ко уважно.  Федьк. 
5  важний,  а,  е.  Внимательный. 
Уважність,  ности,  ж.  Внимательность. 
Уважуватн,  жую,  вш,  гл.  Замічать, 

иринічать.  Вх.  Лем.  476. 
Увал,  лгу,  м.  Склонъ?  Стоїть  сонце 

увалом,  увалом,  заходить  за  хмару.  Грин. 
Ш.  386. 

Увалити,  ся.  Си,  Увалювати,  ся. 
Увалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  увалити, 

лю,  лиш,  гл.  1)  Вваливаться,  вваляться. 
Всі  так  і  ввалили  в  хату.  2)  Провали- 

вать, провалить,  пробить.  Так  торкнув 
хелепом,  що  й  черепа  ввалив. 

Увалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

увалитися,  люся,  лишся,  гл.  Провали- 
ваться, провалиться.  Чуб.  V.  1109.  Ой  не 

ходи  по  льоду,  бо  й  увалишся.  Мил.  100. 
Уваляти,  ляю,  вш,  гл.  Обмарать,  об- 

пачкать въ  пыль,  грязь.  Шейк. 
У  вапнитися,  нюся,  нншея,  гл.  За- 

пачкаться известью.  Шейк. 

Уварити.  См.  Уварювати. 

У  варуватися,  руюся,  -  лея,  гл.  Убе- 

речься. Уварювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  уварити, 

рю,  риш,  гл.  1)  Уваривать,  уварить.  2)  За- 
варивать, заварить.  У  понеділок  г  у  чет- 

вер  не  слід  сирівцю  уварювати.  ХС.  VII. 
418. 

Уведення,  ня,  с.  ІІраздн.  Введенія  во 
Храмъ  21  ноября. 

Увезти,  ся.  См.  Увозитися 

У  вера,  ри,  об.  Упрямый  человЪкъ.  Вх. Зн.  476. 

Увергати,  гаю,  вш,  гл.  Вбрасывать. 

Уверёд,  ду,  м.  уверёда,  дн,  ж.  Ио- 
врежденіе,  поврежденіе  отъ  натуги.  О,  Бо- 

же! не  прощій  тому,  хто  ввередив  єхид- 
ним увередом  нам  духа.  К.  Дз.  176 

Увередити,  джу,  днш,  гл.  1)  Повре- 
дить. 2)  Тронуть  рану,  коснуться  больного міста. 

Увередитися,  джуся,  дишея,  гл.  На- 
дорваться, повредить  себі  здоровье.  Котл. 

Ея.  I.  20.  Не  дуже  греби,  увередишся. 
Стор.  II.  139.  Це  й  кравці  увередяться, 
шиючи  на  кожного  по  100  жупанів.  Ле- бедин, у. 

Уверни,  а,  е.  1)  Кривой  (о  дереві). 
Увере  дерево.  Вх.  Лем.  476.  1)  Упрямый 
(о  человікі).  Вх.  Лем.  476. 

Увернути,  ся.  См.  Увертати,  ся. 
Увертати,  таю,  вш,  сов.  в.  увернути, 

рну,  иеш  и  увертіти,  рчу,  тйш,  гл. 
1)  Заворачивать,  завертывать,  завернуть. 
Бери  хусточки,  ввертай  ніженьки.  Мет. 
ЗО.  Виложив  з  печі  хліба,  в  рядно  ввер- 

нув. Рудч.  Ск.  І.  180.  2)  Ввинчивать, 
ввинтить.  3)  Сов.  в.  только  въ  одной  фор- 

мі: ввернути.  Обращать,  обратить  (въ  ві- 
ру). Кішку  Самгйла  в  щоку  затинає,  в 

турецьку  віру  ввертає.  АД.  І.  212.  4)  За- 
мішивать,  запутывать,  запутать.  Як  мені 
таке  терпіти,  та  він  мене  буде  в  такі 
діла  (крадіжка)  ввертати.  Г.  Барв.  178. 
5)  Вставлять,  вставить  слово  отъ  себя 
въ  разговорі.  вмішаться  въ  разговоръ. 
Мотря,  слухаючи  їх    жартовливу    роз- 
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мову,  уверне  словце  й  од  себе.  Мир.  ХРВ. 
352. 

I.  Увертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

увернутися,  нуся,  нешся,  гл.  Успе- 
вать, успіть,  управляться,  управиться. 

Меле  так,  шо  і  два  чоловіка  не  ввер- 
неться прибграти  борошно.  Ще  не 

ввернулась  справити  нової  (заиаски).  Г. 
Барв.  94. 

II.  Увертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

увертітися,  рчуся,  тншся.  гл.  Заверты- 
ваться, завернуться.  Дівчина  ввертілась 

у  пір'ячко.  Рудч.  Ск.  II.  35. 
Увертіти,  ся.  См.  Увертати,  ся. 
У  вершитися,  шуся,  шншся,  гл.  Кон- читься. 

Увести,  ся.  Си.  Уводити,  ся. 
Увесь,  уся,  усе,  мгьст.  Весь,  вся,  все. 

Задзвонили  в  усі  дзвени  по  всій  Україні. 
Шевч.  167.  Цілувались,  обнімались  з  усієї 
сили.  Шевч.  145.  Я  ростікся  всіма  сто- 

ронами. К.  Дсал.  91. 

Увесьдёнички,  нар.  Щлый  день.  Чо- 
ловік увесьдёнички  в  полі.  Г.  Барв.  197. 

Увесьдёнички  усе  говорили.    Кв.    І.    198. 

Увечері,  нар.  Вечеромъ.  Ум.  Увече- 
рбчну.  Ой  нема  та  й  не  буде,  хиба  вве- 

чері прибуде,  а  ввечері  ввечерочку,  а  уно- 
чі в  холодочку.  Грин.  III.   197. 

Увивати,  вію,  еш,  сов.  в.  увити,  в'ю, 
«ш  н  увинути,  ну,  неш,  гл.  1)  Завора- 

чивать, заворотить,  обвивать,  обвить.  Уви- 
ла головку  в  рубок  тонесенький.  Гол.  І. 

64.  2)  Сплетать,  сплесть,  свивать,  свить. 
Мирусенько,  Марусенько,  чому  вінка  не- 

ма? Боліла  моя  головонька,  то  я-м  го 
не  ввила.  Гол.  Не  можеш....  гнізда  ввити. 
МУК.  ПІ.  53.  3)  Размахивать,  махать, 
махнуть.  Мечем  ввиває,  військо  рубає. 
АД.  1.  28.  4)  Только  сов.  в.  въ  формі: 
увинути.  Успеть.  Я  як  увину  на  свое 
мнісце,  то  добре,  а  як  же  не  ввину,  то  й 
під  піччу  переночую.  Грин.  1.  54. 

Увиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  уви- 
нутися, нуся,  нёшся,  гл.  Управляться, 

управиться,  уснівать,  успеть.  Увивайся, 
гожий  хлопче,  коло  курки  швидко.  Лу- 
каш.  125.  Ой  матінко-утко,  увивайся 
хутко.  Мет.  132.  Так  багато  вранці  ро- 

боти, що  навряд  чи  я  увинусь.  Гк.  Левиц. 
Увйджуватися,  джуюся,  ешся,  гл.= 

Увижатися.  А  він  усе  перед  моїми  очи- 
ма ввиджуеться.  Г.  Барв.  381. 

Увядіти,  джу,  диш,  гл.  Увидіть.  Ско- 
ро звиділи,  пану  доповіли.  /Д.  І.  36. 

Увижатися,  жаюся,  ешся,  гл.  Мере- 
щиться, представляться,  казаться.  Уночі 

.нені  таке  страшне  ввижається. 
Уникати,  каю,  еш,  сов.  в.  увйкнути, 

ну,  неш,  гл.=8викатн,  звикнути.  Вх. 
Зн.  72.  Ввикай  Христа  сповивати.  Грин. 
Ш.  32. 

Увилятн.  См.  Увилюватн. 

Увйлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  увиля- 
тн, ляю,  еш,  гл.  Увиливать,  увилвнуть, 

ускользнуть.  А  вже  ж  тобі  од  того  та 
не  ввиляти,  щоб  старостам  рущники  не 
подавати.  Мет.  124.  В  хазяйській  робо- 

ті ввилює.  Сим.   198. 

Увинути,  ся.  См.  Увивати,  ся. 
Увнслнй,  а,  е.  Вертикальный.  Шух.  І. 

154. 
Увйснути,  сну,  неш,  гл.  Повиснуть, 

заціпиться.  Шейк. 
Увити,  ся.  См.  Увивати,  ся. 

Увихатися,  хаюся,  ешся,  сов.  в.  увих- 
нутися, нуся,  нёшся,  гл.  1)  Спішить, 

поспішить,  быстро  ділать,  сділать.  Нас 
нива  потомила,  бо  ми  ся  увихали,  ни- 

воньки дожинали.  Гол.  IV.  124.  Жінка 
Хима  чепуруха  живо  ся  ввихнула.  Грин. 
Ш.  564.  2)  Только  несов.  в.  ?•  Бродить, 
рыскать  Влизше  осель  увихаються:  ли- 

сиці, куниці,  тхорі.  Шух.  І.  22. 
Увишки,  нар.  Въ  вышину.  См.  Заввишки. 

Як  земля  вширшки,  до  неба  ввишки. 
О.  1861.  XI.  Св.  64. 

Уві.  См.  У. 

Увібрати,    уберу,    реш,    гл  =Убрати. 
Увібратися,  уберуся,  рёшся,  гл.= 

Убратися.  А  надовго  вашої  робота  буде? — Та  коли  б  у  два  тижні  ввібралось.  МП. 
(0.   1862.  І.   74). 

Увігнати,  ужену,  неш,    гл.=Угнати 
Увігнатися,  уженуся,  нешся,  гл.= 

Угнатися.  Москалі  в  коршму  увігналгісь. 

Рудан.  І.  87. 
Увігнутися.  См.  Угинатися. 

Увідати,  дню,  еш,  гл.  Узнать.  Я  вже 
знала,  що  Чайченно  не  любишь  щиро 
Катрі — нехай  же  й  вона  ввідає.  МВ. 
II.   130. 

Увів,  увову,  м.  Дорога  въ  ложбині, 
оврагі.  Нх.  Зн.  72. 

Увіймйти,  шлю,  мйш,  гл.  Отнять. 
Увійти.  См.  Увіходити. 

Увік,  нар.  Вовіки,  никогда.  Раз  доб- 
ром налите  серце  ввік  не  прохолоне. 

Шевч. 
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Увіввтв,  ню,  ваш,  гл.  Дать  приданое. 
Увінчати,  чаю,  вш,  гл.  Увінчать.  1  гла- 
ву його  чесную  терном  увінчали.  Шевч. 

601. 

Увірвавець,    нця     л.  =  Увірва.     Вх. 
Зв.  73. 

Увірватися    Сы    Урвватвся. 

Увірвстай,  а,  е.  Надоедливый,  назой- 
ливый. Такий  увіристий  жид:  сказки 

та  й  скажи  панам.  Я  кажу:  йди  собі, 
бо  я  знаю,  що  не  треба,  а  він  одно:  ска- 

жи! Насилу  виправила  з  хати.  Пирит,  у. 

Увірятяся.  См.  Увірятяся. 
Увірвутв.  ну,  нёш,  гл.  Нотонуть  Сі- 

куть,  рубають  самбір  деревце,  сікуть, 
рубають,  на  Дунай  пускають:  чи  впір- 

не, увірне  самбір  деревце?  Чи  пійме,  чи 
возьме  староста  сваненьку?  Гол.  IV.  233. 

Увіруватя,  рую.  вш,  гл.  Уверовать. 
І  чудесам  твоїм  увірують  на  світі  твої 
малі  і  убогі  діти.  Шевч.  626. 

УвІрчуватв,чую,вш,  гл.=Увертатв  1. 
Шейк. 

Увіряти,  ряю,  вш,  сов.  в.  увірити. 
рю,  рвш,  гл. — ва  кого.  Довірять,  дові- 

рить кому.  Всі  кріпко  на  її  ввіряли: 
що  було  скаже— не  минеться.  О.  1862. 
VIII.  13. 

Увірятяся,  ряюся.  вшся,  сов.  в.  уві- 
ритися, рюся.  ряшся,  гл.  1)  Надоедать, 

надоесть,  опротивіть.  А!  вже  він  мені 
ввірився.  Нон.  Не  ввірився  ще  йому  світ. 
Стор.  М.  Нр.  3.  Чи  вже  ж  пюбі  катерга 
турецька  не  ввірилася?  АД.  І.  2)  Дові- 

ряться, довіриться.  З  паном  не  дружи, 
жінці  не  ввіряйся,  а  чужих  гостей  не 
приймай.  Ном.  №   1196. 

Увіходити,  ходжу,  диш  и  уходити. 
уходжу,  двш.  сов.  н.  увійти,  увійду,  деш, 
гл.  1)  Входить,  войти.  Хто  не  ввіходить 
дверима,  той  злодій.  Р.я.  І.  X.  1.  В  пан- 

ські ворота  широко  ввійти,  та  узько  вий- 
ти. Нои.  .V  1208.  Якось  туманію,  наче 

жива  у  землю  вхожу.  МВ.  II.  16.  Увій- 
деш у  землю  і  будеш  на  тім  світі.  Чуб. 

II.  75.  Увійти  в  дЯство.  Начать  дійство- 
вдть?  Открыть  дійствія?  В  нас  школа  го- 

дов шість  як  у  дійство  увійшла.  Ніжин,  у. 
Увіхбдити,  увійти  у  неславу.  Безславить, 
обезславить  себя.  Сама  ж  бо  ти,  дівчи- 

нонько, у  неславу  в.содиш,  що  пізненько — 
не  раненько  із  юлиці  ходиш.  Мет.  83. 
2)  Проходить,  пройти.  Чуб.  II.  192.  Було 
60  верст  увійду,  3)  Избігать,    нзбіжать. 

Граду-тучи  увійшов,  а  злих  рук  не  увій- 
шов. Нои.  №  2098.  4)  Ухбдити  за  кбго. 

Слыть  за  кого.  Дурний,  коли  мовчить, 
то  за  мудрого  уходить.    Нов.    №    6196. 

Увіч,  нар.  Наяву,  въ  глаза.  Анхизенка 
увіч  видати.  Котл.  Ен.  Ш.  11. 

Увічлввяй,  а,  є.  Віжливьій,  приветли- 
вый, любезный,  предупредительный.  К. 

(Желех.).  Гарна,  ввічлива,  звичайна,  як 
бува  в  народі.  Мкр.  Н.  ЗО.  Моя  дитина 
ввічлива,  все  мене  слухається. 

Увічливість,    воств,   ж.    Віжливость, 
привітливость,  любезность,  предупредитель- 
ность. 

Увічлвво,  нар.  Віжливо,  привітливо, 
любезно,  предупредительно. 

Увіччу,  нар.  Предъ  глазами.  Ввіччу 
вона  та  й  вона.  Мир.  ХРВ.  10. 

Увіпхати,  щаю,  вш,  гл.  Увіщевать. 
А  вслід  летить  янголь  його  та  його  вві- 
щає,  на  гріх,  на  блуд,  на  розбойство  не 
допущає.  Грин.  Ш.  141. 

Уводини,  двв,  ж.  1)  Введеніе  въ  цер- 
ковь родильницы  послі  шести  неділь.  Чуб. 

VI.  401.  2>=ВЙВ1Д  *.  О.  1862.  IV.  37. 
Сы.  Вивід  3  и  4. 

Уводити,  джу,  двш.  сов.  в  увести, 
уведу,  дёш,  гл.  1)  Вводить,  ввести.  Пан 
увів  дідову  дочку  в  свої  горниці.  Чуб. 
Ввбдити  у  славу,  у  неславу.  Позорить.  По- 

жалійте сиротину  і  не  вводьте  в  славу. 
Котл.  Н II.  345.  Сватай  мене,  козаченьку, 
не  вводь  у  неславу.  Мет.  83. —  у  хрест,  у 
закон  Крестить.  Введуть  дитину  у  хрест. 
Грин.  II.  23.  Мир.  ХРВ.  23.  2)  Обманы- 

вать, обмануть.  Він  мене  уводить,  до  иншог 
ходить.  Гол.  Ш.  336. 

Уводитися,  джуся.  дншся,  .сов.  в. 
увестися,  уведуся,  дёшся,  гл.  1)  Вво- 

диться, ввестись.  2)  Соблазняться,  соблаз- 
ниться. 

Увозити,  вожу,  зиш,  сов.  в.  увезти, 

увеву,  зёш,  гл.  1)  Ввозить,  ввезти,  заво- 
зить, завезти.  Не  то  кінь,  що  в  болото 

ввезе,  а  то  що  з  болота  вивезе.  Ном. 
2)  Только  сов.  в.  Провезти.  Мене,  брата 
піхотинця,  міждо  уоні  беріте,  хоч  милю 
увезіте.  АД.  І.    114. 

Увозитися,  увожуся,  8ЯШСЯ,  сов.  в. 
увезтися,  увевуся,  вешся,  гл.  1)  Ввозить- 

ся, ввезтись.  2)  Вгізжать,  вгіхать 
Уволити    См.  Уволяти 
Уволікати,  вію,  вш,  сов.  в.  уволокти, 

чу,  чёш,  гл.    Втаскивать,    втащить,    втя- 
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нуть.  Уволік  у  хату  того  лантуха. 
Харьк.  у. 
Уволікатнся,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

уволоктися,  лочуся,  чешся,  гл.  Втаски- 
ваться, втащиться,  втянуться. 

Уводбка,  кн,  ж.  Земельная  міра  (въ 

старину),  равная  30  моргамъ  или  19  де- 
сят.  2010  саж.  Шейк. 

Уволоктися.  См.  Уволікатнся. 
Увольнйти.  См.  Увольняти. 

Увольняти,  вяю,  вш,  сов.  в.  уволь- 
нйти, ню,  нйш,  гл. = Уволяти,  уволнтн. 

Ввольни,  Боже,  мою  волю:  зостав  мене 
удовою.  Грин.  Ш.  321. 

Уволяти,  дню,  вш,  сов.  в.  уволйти, 
лю,  лйш,  гл.  Исполнять,  исполнить  (же- 
ланіе).  Вволив  єси,  чого  ледачі  допевня* 
лись.  К.  Не.  244.  Вволити  волю.  Исполнить 
желаніе.  А  циганочко  да  ворожечко,  ой 
уволи  мою  волю:  да  причаруй  ти  да 
козаченька,  що  гуляє  зв  мною.  Нп. 

Уволю,  нар.  Вволю,  вдоволь,  достаточ- 
во.  Дав  їм  хліба  вволю.  К.  Цсал.  7.  Дай, 
Боже,  щастя,  долю,  хліба  вволю.  Нон. 
X  11575. 

У  воратися,  рюся,  рёшея,  гл.  При  па- 
ханьі  захватить  плугомъ  сосіднюю  землю. 
Харьк.  у. 

Уворухити.  См.  Уворухуватя. 

У  вору  жувати,  хую,  вш,  сов.  в.  уво- 
рухити, ху,  жиш,  гл.  Вооружать,  воору- 

жить. Вворужила  єси  на  брата  брата. 
К.  ЦН.  314. 

Увця,  ці,  яе.=Вівця.  Вх.  Уг.  272. 

Увчар,  ра,  .«.— Вівчарь.  Вх.  Лем-  476. 
Ув'язати,  ся.  См.  Ув'язувати,  ся. 

Ув'язка,  ки,  ж.  Завязка  къ  мішку. Вх.  Зн.  72. 

Ув'язлий,  а,  є.  Завязшій. 

Ув'язнути,  ну,  неш,  гл.  1)  Завязнуть. 
Уе'язла  і  лисиця  зубами,  ніяк  не  вир- 

веться. І'удч.  Ск.    II.    15.    1)=Ув'язатися. 
Ув'язувати,  вую,  вш,  сов.  в.  ув'яза- 

ти, ху,  жеш,  гл,  1)  Завязывать,  завязать 

во  что.  Син  вив'язав  звідтіля  (з  торби) 
невістку,  а  ув'язав  сучку.  Рудч.  Ск.  І. 
16.  2)  Увязывать,  увязать,  привязывать, 
привязать.  Що  в  тебе  на  возі? —Коло- 

дочка.—Як  би  колодочка,  то  б  ув'язана 
була.  Грин.  І.  145.  Струну  ув'язував  до 
скрипки.  Св.  Л.  230. 

Ув'язуьатяся,  эуюся,  ешся,  сов.  в. 
ув  язатися,  хуся.  хешся,  гл.  Привязы- 

ваться, привязаться,  приставать,  пристать. 

Ой  вернись,  бідо!  чого  ти  вв'язалась?  Мет. 
366. 

'Ув'язь,  8І,  ж.  1)  Кусокъ  ремня,  свя- 
зьівающій  било  цФпа  съ  его  рукояткой. 

Ціп  на  ув'язі  довгий.  Волч.  у.  2)  Жерди 
въ  виді  стропилъ,  которыми  придавли- 

вается сверху  стогъ  сіна  или  соломы. 
Рк.  Левиц. 

Угав,  ву,  м.  Остановка,  успокоеніе, 
покой.  Нема  йому  вгачу  ні  вдень,  ні  вно- 

чі— кричить  та  й  кричить,  мов  з  його 

чорт  лика  дере.  П'є  й  п'є,  нема  йому  і 
вгаву.  Ном.  №  11703.  Без  угаву.  Безпре- 
станно.  Без  вгаву  мучила  бгда.  Мкр.  Г.  58. 

Угавати,  ваю,  вш,  гл.  Успокаиваться. 
1  рот  у  дитини  не  вгаває:  все  йому  хлі- 

ба давай.  Карі  очі  не  сплять  ночі,  ніж- 
ки не  вгавають.  Мег.  85. 

Угадати.  См.  Угадувати. 
У  гад  но,  нар.  Можно  отгадать,  дога- 

даться. Желех. 
Угадувати,  дую,  вш,  сов.  в.  угадати, 

даю,  вш,  гл.  1)  Угадывать,  угадать,  отга- 
дывать, отгадать,  догадываться,  догадаться. 

Так  і  циган  угадував,  що  завтра  буде 
хоч  дощ,  хоч  сніг,  хоч  сояшно.  Ном. 
№  6515.  Вгадай  мені,  мати,  сей  сон.  Макс. 
Божих  сил  не  можна  вгадать.  Ном. 

Л«  31.  Я  вгадував,  що  щось  буде.  НІевч. 
101.  Чи  такий  же  він?...  Хиба  по  собі 
вгадуєш.  Св.  Л.  293.  2)  Узнавать,  узнать. 
Добри- вечір—  кажу — чи  вгадали  мене? 
О.  1862.  X.  7.  Живо  його  вгадав  і  каже: 
здоров,  свату.  Грин.  І.  106.  3)  Замічать, 
замітить.  Довго  сиділа  я  у  садку,  не 
вгадала,  як  і  зіроньки  поховались.  О. 
1862.  X.  6. 

Угадьків,  кова,  ве.  Принадлежащей 
отгадчику.  Шейк. 

Угадько,  ка,  м.  Отгадчикъ,  угадываю- 
щей будущее.  У  мене  два  сини  та  обид- 

ва вгадьки:  один  ка\  що  дощ  буде,  а  дру- 
гий ка'—  ба,  не  буде;  хоч  той,  хоч  другий 

вгадає,  а  все  ж  таки  сини  правду  ка- 
жуть. Канев.  у.  Ном.  Лі  5734,  6515. 

Угайка,  ки,  ж.  Потеря  времени. 
(Зміев.  у.).  Як  би  з  ранку  зараз  узялася 
була,  то  скільки  б  зробила,  а  то  поки 
принесла  то  води,  то  кізяків,  та  поки 
посходились — от  і  вгайка. 

Угайство,  ва,  с— Угайка.  Оце  нам 
угайство  тіки,  це  б  дома  що  вробив,  а 
то  сиди  отутенька,  дожидайсь  старши- 

ни. Черн.  г. 

У  галдя,  ля,  є,  соб. =Вугалля.  До  ки- 
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гиені, — аж  там  онучка    якась,    а    в    юй 
уіплля.  Рудч.  Ск.  І.  75. 

У  гам.  ну,  .н.=-Угав.  Після  смерти 
встають  і  ходять  на  свій  двір,  угаму  не 
дають  живим    ЗОЮР.  II.  288. 

Угамовувати,  вую,  вш,  сон.  в.  уга- 
мувати, мую,  еш,  гл.  Утишать,  утишить, 

успок;іинііть,  успокоить,  укрощать,  укро- 
тить. Вгамуй  ти  капосних  дітей.  Ка- 

нев.  у.  Угамуй  рогатих  турів.  К.  Псал. 
153. 

Угаибвуватнся,  вуюся,  ется,  с>н.  в. 
угамуватися,  жуюся,  ешся,  ?л.  Успо- 

коиться, утихвуть.  уняться  Не  вгамовуєть- 
ся їчга.  Мир.  Пов.  1.  144.  Еней  сподарь, 

посумувавши,  насилу  трохи  вгамувавсь. 
Кот.1  Ей  Щ.  Ь.  Чи  ви  там  ще  довго  не 
вгамуєтеся?  пора  спати.  Клнев.  у.  Уга- 

муйся, глянь  на  себе,  який  страшний 
ти  і  блідий    Греб.  335. 

Уганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  угнати, 
ужену,  неш,  гл.  1)  Гнаться,  погнаться. 
.4  третій  брат,  менший,  піша  піша- 
ниця,  за  кінними  братами  уганяє.  АД. 
І.  107.  Ти  за  дорогими  напитками,  бен- 

кетами уганяєш.  АД.  II  104.  Вийми 
меч  проти  неситих,  що  за  мною  уга- 

няють. К.  Псал.  2 1  Догонять,  догнать.  Де 
орду  вгоню,  там  ю  розроню.  АД.  І.  35. 
3)  Подниматься,  поіняться.  Орел  високо 
вгору  вганяє.  4)  Поикать,  вбить,  вгонять, 
вогнать.  Вік  його  здоровенною  булавою  як 
улупить,  то  так  і  вжене  в  землю. 
ЗОЮР.  І.  30.  Угнав  його  по  коліна  в 
■іемлю.  Чуб. 

Уганятися,  няюся.  ешся.  сов  в.  угна- 
тися, женуся,  нбшся,  гл.  І)  Гнаться, 

погнаться.  За  світовими  роскоиіами  всгда 
не  вганяйся.  Грин.  Ш.  144.  Ростовський 
угнався  був  за  ними  в  Руську  Поляну, 
та  йо/о  і  вбили.  ЗОЮР.  І.  249.  2)  Вбі- 

гать, вбіжать,  вскочить.  3>  Выдаваться, 
выдаться.  Велике  каміння  вганяється  в 

море.  Лс-виц.  МБ.  68.  4)  Угоняться,  угнать- 
ся. Ніяке  око  не  вганятися  за  мною. 

Г.  Барв.  535. 
Угасати,  саю,  еш,  сов.  в.  угаснути, 

сну.  неш.  гл.  Угасать,  угаснуть.  А  із  ве- 
чера та  до  півночі  та  свічечка  не  вга- 
сала. Грин.  ПІ.  2 1  в.  Огонь  не  вгасає 

Єв.  Мр.  ЇХ.  44. 

•  Угасити,  шу.  сиш,  гл.  Потушить.  Зо- 
ставсь ти  без  роду,  без  хати  на  світі, 

щоб  родом  коханим  серця  не  скувати, 
хатнім  упокоєм  духа  не  вгасити.  К. 
Досв.  31. 

Угаснути.  Си.  Угасати. 
Угатити.  См.  Угачувати. 
Угачувати,  чую.  еш,  сов.  в.  угатити, 

чу,  тиш,  гл.  1)=8агачуватн,  загатити 
Л  поробив  так,  що  ізроду  довіку  не-  вга- 

тять греблі.  Чуб.  Пан  б'є  та  муче 
людей,  щоб  мерщій  вгачували  (греблю). 
Чуб.  2)  Только  сов.  в.  Ударить.  Ото  го 
вгатив    Вх.  Зн.  72. 

Угаяти,  ся.  Си.  Угаювати,  ся. 
Угаювати,  юю,  еш.  сов.  в.  угаяти, 

угаю,  еш,  гл.  Задерживать,  задержать.  Будь 
ласка,  не  вгаюйте,  бо  далеко  їхати  до- 

дому.— діла.  Упустить,  не  сдвлать  (діла). 
Скільки  діла  на  току  вгаяв.  0.  1862.  VI. 
34.  Ніколи  з  вами  балакати,  бо  б  так 
уже  скільки  нам  діла  вгаяли.   Лебед.    у. 

Угаюватися,  ююся.  ешся,  сов.  в.  угая- 
тися, угаюся,  ешся,  гл.  Медлить,  замед- 

лить, мігакать.  їдь  же  мені,  та  не  вгаюй- 
ся, швидче  й  назад. 

Угнбати.  баю,  еш,  гл.  Погибать;  о  л*- 

тахь:  уходить.  Мої '  младі  літа  марні  уги - бають.  Вх.  Лем.  476. 

Угйбтн,  бну,  неш.  гл.  Погибнуть.  Угиб 
мій  братцьо,  славний  розбійничок.  Гол. 
І.   170. 

Угинати,  наю,  еш,  сов.  в.  угнути  и 
ввігнути,  гну,  неш,  гл.  Вгибать,  вогнуть. 
Угинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в.  угну- 

тися и  увігнутися,  нуся,  нешся,  гл. 
Гнуться,  согнуться,  вогнуться  подь  тя- 

жестью чего.  Сів,— вона  так  і  вгнулась  (під 
їм  і.  Рудч.  Ск.  II.  108.  Як  положе  (на 

коня  руку), — кінь  аж  угинається.  Мнж.  28. 
Угіддя,  дя,  с.  Приволье,  удобство.  (На 

городі)  оттут  капустку,  оттут  кар- 
топельку, а  оттут  для  тютюну. вгіддя. 

Сим.  200. 

УгІдев,  угїдннй,  а,  е.  Угодный,  чрі- 
ятвый,  удобный;  хорошій.  Знав,  як  він 
мені  не  вгіден.  Г.  Барв.  204. 

У  гілець,  льця,  .«.  Ум.  оть  угіль. 
'Угілля,  ля,  с.=  Вугілля. 
Тгіль,  гля,  .и.=Вугіль.  Ум.  Угілець. 

Ном.;.\і  10637. 
Угінчлнвий,  а,  е.  0  лошади:  ходкій. 

быстрый.  Він  (кінь)  не  дуже  угінчли- 
вий, — це  не  вороний  тобі  Мирг.  у.  Слов.  Д 
Эварн. 

Угіркбвий,  а,  е=Огірковий 
Угірок,  рка,  м.  1)=Огіров.  Дам  тобі 

угірок  і  пуп'янок.  Ном.  №  566.  2)  Ро її. 
вышивки.  Чуб.  VII.  4.7.  Ум.  Угірочоя. 

Угладити,  джу.  диві,  гл.  Сдвлать  гла  і 
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кимъ,  ровнымъ,  красивымъ  съ  виду.  Угла- 
див, як  Бог  черепаху.  Мнж.  166. 

Угластнй.  а,  е=Вугластий. 
Угледіти,  джу,  днш,  гл.  1 )  У  нидіть, 

замітить,  усмотреть.  Рудч.  Ск.  1.  60.  Ста- 
ра сиділа  на  присьбі  і  здалека  вгледіла 

сина.  Стор.  М.  Пр.  56.  Як  угледять,  то 
христяться.  Шевч.  24.  2)  Досмотріть, 
уберечь.  Як  не  гледів,  а  не  вгледів  груш 
у  садку, — хтось  обтрусив  уночі. 

Угледітися,  джуся,  дишся,  гл.  Убе- 
речься. Не  вгледівся  од  пожеокі. 

Угледь,  ця,  м.  Уголекъ?  Прийшов  не- 
нець, положив  яйця  в  углець  —  нехай  кип- 
лять, поки  прийду  оп'ять.  Ном.  Заг.  Л*  12. 

У  г  лова,  ви,  а*?.=Вуголов  1.  Вх.  Зн.  73. 
Углиб,  нар.  Въ  глубину. 
Углнбати,  баю,  вш,  гл.  Погружаться 

вь  глубину.  Легш  їй  було  у  безодню  угли- 
бати  неуважно,  ніж:  на  кручі  висіти. 

МВ.  (0. 'і862.  І.  98). Углйбшкй,  нар.  Глубиною.  Річка  в 
чоловіка  вглибшки. 

Углйна,  ни,  аг.=Вуглина,  Ум.  Уїлйнна. 
Углитнути,  иу,  неш,  гл.  Укусить,  ущин- 

нуть  клювомъ.  Гусак  як  углитне  за  ногу. 
Славяносерб.  у. 

Угловйй,  а,  є  — Ву  г  лови  в 
Углядіти,  джу,  диш,  гл.=  Угледіти. 

вгляділи  вони  знов.  Рудч.  Ск.  І.  123. 
Тільки  вгляділа  Якова,  зараз  до  його  і 
підскочила.  Стор.  II.  2. 
Углянйй,  а,  є.  ?  По-при  пшеницю 

угляний  гостинець.  Гол.  IV.  107. 

Угляр,  ра,  л.=Вугляр. 
Уг  лярва,  ви  и  углярня,  ні,  ж—  Вуг- 

лярка. 
Угнавець.  вця,  л.=Вугнавець.  Вх. 

Зн.  73. 

Угнавий,  а,  є  =  Вугноватий.  Вх. 
Зн.  73. 

Угнавіти,  вію,  вш,  гл.=Угнати.  Вх. 
Зн.  73. 

Угнав,  ва,  .и.=Угнавець.  Вх.  Зн.  73. 
Угнати,  наю,  вш,  гл.=Вугнати.  Вх. 

Зн.  73. 
Угнати,  ся.  См.  Уганяти,  ся. 

Угнялйчитн.  См.  Угнидичувати. 

Угнилйчувати,  чую,  вш,  сов  в.  угни- 
лнчитн,  чу,  чиш,  гл.  О  л'Ьсныхъ  гру- 
шахь:  давать,  дать  полежать,  чтобы  созре- 

ли. Шейк. 

Угніватися,  ваюся,  ешся.  гл.  Нрогнь- 
ваться,  разсердиться.  Може  за  що  уні- 
чавгя  на  тебе?  МВ.  II.  26. 

Угнівити,  влю,  вйш,  гл.    Прогнівить. 

Угнівитися,  віюся,  вйшся.  гл  — Угні 
ватнея.  Луже  вгнівивсь  на  мене.  МВ.  1.  ЗО. 

Угніжджуватися,  джуюся,  ешся,  сон. 
н.  угніздитися,  джуся,  дйшея, гл.  ̂ По- 

селяться, поселиться  въ  гнізді.  Шейк. 
2)  Усесться  удобно  на  чемъ  либо  мягкоігь. 

Угяітйти,  ся.  См.  Угнічуватя,  ся. 

Угнічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  утнітй- 
ти,  чу,  тнш,  гл.  Ві.івлинать,  вдавить, 
спрессовывать,  спрессовать. 

Угнічуватися.  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

угнітйтися,  чуся,  тигася,  гл.  Вдавли- 
ваться, вдавиться, спрессовываться,  спрессо- 

ваться. Сир  угнітивея. 
Угноїти.  См.  Угноювати. 

Угноювати,  нбюю,  вш,  сов.  в.  угноїти, 
нбю,  їш,  гл.  Унавоживать,  унавозить. 

Угнути,  ся.  См.  Угинати,  ся. 
Угбввати,  ваю,  вш,  гл.  Усмирить,  укро- 

тить. Жслех. 

Уговор,  ру,  м.  Условіе,  договорі..  Уго- 
вор паче  грошей.  Ном.  .V    10669. 

Уговорити,  рю,  риш.  См.  Уговоряти. 

Уговорювати,  рюю,  вш,  гл  =  Угово- 
ряти. Старець  вговорює  панича:  гріх 

тобі,  каже,  синку,  знущатись  над  ста- 
рими людьми.  Стор.  І.  17. 

Уговоряти,  ряю,  вш,  сов.  в.  угово- 
рити, рю,  риш,  гл.  Уговаривать,  угово- 
рить, урезонивать,  урезонить.  Козак  дівку 

вговоряє:  не  плач,  дівко,  не  журися.  Мот.  7У. 
Уговтати,  ся.  См.  Уговтувати,  ся. 

Уговтувати,  тую,  вш,  сов.  в.  утбвта- 
ти,  таю,  вш,  гл.  Уговаривать,  уговорить. 
Уговтає  так  дівчину,  що  й  принесе  вона 
льоду.  0    1862.  І.  74. 

Уговтуватися,  туюся,  ешся.  сов.  в. 
уговтатися,  таюся,  ешся,  гл.= Оговту- 

ватися, оговтатися. 

Угбда,  дн,  ж.  1)  Соглашевіс.  2)  Уго- 
да; угожденіе.  На  вгбду.  Въ  угоду.  При- 

дивлялась, наче  б  то  зроду  того  не  бачи- 
ла— йому  на  вгоду.  МВ.  11    26. 

Угодев,  дна,  ве,  угбдливий,  а,  є  — 
Угіден,  угідний.  Як  будеш  Богу  угоден, 
то  не  будеш  і  голоден.  Ном.  ."6  12129. 
Купи  людям  калач,  а  не  вгоден,  то  й 
сам  зііж.  Ном.  .V  10485.  Була  в  однім 
селі  криниця  така  вгодна,  гио  із  неї  і 
арожаї,  і  усе  йшло.  Мнж.  74. 

Угодити.  Ся.  Угождати. 
Угбдливий,  угодний.  См.  Угоден 
Угодник,  ка,  м.  Угодник  і..  К.  ПС.  197. 
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Угодно,  нар.  Угодно,  иріятно,  удобно; 
порошо.  Нащо  сама  берешся?  Мені  внось, 
що  тобі  не  віодно.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  42). 

Угодбвуватн,  вую,  вш,  сов.  в.  угоду- 
вати, дую,  вш,  гл.  Выкармливать,  вскор- 
мить, откармливать,  откормить.  Мати  си- 

на породила,  породивши,  вгодувала;  вго- 
дувавши, коня  купила:  коня  купивши,  до 

війська  дала.  Ни.  Уже  вгодували,  уже  й.... 
хотіли  різать.  Рудч.  Сі.    1.   71. 

Угодовуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 

угодуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Откарм- 
ливаться откормиться. 

Угождати,  даю,  вш,  сов.  в.  угодити, 
джу,  дйш,  гл.  Угождать,  угодить.  Вам 
хоч  толову  пробий,  то  не  вгодиш.  Ном. 
Лі  2699.  Сам  Бог  людям  не  вгодить.  Ном. 

.V  4598.  Вражі  краві(і  не  вгодили  і  кап- 
тан підкоротили.  Мет.   114. 

Угожий.  а,  е=Вгоден. 
Угол,  угла,  .«.=Вугол  1)  В  своїй 

хаті  і  угли  помагають.  Ном.  №  9629. 
2)  Чи  сс  тая  удівонька,  що  на  углі  ха- 

та. Паже. 

Уголйти,  лю,  лиш,  г.і.  і)  Оголить. 

обнажить.  2)  Сділать  б'вднымъ.  Г.  Барв. 
134. 

Уголос,  нар.  Громко.  .1  то  думають- 
думають  ні  вголос,  ні  мовчки.  НІевч. 
152.  Троянки  вголос  загули.  Котл.  Кн. 
11.  29. 

Угоноба.  би,  .*с.  Удовольствие,  удов-іе- 
твореніе.  Змалював..  .  на  вгонобу  ліниво- 

му до  історичнього  дослід)/  розуму.  1С. 
XII.  37. 

Угонобйти.  ся.  Си.    Угоноблатн,    ся. 

Угоноблатн.  ляю,  вш,  сов.  в.  уго- 
нобйти, блю,  бйш.  г.і.  І)  Удовлетворить, 

удовлетворить,  удовольствовать,  доставлять, 
доставить  удовольствіе.  І.  омстою  свій  жаль 
угоноблю.  К.  НС.  15.  Угонобляють  свій 
ледачий  смак.  К.  XII.  8  І.  (Нас)  сріблом- 
злотом  угонобляли.  К.  ЦН.  222.  Молит- 

вами Пречисту  та  святих  угонобляли. 
К.  МГ).  11.  125.  2)  Устраиваїь,  устроить, 
сделать  г.акъ  сл*дуегь.  Всюди  гарний  був 
порядок,  все  було  до  діло/  Харитина  его- 
побит  и  знала  і  хотіла.  Мкр.  11.  23. 
Тут  Мчся  все,  що  треба  вам,  не  ліну- 

валась, вгонооила.  Мкр.  Г.  66.  МолодиО 
гончар  робив,  .мисці  денця  не  вгонобив. 
Пасе. 

Угоноблятися,  ляюся,  вшся,  сов.  н. 

угон  битися,  блюся,  бішся,  гл  Удовле- 
творите, удовлетвориться,   наслаждаться, 

насладиться.  (Козацтво)  танцями  вгоноб- 
лялось.  К.  МБ.  Ш.  245. 

Угор,  угра,  м.  1)  Венгерецъ.  Угри  і 
ляхи  біди  додають.  О.  1861.  Ш.  Кост. 
ЗО.  2)  Угбр=Вугор. 

Угорі,  нар.  Вверху.  Чого  хмара  не 
пада  додолу,  а  висить  вгорі?  Кон.  Р. 
її  23.  , 

Угоріти.  См.  Угорнтн. 

Угорітися,  рюся,  рншся.  гл.  Разго- 
раться Вже  добре  вгорілось  (про  дрова  в 

грубі). 
Угорка,  ки,  ж.  1 )  Венгерка,  венгер- 

ская женщина.  2)  Сортъ  сливъ:    венгерка. 

Угбрно,  «яр.=Огурно.  Син  не  хотів 
уклонитися  і  угорно  драв  головку  уви- 
шень,  як  мати  нахиляла.  МВ.  Ш.    129. 

Угорнути,  си.  См.  Угортати,  си. 
У город,  да,  .и.=Гор6д.  На  вгороді  виш- 

ня, за  городом  дві.  Мет.  4  7. 

Угороджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  уго- 
родити, джу,  днш,  гл.  Вонзать,  вонзать, 

запускать,  запустить  (когти).  Та  вгородила 
в  свое  серденько  гострий  ніж:.  Ни.  Немов 
хто  гострий  ніж  угородив  у  серце  ста- 

рій Мотрі.   Мир.  ХРВ.   172. 
Угороджуватися,  джуюся,  вшся,  сов. 

н.  угородитися,  джуси,  днщен,  гл.  Вон- 
іаться,  вонзиться. 
Угорський,  а,  є.  Венгерскій.  Король 

угорський.  Ном.  Лі^11699. 
Угортати,  таю,  вш,  сов.  в.  угорнути, 

ну,  неш,  гл.  Обворачивать,  обворотить, 
заворачивать,  заворотить,  закутывать,  за- 

кутать. Та  недужую  дитину  угортає  в 
кожушину.  Щог.  В.  31.  Угорнули  в  ряд- 

но (чоловіка).  ЗОЮР.  І    158. 
Угортатися,  таюся,  вшся,  сов.  в.  угор- 

нутиси,  нуся,  нешся.  гл.  Отворачивать- 
ся, обворотиться,  заворачиваться,  заворо- 

ніться. 

Угору,  нар.  Вверх  ь.  Угору  руки  підій- 
мали. АД.  І.  Не  дав  Бог  свині  вгору  гля- 
нуть. Ном.  .V?  3830.  Рости,  рости,  тб- 

поленько,  все  вгору  та  вгору.  Шевч.    17. 

Угорщина,  ни,  ж.  Венгрія. 
Угоріти,  рию,  вш.  сов.  в.  угоріти, 

рю,  рнш,  гл.  Терять,  потерять  часть  віса 
при  горяній.  Де  б  тс  золото  дівалось, 
як  би  не  вгоряло.  Ном.  .\і   14058. 

Угостити.  См.  Угощати. 
Уготбвнти.  См.  Уготовлити. 

У  готов  л  йти,  ляю,  вш,  сов.  в.  угото- 
вити, влю,  виш,  гл.  Приготовлять,  при- 

готовить. Смерть   младенцям   вготовляє. 
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Грив.  Ш.  29.  Хліба  нема  в  господі— хоч 
груди  теши:  треба  вготовити,  одвезти 
в  млин,  а  то  наші  жінки,  як  уготов  їй 
дров,  хліба,  дак  і  мовчить.  Г.  Барв.  309. 

Уготувати,  тую,  вп,  гл.  Приготовить. 
На  тім  (світі,)  уготую  тобі  вічне  пан- 

ство. Стор.  А1.  Цр.  71. 
Угоцатн,  даю,  вщ,  гл.  Истоптать  и 

испачкать  ногами.  Бич,  як  угоцали  до- 
лівку. Кролев.  у. 

Ухощатн,  щаю,  вш,  сов.  в.  угостити, 
щу,  ствш,  гл.  Угощать,  угостить.  Кумом 
ііого  до  себе  прохав,  добре  угощав.  Ни. 

Угребти,  си.  См.  Угрібати,  си. 
У грива,  зи,  лс.=31рмаа.    Их.    Зн.    21. 
Угризатися,  звюся,  «шеи,  сов.  в.  у  г  риз 

таен,  зуся,  зешея,  гл.  Вьідаться,  при- 
вязываться, привязаться. 

Угризти,  ву,  мш,  гл.  Отгрызть.  Ніяк 
не  вгризе  хліоа, — такий  сухий. , 

Угризтися.  См.  Угризатися. 

'Угрин,  на,  м.  Венгерецъ.  Спіймав  він 
угрина  з  картками.  Св.  Л.  269. 

'Угринка,  ки,  ж.  Венгерка.  Желех. 
Угрннов,  нва,  м.    1'одъ    гриба.    У  гор. 
Угрнячук,  ви,  .«.  =  Угрин.  Желех. 
Угрібати,  баю,  вш,  сов.  в.  угребти, 

бу,  беш,  гл.  Зарывать,  зарыть.  Украв 
діжку  та  вгріб  у  полову.  Ііирит.  у. 

Уірібатнся,  баюся,  вшеи,  сов.  в.  угреб- 
тися, буси,  бешся,  гл.  Зарываться,  за- 

рыться, врываться,  врыться,  прорыться. 
Вува,  як  собак  нема,  у  хлів  угрібається 
звір,  або  й  лісу  пролома,  та  в  хлів  убе- 

реться. Ч.  Г.  Б.  1853,  стр.  61. 

Угріва,  ви,  ж.=Угрівов. 
Угрівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  угріти,  рію. 

вш,  гл.  І)  Пригрівать,  пригр ыь,  ватрі- 
вать,  нагріть.  А  соні{Є  гріє  все  та  гуіс 
помаленьку;  угріло  Божий  світ.  Греб. 
376.  Ледачого  г  кожух  не  вгріє.  Грин.  і. 
234.  2)  Разгорячать,  разгорячить.  Угріти 
коня.  3)  Только  сов.  в.  ударить.  А  він 
його  як  угріє  в  потилицю.  Як  угріє  змія, 
то  той  по  шию  і  ввійшов  у  мідний  тік. 
Чуб.  II.  238. 

Угріватися,  ваюся,  ешся,  сов  в.  угрі- 
ться, ріюся,  ешся,  гл.  І)  С  огріваться,  до- 

гріться, разгорячаться,  разгорячиться.  Ном. 
#  3165.  Угрівся  я  на  печі.  Конст.  у.  2)  Толь- 

ко сов.  в.  удариться.  Долоні  палали,  що 
вгрівся  ними  з  розмахом.  Сн.  .1.  45. 

Угрівок,  вку,  м.  Місто,  гді  солнце 
гріегь.  У  гор. 

Угрішитвся,  шуся,  шншся.    гл.    Сді- 

лать  непристойное:  навонять  и  т.  и.  Нов 
Д6  14293 

У  роватнй,  а,  е=Вугроватвй. 
Угруаати,  ваш,  вш,  сов.  в.  у  руатн, 

ану,  ыеш,  ?л.  Визвуть,  завязиуть.  Та*. 
кінь  по  коліна  і  вгруз  у  землю.  Гудч. Ск.  11.  71. 

Угрущатн,  щаю,  вш,  гл.  Уговаривать 
внушительно,  даже  съ  угрозой.  Я  її  ю- 
бив,  а  так  було  все  угрущаю.  Г.  Ііарв. 
203.  Стали  ви  мене  вгрущити,  щоб  т 
сумував.  Г.  Барв.  311  І  хазяйка,  і  ха- 

зяїн угрущають  і  Богом,  і  лозиною.  І 
Ьарв.  356. 

Угу,  меж.  Иміеть  утвердительное  зна 
ченіе:  да.  Стор.  1.   15. 

Угудина,  ни,  ас.=Огудвна.  Черн.    у. 
Угуиати,  ваю,  вш,  гл.    Говорить:   угу. 
Угурен,  рна,  не,  угурннй,  а,  в=0гур- 

нвй.  Ох  масляно  угурни,  чому  ти  однаґ 
як  би  тебе  сім  неділь,  а  посту  одна. 
Мнж.  169.  Хто  не  вгурен,  той  не  голо 
ден.  Ірин.  І.  215.  Угурного  чоловіка  ска- 

рає Бог.  Іірав.   1867,  54. 
Угурно,  нар. =0гурно. 
Уґабиути,  ну,  неш,  гл.  Стибрить.  Як 

рибалка  у/абне  у  свого  товариства  ри- 
би—вона йому  не  буде  ловиться.  Ном. 

•V  12768. 

Уґаровуватн,  вую,  вш,  гл.  Выдалбли- 
вать желобокъ,  пазь. 

Угвинтити.  Си.  Уґввнчуватв. 

Уґвннчувятя,  чую,  вш,  сов.  в.  угвин- 
тити, нчу,  нтвш,  гл.  Ввинчивать,  ввин- 

тить. 

Уґоґатн,  ґаю,  вш,  гл.  Плохо  сделать. 
Ну,  вже  ж  і  в/о/ала!  Напекла,  бодай 
ти  катівських  рук  не  втекла.  Мнрг.  у 
Слов.  Д.  Звари. 

Уґрундаьовувати,  вую,  вш,  сон.  в. 
уґрундаюватв,  дзюю,  вш,  гл.  Укріпить, 
увязать.  Уурунозюємо  добре,  що  не  сприсне 
Уґрунтувати,  тую,  вш,  гл.  Утвердить. 
Удаваний,  ни,  с.  Притворство. 
Удавати,  даю,  еш,  сов.  в.  удати,  удай, 

даси,  гл.  І)  Притвориться,  притвориться, 
ділять,  еділать  видъ.  Упала,  а  вони  ре- 

гочуться: удає,  кажуть,  удає.  МВ.  і.  70. 
Я  удавав,  буцім  то  мені  й  оийдужв. 
Стор.  Дурень  удавав,  буцімто  йому 
не  хотілось  продавати  тієї  шкури.  Стор. 
І  65.  Удав,  що  спить.  Чуб.  2)  При- 

кидываться, прикинуться  чінь,  корчить 
изь  себя  что.  Добрий  воїн  і  душа  щира 
козацька,  хоч  удає  з  себе  ледащицю  \  ха- 

рактерника. К.  41'.  Удає   з   себе   пана. 
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3)  Преимуществ,  сов.  в.  Удачно  сдіиагь. 
выполнить.  Качен,  у.  Співала  би  співа- 

ночки, та  не  вмію  вдати....  будуть  ся 
сміяти.  Гол.  IV.  4бІ>.  На  самоті  чого  не 
вдаси,  а  в  гурті  як  не  той.  Св.  .1.  2о7. 
Яких  буханців,  книшів  було  вдам.  Г.  Барв. 
108. 

Удаватися,  удаюся,  їлася,  сон.  в.  уда- 
тися, удамся,  удасися, гл.  1)  Предаваться, 

иредаїься,  оїданаїьсм,  отдаться,  пристра- 
щаться, пристраститься,  заниматься  чь.ч  ь. 

Не  плачте,  не  журітесь,  в  тугу  не  вда- 
вайтесь. Мет.  Не  вдавайся  в  гульню.  Ном. 

Не  в  дорогу  вдавайся,  а  в  хазяйстві  ко- 
хайся. Ном.  .V  100У5.  Зімою  столярус, 

а  літом  у  хліборобство  вдається.  Г.  Барв. 

407.  Се  просто  іволга  зоветься'  вона  із 
саду  в  сио  літа,  то  вишні  гарно  оо  їда, 
то  одиива  горох,  а  в  співи  не  вОаеться. 
Греб.  391.  Ьь  значеній:  обращаться  кь 
помощи  чего.  Не  вОавайся  в  порожки,  не 
вбивайся  в  ліки,  бо  пропив  вже  твій  си- 

нонько та  пропав  навіки.  Гол.  1.  137. 

Ся.  Вдарятися  4.  2)  Входить,  воВгн,  пускать- 
ся. Не  воивиися  в  сварку,  бо  буоеш  би- 

тий. Не  хотів  з  ними  в  розмову  вба- 
тись.  Г.  Барв,  153.  Не  вдаватися  в  жадне 
право.  Не  входить  ни  вь  какіи  інжоьі. 
3)  Ооращаться,  обратиться  къ  кому.  Вда- 

лись оо  хазяйки.  ЛІ  В.  (О.  1862.  Ш.  72). 
До  ворожки  вОилисн.  Св.  Л.  184.  Вдався 
Сочі  оо  людей  Ообрих.  Г.  Барв.  457.  Ой 

уоиві-я  козак  Не  чий  до  коня  словами. 
АД.  П.  57.  4)  Отравляться,  отправиться 
куда.  Думку  о  у  ми  ти:  куои  б  то  ся  вда- 

ти? Грин.  Ш.  203.  Гриць-козак  заду- 
мався, в  козицькое  військо  вдався.  Грин. 

Ш.  611.  5)  Прибегать,  присягнуть  кь 
чому.  У  суд  удаватись  я  не  хотів.  НВо- 
лын.  у.  А  ти,  мій  миленький,  в  призьбу 
не  воивиися.  Мег.  64.  6)  Удаваться,  удать- 
СЯ,  удачно  вынти.  Коровий  наш  воивсь. 
Аіет.  164.  Удилась  виренуха.  Щоб  ува- 

лись капуста,  то  треби  зачинить  шат- 
кувить  на  сьомім  Оні,  як  молоиика  на- 

стане. Ном.  «V  300.  7;  Родиться  сь  нз- 
в-бс1ныыи  качествами,  способностями.  Ой 
бЮа  мені,  що  я  не  вбався.  Ном.  Уробись, 
та  й  уоаись.  Ном.  .V  Іь57.  Якич  ужився, 
такий  і  згинеш.  Ном.  Лі  3210.  Убався 

він  високий,  зборовий.  Сюр.  1.  У7.  Уда- 
лась така  лінива.  Стор.  1.  У.  Ой  чого  я 

такий  вбився  без  щастя,  без  долі.  Ни.  —  в 
кого.  Повій  вь  кого,  родиться  похожим ь 
на  кого.  На  виріст  і  на  силу,  і  на  лич- 

ко у  батька  обацся.  МВ.  II.  1 5.  Молодая 

дівчинонька  в  козака  вдалася:  такі  очі, 
такі  й  брови,  така  й  головонька.  Но. 
/  мій  батько  такий  мався,  і  я  в  його 
вдався.  Ном.  .V  29 1 9. —до  чдго.  Быть  сио- 
собнымь  кь  чему.  Він  до  роботи  вдавсь. 
Усяк  до  чого  неоудь  вдався.  Гліб. 
Удавити,  влю,  виш,  гл.  і)  Удавить, 

задушить,  задавить.  Щоб  тебе  вдушило, 
та  вбавило.  Ном.  Лі  3778.  Не  вмер  Да- 

нило—болячка  вбавила.  Ном.  Аг  8044. 

2)  Бдавнть.  Чому  мене  не  сховаєш  от- 
тут  сере0  лану!'...  У  зе.члю  не  вдавиш. 
Іііевч.  У5. 

Удавитися,  влюся,  вишся,  гл.  Пода- 
виться. Галушкою  вбавивсь.  Нол.  Лі  12У32. 

Не  знаьш,  чим  удивиться!  поклади  два 
пальці  в  рот.  Ном.  .V  1 2783. 

Удавлений,  а,  е.  Заглушённый.  Стало 
чуть  наче  вбавлений  голос,  як  от  би 
з  затуленого  рукою  рота.  Екат.  у.  \3а- люб.). 

Удаввитяся,  нюся,  вишся,  гл.  Уста- 
рЬіь.  Вула  колись  иривби,  та  вдавниласн. 
Ном.  Лі  6В35. 

У  давні,  нар.  Давно,  нікогда. 
У  дана,  ки,  ж.  Удача.  Аф.  312.  Удака 

під  ігумейками.  Стор.  М.  11р.  68.  На 

вдану.  Наврндь,  едва-ли. 
Удалець,  льця,  м.  Сиособный  ко  все- 
му человЪкъ.  Ном.  Лі  10258. 

Удаляй,  а,  е=Уданяй.  І  до  діла,  і  до 
рала,  і  до  хлопців  уоина.  Мил.  110. 

Удаль,  лі,  ж.  Способность  къ  чему. 
В  но  по,  яка  удаль.  Ном.   V  2У46. 

Уданий,  а,  е.  1)  Удачный,  удавшійся. 
2)  Красивый.  Вона  така  оула  война, 
така  вроолива.  Г.  Барв.  422.  Таке-ж  уда- 

не, вробливе  чортеня,  що  й  очей  не  'све- 
дет. Г.  Барв.  334.  3)  Способный,  годный. 

До  річей  вона  воани.  Г.  Барв  518.  Він 
бо  всього  воаний.  Леоед.  у.  Ум.  Уданеньимі. 
Жінка  його  убаненька.  Г.  Барв.  506. 

Уданая,  ня,  с  1)  Удача.  2)  Способ- 
ное і ь.  Сила  на  уданню  належить.  Ном. 

Лі   1051. 

Уданство,  ва,  с.  Красота.  Все  тільки 
про  люоощг  ббають:  то  на  чорні  брови, 
ти  ни  убийство  уповають.  Г.  Барв.  50У. 

Удар,  ру,  м.  Ударъ.  Завтра  вже  не- долі злої  звалить  тебе  воир.    ЛІ.іак.    60. 

Ударити,  ся.  Си.  Ударяти,  ся. 
Ударницю,  нар.  Напрасно.  Вх.  Зн.  5. 
Ударуватн,  рую,  еш,  гл.  Подарить. 

Де  шчої  кіснички  подівав?  Чи  в  гай,  чи 
в  Дунай  покидав,  чи  заніс  до  міста  та 
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продав,  чи  молодшій  сестриці  вдару  вав. 
Грин.  Ш.  506. 

Ударяти,  раю,  еш,  сов.  в.  ударити, 
рю,  риш,  гл.  і)  Употребляется  лишь 
сов.  в.:  ударить,  иесов.  вь  очень  рїдкихь 
случаяхъ.  Ударив  кулаком  у  стіну.  Рудч. 
Ск.  1.  104.  Та  вирвала  шривиченьку,  та 
вдарила  по  личеньку.  Ни.  Уоарив  києм. 
Куля  воарила.  Ударити  під  лично,  під  ли- 

це. Ударить  въ  ухо.  НЬолын.  у.  -  на  одліт. 
Нриблнзивъ  правую  руку  кь  лввому  нле- 
чу,  ударить  отъ  себя.  Уоарив  мечем  на 
ооліт.  ІіБольїн.  у.  І  в  погоду  часом  грім 
ударить.  Ном.  .V  1965.  Дощ  ударив  та 
ше  і  з  вітром.  Мнж.  27.  Треоа  про  те 
нам  дбати,  щоб  І  осподь  оощиком  уда- 

рив. Лебед.  у.  ударити  чолбм.  поклониться. 
Перші  посли  прийшли,  хорошенько  в  ха- 

ту ввійшли,  та  вдарили  чолом  перед 
нашим  столом.  Грнн.  Ш.  497.—  лихом 
0б  землю.  См.  Лихо.  Ном.  Л*  2426.  2)— на 
кбго.  Нападать,  напасть.  Наступить  війсь- 

ко проти  мене....  ударить  на  мене  вій- 
кою. К.  Нсал.  60.  3)  Только  сов.  в, — но- 

гами,—гопака.  Пуститься  въ  танець.  Вель- 
можна громада  не  втерпіла,  ударила 

старими  ногами.  Шевч.  126.  ііосадила 
вража  оаба  на  трьох  яйцях  гусака,  са- 

ма вийшла  на  вулицю  та  вдарила  гопа- 
ка. Ни.  4)— у  дзвін.  Зазвонить.  Гей  вда- 

рили сумно-нагло  у  голосний  дзвін.  Рудч. 
Чи.  162.  Ударили  в  дзвони;  Шезч.  161. 
—в  тимпани.  Заиграть  на  тинпанахь. 
Ударте  в  тимпани,  у  гуслі  дзвоніте.  К. 
Нсал.  189. — у  струни.  Ударить  ио  стру- 
намъ.  Ой  ударю  ж  зразу  у  струни  жи- 

вії. К.  Дров.  5.1—3  гармати.  Выстрелить 
изъ  иушки.  Вдарили  з  гармати.  Шевч. 
234.  Также  и  ооъ  иномъ  огнестрельном  і. 
оружін.  Ударив  з  рушниці,  з  пістоля. 
Ьдарила  гармата.  Высгрьлила  пушка,  дат 
высгрЪль.  Ой  над  річкою  Самарою  вда- 

рили гармати.  Рудч.  Чи.  104.  6)  Вдаря- 
ти в  багатство.  Жить  богато.  У  багатство 

не  вдаряє,  а  чим  має,  тим  витає.  Нозі. 
.V  11930.  7)  Вдаряти  на  що.  Обращать 
вйиманіе  на  что.  Москаль  на  сльози  не 
вдаря.  Ном.  .V   1837. 

Ударитися,  риюся,  ешся,  сов.  в.  уда- 
ритися, рюся,  ришся.  гл.  1)  Только 

сов.  в.  Удариться,  ударить  себя.  На  ру- 
ках понесуть  тебе,  щоб  не  вдаривсь  об 

камінь  ногою.  £в.  Мт.  IV.  6.  Да  вдари- 
лась мати  об  поли  руками:  тепер  же 

я,  мої  діти,  пропала  із  вами.  На.  Ой 
під  линув  соколонько  під  зелений  сад    та 

вдарився  крилечками  об  зелений  сад. 
Мет.  177.  Шляхтянка  скрикнула,  під- 

няла руки  до  неба  і,  як  нежива,  вдари- 
лась об  землю.  Стор.  М.  11р.  139.  2)  Бро- 

саться, броситься,  побажать.  Дівчата 
вдарилися  в  ростіч.  Мир.  Пое.  1.  148. 
В  погонь....  ударилась  за  Мирком.  Мнж. 
26.  Удяритись  навіінача.  Броситься  біжать. 
3)  Отравляться,  о  тираниться.  Ударилась 
в  город  мамкувити.  іЦсТ.  Б.  100.  У  мандри 
вдарилась.  Отправилась  вь  дорогу,  иышла 
ородяжничагь.  Мир.  Нов.  П.  95.  4;  Обра- 

щаться, ооратиіься  кь  кому,  прибегнуть 
КЬ  кому.  Вона  вдарились  00  знахарки. 
31»ЮР.  11.  34,  Вдаряіи.я  в  що.  Ириоъгать 
кь  помощи  чего,  обращаться  кь  чему. 
Не  плач,  мати  Оврами.со,  не  вдавайся 
вліки, — випроводила  сини  Овраменка  у  по- 

ход навіки.  Не  плач,  мати  Оврамихо, 
не  вдаряйсь  в  ворожки,  -  поховили  сина 
Овраменка  в  степу  край  дорожки.  Грин. 
ПІ.  584.  См.  Вдаватися.  5)  Ударитись  у  гб 
лос,  у  плач.  Заплакать.  Г.  Барв.  5н.  6)— у 
тугу.  Запечалиться.  Чуб.   V.  402. 

Удати,  ся.  См.  Удавати,  ся. 
Удатне,  нар.  Удачно.  Проміння  там 

то  воатне  змальовано.  Св.  Д.  26. 

Удатний,  а,  в.  1)  Способный.  Чіпка 
до  хазяйства  такий  удатний.  Мир. 
ХРБ.  59.  На  все  вдатні — до  любощів,  до 
пісень.  1'ліб.  2)  Удачный. 

Удатність,  иости,  ж.  1)  Способность. 

2)  Удачность. 
Удатно,  нар.= Удатне. 
Удаток,  тву,  Нодарокь,  дааніе.  Був  у 

лікаря:  казав,  щоб  без  нічого  не  прихо- 
див; їм  усе  треба  вдатків. 

Удаха,  хи,  об.  Способный,  способная. 
1  не  тільки  тим  і  гатиться  й  славить- 

ся удаха,  що  розумна  й  по  хазяйству 
до  всього  тімаха.  Мкр.  Н.  ЗО.  З  могз: 
очей  усе  можна  забрати:  собаки  і  то 
помітили  мене,  яки  я  вдоха.  Держу  в 
руках  хліб  або  тараньку  чищу  на 
юшку, — дивись,  ужерябкой  поніс.  Г.  Барв. 
356. 

Удача,  чі,  ж.  1)  Характеръ,  натура,  свой- 
ство. Таку  вдачу  йому  Бог  дав.  МБ.  II. 

8.  Така  вже  вдача  сооача.  Ном.  Л*  2941. 
Лучче  ііятак  передачі,  аби  до  вдачі.  Ном. 
.V  Ю539.  Удачу  до  чбго  мати.  Иміть  кт. 
чему  способность.  Побачить,  що....  хло- 

пець або  дівча  до  чого  вдачу  мас.  Сим. 
196.  2)  Удача,  успіх ь.  Уже,  мо,  з  упруг 
пройшло,  а  вдачі  не  має,  та  й  тільки- 
не  ловиться  риба.  Рудч.  Ск.  11.  17? 
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Удачна,  в,  е=Удатний.  Ледача  не- 
вістка, ледача  та  і  до  роботи  не  вдача. 

:ЮГОР.  П.  2-15. 
Удачливій,  удачннй.  а,  е.  Щедро 

одаренный  природой.  Така  вдачлива:  і 
гарна  н  розумна,  и  роботяща. 

Удвадцяте,  нар.  Въ    двадцатый    ра  ;ъ. 
0.  1862.  Т.  75. 

Удвійяі,  нар.  Вдноемъ.  .4  .ни  удвійзі  з 
бабою  сидимо  в  хаті.  Черн,  г.  Д,ві  мо- 

лодички гарненько  цокотять  удвійзі.  МИ. 
1.  23. 

Удвір'я,  с.=Увдвір'я?  На  вдвір  ї.  іііі 
дн'ір'Ь.  На  вдвір'ї  з  жіночками  та  з  про- ходящими щебече.   Ки. 

Удвбв,  нар.  Вдвое.  Вдвое,  втрое  б  ви- 
терпіла за  єдине  слово.  Шевч.   190. 

Удвох,  мер.  Вдають.  Хоч  ох,  та  вдвох. 
Носі.  Тому  добре,  хто  вдвох.  Но И.  .V  10755. 
Удвуконь,  нар.  Парой  лошадей.  Ко- 

тить уївоконь.  МВ.  (0.    1862.     Ш.     46). 
Удвурядь,  нар.  Въ  два  ряда. 

Уденішній,  я,  е.'  Дневной.  Констан.  у. Удень,  нар.  Днемъ.  Не  к  Різдву  йде, 
а  к  Великодню:  уночі  тріщить,  а  вАгнь 
плющить.  Ном.  Лі  518. 
Удержати,  ся.  См.    Удержувати,    ся 
Удержуваний,  ня,  с  Удерживаніе,  едер- 

жававіе. 

Удёржуватв.  жую,  еш,  сов.  в.  удер- 
жати, жу,  кіш,  г.7.  Удерживать,  удержать. 

(-!дин  кіл  плота  не  вдержить.  Ном. 
№  5272.  Таке  слизьке,  що  й  обома  не 
вдержиш.  Ном.  Л*   14233. 

Удержуватися,  жуюся,  егася,  сов.  в. 
удержатися,  жуся,  жишся,  гл.  Удер- 

живаться, удержаться.  Не  держались  на 
горі,  а  під  горою  не  вдержишся.  Ном. 
Л;  13518.  Тепер  я  не  хочу  нічого:  дасте 
свиту  да  рушницю,  бо  в  мене  нічого  не 
вдержиться.  Рудч.  Ск.  І.  91. 

Удбртн,  си.  См.  Удирати.  ся. 
Удесяте,  нар.  Въ  десятый  разъ.  І). 

1862.  І.  75. 

Удесятерйти,  рю,  рйш,  гл.  Удесятерить. 
Удесятеро,  нар.  Вдесятеро,  въ  десять 

разъ. 
Уджиґнути,  ну,  нёш,  гл.  1)  Ужалить. 

Здруок,  як  уджи/не  скотину,  то  зараз 
і  впаде  додолу.  Грин.  І.  25 1 .  2)  Хлеснуть. 
хватить.  Уджи.гнув  батіжком  по  спині 
8)  Шмыгнуть,  удрать.  Уджи/нув  з  хати. 
4)=Ушнварити.  Таке  бундячне  весілля 
уджи/не.  що  ну!  Котл.    НП.    377.     Про- 

кашлявся і  раз  шмпркнувся,  і  річ   таку 
їм  у^жи/нув.  Котл.  Ен.  VI.  42. 
Удивйтиси.  См.  Удивлятися. 
УДИВЛЯТИСЯ.      ЛЯЮСЯ,      ЄШСЯ,     С'>Н.     в. 

удивитися,  віюся,  вншся,  гл— очима. 
Уставляться,  уставиться  на  кого  глазами, 
пристально  смотреть.  Вдивився  в  мене 
очима.  МВ.  (0.   1862.  Ш.  г»9). 

Удивуватися,  вуюся,  впгся.  гл.  Уди- 
виться. 

Удйла.  уднл,  мн. =Вудила  Готова 
дуга  й  удила.  не  достає  тільки  возочка 
та  кобили.  Ном.  .\»   14307. 

Удити,  уджу,  удиш,  гл.=Вуднтн. 
Удирати.  раю.  еш,  сов.  в.  удёрти  и 

удрати,  удеру^  реш.  гл.  1)  Отдирать,  ото- 
драть, оторвать  часть  чего.  УДери  аршин 

сукна.  Удрав  до  гаггдикГв.  Плохо  едълалъ, 
испортилъ  Ном.  >е  15469.  2)  Только  сов. 
в.  Ударить.  По  щоці  вдрала.  КС.  1887. 
VI.  469.  Удрав  долонею  з  усіг  .ночі.  Мир. 
ХРВ.  63.  Удрав  по  руі(і  добре.  Рудч.  Ск. 
І.  195.  3)  Преимущ.  сов.  в.  Хипошо  и  сь 

силой  едълать,  то-же,  что  ушква'рити,  уджи- 
ґнути. Мкр.  Н.  ЗО.  Подивись,  як  *1вчата 

танцюють.  Ну,  що  вже  Кубранівна  вдра- 
ла, так  уже  за  всіх.'  Що  за  танцюра, 

Кв.  Козака  як  удьемої  Федьк.  4)  Удрати 

штуку.  Выкинуть  штуку.  Пан  тільки  та- 
ііу  штуку  вдер,  аби  парубків  полякать. 
Св.  .1.  70.  5)  Удрати  рюмка.  Заплакать. 
Чи  не  вдере  Микола  рюмка?  Зміев.  у. 

Удиратися,  раюся,  єшся,  сов.  в  удер- 
тися и  удратися,  удеруся,  решся,  гл. 

Врываться,  ворваться,  вторгаться,  втор- 
гнуться. 

Удихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  удихнутн, 

ну,  нёш,  гл.  Вдыхать,  вдохнуть.  Примі- 
ла  б,  — душу  туди  вдихнула,  щоб  йому 
до  вподоби  було.  Г.  Барв.  108., 

У  дівати,  ваю.  еш,  сов.  в.  удітн,  удіву, 
неш,  гл.  Надівать,  надать.  Вділа  на  се- 

бе та  жупан  синенький.  Гол. 
Удівець,  вця,   «    Вдовець. 
Удівонька,  удівочка,  ви,  ж.  ум.  оть 

удові.  Вдовушка. 
'Удід,  удода,  .«.= Одуд.  Хоч  куй,  зозу- 

ле, хоч  не  кугї:  мені  і  удід  закує.  Ном. 
Ле  5515. 

Удій,  удою,  м.  Удой.  Купуй  корову 
»о  удою.  Рк.  Лсвиц. 

Уділити.  См.  Уділяти. 
Уділяти,  ляю,  еш,  сов.  в.  уділити, 

лю,  лиш,  гл.  У  ділять,  уділить,  дать.  Бог 
нам  дав,  і  людям  вділяймо.  Ном.  .V  1496. 
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Моя  ненько,  моя  матінко!  Нащо  ти 
мене  нещасницю  вродила,  гірку  долю  вді- 

лила? Мил.  197.  Кому  ви  (мати  мертва1» 
нас  уручаете,  кому  ви  нас  уділяєте? 
Мил.  200.  Я  й  хату  їм  збудую,  і  горо- 

да вділю,  і  поля  дам.  Г.  Бари.  327.  По- 
чали вони  з  братом  ділиться  хазяйством 

і  вділили  дурневі  коростявого  бичка.  Грин. 
І.  208. 

Удіти.  См.  Удіватм. 

Удіяти,  удію,  вш,  гл.  Сделать,  подо- 
лать. Хоч  гавкай  на  його — нічого  не 

вдієш.  Ном.  №  2635.  Породила  мене  ма- 
ти у  святу  неділю,  дала  мені  гірку  до- 

лю,— нічого  не  вдію.  Мет.  12. 

'Удкя,  ки,  лг.= Вудка.  Па  тобі  удку та  піди  собі  риби  влови.  Руді.  Ск.  Н. 

86.  Ун.  'Удонька,  удочка.  Рибонька  на 
удонці  трепечеться.  Г.  Барв.   119. 

'Удлнще,  ща,  с  —Вудлище. 
Удну.  нар.  Внутри.  Угор. 
Удобарити,  рю,  рнш,  гл.  Понять.  Вх. 

Зн.  5. 

Удобен,  бна,  не,  удобенний.  в,в.  Способ- 
ный, годный.  Та  на  коня  сідай  та  предо 

мною  повертай,  та  нехай  я  буду  зна- 
ти, чи  удобен  ти  будеш  поміж  козака- 

ми пробувати,  АД.  І.  252. 
Удобрити,  ряю,  вш,  гл.  Задабривать. 

Треіа  стариіину  вдобряти,  щоб  не  від- 
дав иід  суд.  Харьк. 

Удова,  ви,  ж.  Вдова.  Борщ  без  каші 
вдовець,  а  каша  без  борщу  вдова.  Ном. 
.V  12319. 

Удовбати.  См.  Удовбувати. 
Удовбувати,  бую,  вш,  сов.  в.  удов- 

бати, баю,  вш,  гл.  Вдалбливать,  вдолбить. 
Удовенко,  ка,  м.= Удовиченко. 

Удовець,  удівця,  м.  Вдовець.  Сиво, 
як  вівця,  а  не  йде  за  вдівця.  Ном.  На- 

скочив удовець  на  вдову.  Ном.  Л«  4145. 
Удовёцький,  в,  є  Принадлежащей  вдов- 
цу или  вдові.  К.  Бай.  78. 

Удовж,  нар.  1)  Вдоль.  Було  б  вчити, 
як  лежало  поперек  подушки,  а  як  вдовж:, 
то  вже  не  поможеться.  Ном.  №  6009. 
2)  Въ  длину.  Який  вдовж— такий  втовш. 
Лсбед.  у. 

Удовжйтися,  жуся,  жишся.  гл  Задол- 
жаться. 

Удовжки,  нар.=  Вдовж 

Удовжувати,  жую,  вш,  гл.   Удлинить. 
Удовий,  удовйвнй,  я,  є-  Вдовій.  Сова- 

вдовина    голова.    Ноя.    №    10719.     Нема 

впину  вдовиному  сину.  Мрт.  14.  На  гіятій 
неділі  вдовиний  плуг  вийде.  Ном.  №  1 0720. 

Удовицький,  а,  е=Удовиняй.  К.  Псал 

257 Удовиця,  ні,  ж.  Вдова,  вдовушка.  Та 
йшов  козак  до  дівчини,—  зайшов  до  вдовиці. 
Мет.  53.  Ум.  Удовичка.  Рудч.    Ск.    Т.    22. 

Удовиченко,  ка,  м.  Сынъ  вдовы.  Уро- 
вня син,  вдовиченко  коня  напувай,  його 

ненька  старесенька  в  вікно  поглядає.  Нп. 

Удовівна,  ни.  ж.  Дочь  вдовы.  Кат- 
русею вдовівна  звалась.  Шевч.  586. 

Уловіти,  вію,  вш,  гл.  Вдовствовать. 
Годі  йому  вдовіти.  Г.  Барв.  542. 

Удовкй,  вбк,  ж.  Раст.  веселые  глазки, 
Поз  Ігіпіїаііз. 

Удоволити,  ся.    См     Удоволяти,    ся. 
Удовольнений,  ня,  с    Удовлетворите. 
Удовольнити, ся  См.  Удовольняти, ся. 

Удовольняти,  няю,  вш,  сов.  в.  удо- 
вольняти, ню,  нйга,  гл.  Удовлетворять, 

удовлетворить.  Не  вдовольнили  (чимсь) 
Охрєма.  Ртдч.  Ск.  Т.  75.  Коло  Дідони 

терся,  м'явея,  її  щоб  тільки  вдовольнить . 
Котл.  Ея.  І.  23. 

Удовольняти  ся,  няюся,  ешся.  сов.  в. 

удовольнитися,  вюся,  ийтся  гл.  Удов- 
летворяться, удовлетвориться.  Юнона  ще 

не  вдовольнилась.  Котл.  Ен.  Тії.  15.  Вже 
вдовольнилась.  Ном.  №  12033. 

Удоволяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  удово- 
лити, лю,  лиш,  гл.  =  Удовольняти,  удо- 

вольнити. 
Удоволитися,  ляюея,  вшея,  сов.  в. 

удоволитися,  лкіся.  лншся,  гл.= Удо- 
вольнитися, удовольнитися 

Удовування,  ня,  с  Рдонствонавіе. 
Удовувати,  вую,  вш,  гл.  Вдовсткоиать. 

Живе  вона  сама  собі,  вдовуючи,  і  хлоп- 
чик у  нег.  Г.  Барв.  518. 

Удовш,  удовшки,  нар  =-Удовж,удовж- 
ки.  Ум.  Удбвшечки.  Харьк.  у. 

Удогбнь,  нар.  Вдогонку.  Поїхали  за 
ним  удогонь,  догнали.  ІІовомоск.  у. 

Удозвіль,  нар.  Вдоволь.  У  мене  воли 
удозвіль  наїдяться.  Волч.  у. 

Удоїти.  См.  Удоювати. 
У долити,  лю,  лиш,  гл.  Олохо  сделать. 

Недавно  вишила  заміж,  та  ото  ще  дечого 

в  хазяїістві  гаразд  і  не  вміє.  Тільки  на- 
пекла вона  раз  паляниць,  та  баче  вже 

й  сама,  що  вдолила.  Драг.  172. 

Удома,  нар  Дома.  Гей,  гей,  як  би  вдо- 
ма, та  ще  й  на  пені.  Ном.   *£   2276.    І 
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вдома  їй  радощів  не  було.  МВ>.  (О.  1862. 
І.  96). 
Удбнатв,  вю,  ваш,  гл.  і  )=У долити. 

Якого  удонили  хліба,  такий  і  їжте. 
Борз,  у.  2)  Уділить.  Оце  удонили,  як 
льоду.  Ном.  Стр.  288.  >е  7709. 

Удонтатн,  пчу,  чеш,  гл.=Утолтати. 
Вдоптав  я  стежечку  через  петрушечку. 
Гол. 

Удосвіта,  нар.  На  разсвіті,  до  раз- 
світа.  Удосвіта  встав  я,  темно  ще  на 
дворі;  де-не-де  по  хатах  ясне  світло  сяє. 
К.   Досв. 

Удосталь,  нар.  Вдоволь,  достаточно. 

'Удонька,  удочка,  кн.  ж.  У  и.  отъ  удка. 
Удбюватн,  удбюю.  еш,  сов.  в.  удоїти, 

удою,  їш,  гл.  Доить,  надоить  известное 
количество.  Вона  їм  удоїла.  Він  узяв  те 
молоко.  Грин.  І.   158. 

Удрати,  ся.  Ом.  Вдвратв,  ся. 
Удруге,  нар.  Вторично,  во  второй  разъ. 

П'ятниця  вдруге  не  трапиться.  Ном. .V   5930. 

Удружити,  зву,  жвш,  гл.  Оказать 
услугу  по  дружб*.  Тепер  удружив  мені, 
посадив  на  кал.  Ном.  №  7567. 

Удряпнути,  ну,  вёш,  гл.  Оцарапнуть, 
царапнуть.  Котл.  Ен.  IV.  50. 

Удуд,,да,  м.=0дуА   Вх.  Пч.    II.    15. 
У  дурні,  нар.  Попусту,  понапрасну.  Тіль- 
ки гроші  вдурні  пропали. 
Удушити,  шу,  швш,  гл.  Удушить.  Щоб 

тебе  вдушило  та  вдавило.  Ном.  №  3778. 
Удушитися,  шуся,  шншся.  гл.  1)  Уду- 

шиться, задушиться  11В.  (О.  1862  І. 
105)  2)  Вспотеть.  Дала  йому  чаю,  г  він 
пив,  поки  вдишився...  і  став  утираться . 
X.  С   VII.   459. 

Удушвітв,  нію,  еш,  гл.  Він  удушнїв. 
Ему  жарко.  Конст.  у. 
Удушшя,  шя,  с.  Удушье.  Лебед.  у. 
Удьорнти,  рю,  рнш,  гл.  Сильно  поба- 

жать. Вона  як  удьорила  сд  нього!  Слов. 
Д.  Эварн.  Чи  вже....  у  місто  удьорила. 
Мир.  Нов.  II.  84. 

Удягало,  да,  с.  Верхняя  оцежда,  наде- 
вающаяся въ  рукава.  Як  поїду  в  Харків, 

то  там  куплю  собі  яке  удягало  -свиту, 
або  чинарку.  Волч.  у. 

Удяганка,  кв,  ас.=Удягало.  Рк.  Левиц. 
Удягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  удягти, 

гву,  неш,  гл.  Одівать,  одіть;  надівать, 
надіть. 

Удягатися,  гаюся,  ешся,  оов.  в.  удяг- 
тися, гнуся,  вешся,  гл.  Одіваться,  одіть- 

ся. У  свитину  вдягатимусь.  Шевч.  504. 
Ой  бурлака  не  вмивався,  нема  свити— 
не  вдягався. 

Удячен,  удячний,  чна,  не.  Благода- 
ренъ,  благодарный,  признательный.  Гол. 
III.  283. 

Удяч  вість,  востн,  ж.  Благодарность, 
признательность. 

Удячно,  нар.  Благодарно,  признательно. 

У єднати,  наю,  еш,  гл.  Договорить,  уго-  - 
норить.  Да  покуль    батенька    я    в'еднав, 
я  свою  хиапочку  стер  і  зм'яв.  Мет.    179. 

'Уж,  ужа,  м.  1)=Вуж  1.  Приткнув, 
як  ужа  вилами.  Ном.  }б  6787.  2)=Гуж. 
Нои.  №  12000  (оды.).  3)  Орнаыентъ  на 
нисанкахъ — сь  извивающейся  по  яйцу  ли- 

ніей.  КС.  1891.  VI.  379.  Уы.  'Ужин.  Чуб. I.  312. 

Ужадатя,  даю,  еш,  гл.  Пожелать. 
Ужака,  ки,  .ы.=Вужава.  Ном.  №  12201. 

ЗОЮР.  II.  33. 

Ужалітеся,  ліюся,  ешся,  гл.  Сжа- 
литься, пожаліть  кого.  Ой  пішла  б  ти, 

сиротино,  мачухи  б  просила:  може  б 
вжалілась  таки  й  сорочку  пошила.  Грин. 
Ш.  412. 

У  жал  у  вати,  лую,  еш,  гл.  Пожаліть. 
Не  вжалуеш  батька  в  наймах.  Ном. 
№  5186. 

Ужамати,  маю,  еш,  гл.  1)  Разжевать. 
2)  Разжевать,  разобрать  (діло),  понять. 
Мнж.   177. 

Ужанція,  ції,  м.  Обычай.  Тепер  що 
живуть  в  Чорноморці  козаки,  то  все  то 
покоління  тих  запорожців,  що  колись 
жили  в  Січі.  Ужанція  у  їх  однакова. 
О.  1862.   II.  54. 

Ужарити,  рю,  рнш,  гл.  1)  Ужарить, 

хтшутъ.ДобревжарилагускуЛ)—)!  шнва- 
рити.  Як  ужарив  козака— аж  курява 
встала.  3)  Ударить.  Він  її  як  ужарив, 
то  вона...  на  дванадцяті  сутки  здохла. 
Грин.  І.   157. 
Ужати,  ужну,  неш,  гл.  Сжать  часть 

чего  нибудь. 
Ужатися,  См.  Ужвнатвся. 

Ужах,  ху,  м.  Страхъ,  ужасъ.  Встрі- 
чено  только  у  М.  Вовчка.  По  тих  усіх 
вжахах  і  плачу  дівчина  утомил  іся — не- 

здужала мов.   її  В.  (О    1862.  1.  91). 
Ужахнути,  ну,  нёш.  гл.  Испугать. 

Па  мене  сіла  розставляли,  вжахнули 
душу  мою  вбогу.  К.   Псал.  35. 

Ужахнутися,  нуся,  нёшея.  гл.  Ужа- 
снуться.  Череваниха  ж  із   Лесею   ежах- 
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нулись  і  поблідли  на  виду.  К.  ЧР.  3-'5. 
А  грішні  душі  ужахнулися,  у  пекло 
йдучи,  сильно  плачучи.  Мет.  372. 

Ужачки,  чок,  мн.  Раст.  Ігі§  Рвеисіо- 
Асоги§  Ь.  ЗЮЗО.  І.  125. 

Ужва,  ви.  ж.  П=Вужівка  Вх.  Зн. 
73.  2)  Въ  плугв:  большое  деревянвое  х4щ* 
цо,  которымъ  соединяются  между  собою 
плугъ  и  колісня.  Чуб.  VII.  399. 

Ужгкутв,  ну,  веш,  гл.  Ударить.  Вх. 
Лем.  ЗУ 7. 

Уже,  нар.  Уже,  ужъ.  Іди  зіма  ао  Бу- 
чина, бо  вже  ти  нам  докучила.  Ном. 

#  622.  Така  вже  вдача  собача.  Ном. 

36  2941.  А  вже  ж!  Конечно.  А  повінчає- 

мось у  неділю?  -А  вже  ж-.  Шевч.  504. 
А  що  вше.  Что  же  касается  до.  А  що  вже 

Василько— тихий,  сумний.  МВ.  II.  8.  То 

вже  ж.  И  вогь.  То  вже  ж  Хмельницькт'і 
до  козаків  приїзжає,  словами  промовляє. 

Макс.  То  вже  ж  один  козак  лугом  бі- 
жить, коли  дивиться  на  кущ,  аж  кущ 

дріжить.  Макс. 
Ужеребнтн.  блю,  бйш,  гл.  Принести 

жеребенка,  родить  (о  лошади  и  медвіди- 
ці).  Медведиха  ужеребила  тулуки.  ІПух. 
1.  212. 

Ужеребнтися.  блюся,  бйшся,  гл.  Оже- 
ребиться. Шух.  І.  211. 

Уживальний,  а,  е.  Употребительные. 
Желех. 

Ужнвальність,  ности,  ж.  Употреби- 
тельность. Желех. 

Уживаний,  а,  є  1)  Унотреблявшійся. 
2)  Употребительный,  распространенный. 

Очіпок  на  їй  вишневий,  самий  ужива- 
ний тоді.  Г.  Барв.  510. 

Уживання,  ня.  с  Употребленіе,  по- 
треблевіе. 

Уживати,  ваю.  вш,  сов.  в.  ужити,  ужи- 

ву, вёш,  гл.  1)  Употреблять,  употребись, 
потреблять;  пользоваться.  Вживають  вони 

щуку-рибаху,  ще  й  соломаху  з  водою. 
ЗОЮР.  І.  253.  Се  зілля  кожде  вживає. 

Ном.  Не  борзо  дорогії  напитки  вживає. 
АД.  І.  211.  Хліба-соли  не  вживали.  Мет. 
436.  Вживати  свГта.  Пользоваться  жизнью. 

Вживай  світа,  поки  служать  літа. 

Ном.  .V»  593.  2)  Пожить.  Которая  душа 
найлучче  вживає?  Чи  молода  дівчинонька, 

чи  бідная  у'ііонька,  чи  мужня  жена? Мет.  362. 

Уживатися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  ужи- 
тися, уживуся,  вешся,  гл.  1)  Употреб- 

ляться, употребиться,  потребляться.  Я  хо- 
чу видіти,  як  моє  добро  уживатиметься. 

Федьк.  2)  Уживаться.  З  відьомським  код- 
лом не  вживешся.  Рудч.  Ск.  II.  177. 

Ужйвок,  вку,  .«.—Ужиток.  Із  нашого 
женихання  ні  слави,  ні  вживку.  Мет.  86. 

'Ужив,  ка,  м.  Ум.  отъ  уж. 
Ужинатися,  наюся,  ешся,  сов.  н. 

ужатися,  ужнуся,  нёшея.  гл.  Во  время 
ежинанія  хліба  захватывать,  захватить 

часть  сосідняго  участка. 

Ужинов,  нву,  м.  1)  Количество  сжа- 
таго  на  нив*  хліба.  2)  Часть  нивы,  сжа- 

тая  ХОЗЯИИОМІ,    С0СБДНЄЙ    НИВЫ. 

Ужйсько.  ка,  с.  Веревка  для  увязы- 
ванія  евна  на   возу.  Волын.  р. 

Ужити,  ся.  См.  Уживати,  ся. 

Ужитковий,  а,  е.  Годный  къ  уиотреб- 
ленію.   Ужиткове  дерево.    Вх.    Лем.    476. 
Ужиткування,  ня.  є.  Употребленіе, 

нзвлеченіе  пользы.  Желех. 

Ужиткувати,  кую.  вш,  гл.  Употре- 
блять, извлекать  пользу    Желех. 

Ужйтвнй.  а,  є.  1 )-  Ужитковий. 
2)  О  ПВПГВ:  съедобный.  Ужитні  губи. 
Вх.  Лем.   416. 

Ужиток,  ку,  м.  І )  .Польза.  Ой  з  на- 
шого закохання  ні  слави,  ні  вжитку. 

Мет.  78.  З  мене  нема  громаді  ніякого 
вжитку.  Стор.  І.  229.  2)  Иотребдевіе. 
На  хазяйський  вжиток.  3)  Ужитки.  До- 

статки, имущество.  Оставляю  тобі...  зеі 

мої  ужитки,  всі  мої  ужитки  і  малень- 
кі дітки.  Нп.  0.  1861.  IV.  93.  Сосниця- 

роскохиниця,  великі  вжитки:  кругом  во- 
да, а  в  середині  біда.  Ном.  .V  741. 

Ужйточний,  а,  е.  Полезный. 
Ужйще,  ща,  с.  Веревка  Чуб.  VI.  112. 

См.  Ужйсько. 
Ужвточно,  нар.  Полезно. 

Ужів,  жёва,  ве=Вужів 

УжІвка  и  ужілка,  кв,  ж  — Вужівва. 
Встромляють  у  лісу  натичку,  на  неї 

кладуть  окладину,  а  колок  ліси  і  на- 
тичку зв'язують  ужівкою.  Кіев.  у.  Уи. 

УжГвочка,  ужГлочка.  Грив.  III.  304. 
'Ужов,  ви,  дс.-=Ужва  1.  Вх.    Зн.    73. 

У  жовни,  а.  е-Вужовий. 
Ужовкнути,  ну,  неш,  гл.  Пожелтеть 

(отчасти). 

Ужуватн,  жую,  ёш,  гл.  Быть  въ  со- стояли сжевать.  КС.  1882.  IX.  535. 

Ув.  пред.  Возлъ\  около,  при,  вдоль,  ми- 
мо. Уз  край  світу  ставиш  гори.  К.  Псал. 

170.  Увечері  ж.  як  скрізь  народ  відпочи- 
вав, посівши  на  низьких  уз  гулицю  по- 

рогах. К.  Дз.   173. 
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Уві,  уві,  ж.  Жирный  налетъ  на  воді. 
А  вода  ж  тобі  у  річці  така,  шо  зверху 

так  і  плава  уза — через  те,  шо  моч'уть 
шкури  в  річці.  Екат.  г.  Слов.   Д.    Эварн. 

Увібоч,  нар.  Въ  стороні.  Де  ж  він 
косарку  купив  так  недорою?  Мабуть  у 
Леппа,  в  Хортиці? — Ні,  десь  узабач,  у 
Кичкасі  либонь,  чи  що.  Новомоск.  у. 

Уаіводн,  нар.  См.  Навзаводи 
У  а»  втре,  кар.  Завтра.  Що  маєш  ро- 

бить, то  зроби  сьогодня,  а  що  маєш 
ззісти,  то  ззіеи  взавтра.  Нон.  .V  11008. 

Уаягілі,  нар.  Вообще 
Увід,  нар.  Взадъ,  назад  ь.  Ні  взад,  ні 

вперед.  Нон.  №  7641. 
Увідоваі,  нар.  См.  Невавдоваї 
Уаавяняя,  «.  е.  Взаимный. 
Уваемність,  ностн,  аг.  Вааимиость. 

Хоть  з  котрою  ся  запізнаю,  взаемности 
не  дознаю.  Гол.  І.  215. 

Увішано,  нар.  Взаимно. 

Уввйві,  кар. -бути.  Выть  лишним  і.,  не 
быть  въ  числі  чего.  Привезли  і  мого  та- 

ки брата  до  прийому,  бо  вже  записа- 
ний, а  ,  я  взайві.  Г.  Барв.  402. 

Уваиіт,  нар.  Сплошь,  безь  исключении 
Ренським  всіх  вза.*іт  частус.  Мкр.  Н. 
31.  Си.  Запет. 

Уааочі.  нар.  Заочно 
Уаапвсятн,  шу,  еяш,  гл.  Призапасить. 

А  я  сухарів  таки  взапасила:  буде  на 
квас.   Черн.  у. 

Уаіпліш,  нар.  Заклинивши.  Набий  со- 
киру на  топорисько  взапліш.  2)  Сплошь. 

Пороз  іде  вісім  день  взапліш. 
Узбережжя,  авя,  е.  Берегъ,  побережье. 

Будеш  лежати,  Тарасе,  на  рідній  Украї- 
ні, на  узбережжі  славного  Дніпра.  К. 

(О.  1861.  III.  6). 
I.  Табіч,  боті,  ж.  Скатъ,  покатость. 

Спускаються  вниз  так  узбіччу.  бо  рівно 
не  можна  з'їхати.  Св.  .1.  214. 

II.  'Уябіч,  «яр.  На  скаті,  склоіі  горы. Вас.  205. 

Узбіччя,  чя,  с  На  уьбіччі  Въ  сторо- 
ні.  Конст.  у. 

У  аб  роїти,  вя.  См.  Уабровввати.  ся 
Уабрбюватя  рбюш.  вш,  сон.  в.  уабро 

Ітя,  всю   !ш,  гл.    Вооружать,    вооружить 
У  вироюватися  роююся,  їмся.  сов.  в. 

увброітися,  роюся,  Ішов,  гл.  Вооружать- 
ся, вооружиться.  О.  1862.  VI.  98. 

Увварвць.  ряда,  м.  Ум.  отъ  умарь. 
Уввірі».  раз,  м.  Родъ  компота   нзъ   су- 

В 

шеяыхъ  фруктовъ  и  ягодъ.  Но».  #  343- 
Чуб.  VII.  441.  Ун.  Узварець.  Г.  Бар».  98. 

Узвати,  увау,  у  8  вею,  гл.  Позвать. 
Узвали  .непе  в  хату  та  й  дали  чарку 
горілки.  Харьк. 

Узвичаїтися,  чаюся,  ешся,  гл.  При- 
выкнуть, пріучиться.  Всього,  кажу,  було, 

нін  Мас  я  узвичаїлась  по-польськи  бала- 
кати, ^в.  .1.  87. 

Узвія,  вбау,  м.  В  звозь,  подъем ь  на 
гору.  Чумаче,  де  твої  гроші?  То  в  узво- 

зі, та  в  перевозі.  Ном.  Л;  10459.  Він  ле- 
тить із  узвозу  так,  як  ворона.  ЗОЮР. 

І.   152.  Также  дорога  въ  оврагі.  Вх.  Зн.  72. 

Уагір'я,  р'я,  с.  Склонъ  горы.  Криниця 
під  узгір'ем.  Г.  Барв.  152.  Нехай  в  його 
суд  по  горах,  по  узгір'ях  правда  сяє.  К. Псал.   163. 

Уаголбв'я,  в'я,  с.  Изголовье.  Вх.  Зн. 
73.  Те  місце  (в  горах),  де  кам'яна  по- 

стіль мостилася — крейдяний  обвал,  а  на 
йому  .менший,  як  узголове.   МВ.   II.    159. 

Увгряннчаннн,  на,  м.  Жіітпльсткуюііііи 
около  границы    К.  (Желехл 

Уэгряннччя,  чя,  с.  Иограннчье,  місто 
вдоль  границы.  Вона  узгряниччя  людом 
осадила.  К.  Доев.  20. 

Уггряняшняк  ка,  и.=У8гряничянин. 
К    (Желех.). 

Увда,  дя.  лс.=Вуада.  Пропав  кінь  і 
узду  кинь.  Ном.  .V  9823. 

Увдвіря,  р'я,  с.  Місто  за  дворами, 
вдоль  дворов ъУ  Повиходили  ми  на  уздвір'є. 
Г.  Барв.  221.  Треба  ж  на  мое  <горе  бо- 
жеві.ингй  сові  при.гетіти  на  уздвір'є. 
Кричить,  та  й  кричить.  Г.  Барв.  237. 
Я  її  зда^іеку  на  вздвір'г  пізнала.  МВ. 
(0.  1862.  III.  76). 

Уздеиіця  и  уадінйця.  ці,  ж.  Недо- 
уздокъ.  Вх.  Зя.  73. 

Уадечиа.  кн.  ас.=Вувдечиа.  Та  ж 
уздечка  що  на  коня,  що  на  коби.\у.  Ном. .V  7996. 

Увдвла,  діл,  .чн.=Удила.  Гол.  І.  40. 
Уадінйця.  СМ.  Уадениця 
Уадбвж,  нар.  Вдоль,  вь  длину.  Та 

вздовж,  та  вшир.  Рудч.  Ск.  І.  6.  Вздовж 
байдака....  похожае.  Шевч.  50.  Ой  іде  чу- 

мак уздовж  улицею.  Нп. 

Уадогія,  нар.  См.  На-вадогін. 
У здоровити.  См.  Уадоровляти. 
Уздеровляти.  ляж,  вш.  сов.  в.  уадо- 

ровятя, иля,  аж»,  гл.  Оздоравіивать, 
ділать  здоровымъ,  иялічивать. 

27 
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Уздрівати,  ваю.  еш.  сов.  а  уздріти, 

уидрю,  рнш,  гл.  Видать,  увидать,  замі- 
чать, замітить.  Не  видала  сева  сокола,  як 

уздріла,  аж  умліла.  Ном  Аг  4374.  Змій... 
як  уздрів,  що  їх  нема, —  та  як  сунув  по- 

верх комишу  доганяти.  Нудч.  Ск.  І.  110. 
Вздріла  уранці,  що  тебе  нема.  Кв.  І. 
215.  Доброго  нічого  там  не  вздріли.  Г.тіб. 
Ой  кобгі  я  свого  любка  на  годинку  вздрі- 

ла. Гоя.  IV.  45-1. 
Уздріватися,  ваюся,  ешся,  сов. в.  уздрі 

тиси,  ргося.  рйшся.  гл.  1 1  Видаться,  уви- 
даться. Ми  ходимо  обоє  з  чоловіком  на 

роботу,  та  як  уздримося  вночі,  прий  ■ 
шовши  з  роботи,  та  знов  уночі  й  розій- 

демося на  роботу  Волч  у.  2)  Казаться, 
показаться,  представиться.  Мені  уздрівся 
Фсдька  Дирва.  Алв.  57.  Уздрілось  йому. 

Мир.  ХІ'В.  275.  Уздрівається  йому,  на- 
че то  вовк,  аж  воно  собака    Волч.  у. 
Уздрячку.  нар.  13т»  глаза.  Та  й  то 

взаочі,  а  не  вядрячку  він  казав.  Роєєр- 
о*ив.  ..   за  очі.  а  не  взд]>ячку.  А.ін.   7  1. 

Узивати,  вію,  еш,  сов.  в  у 8 вати,  уяву, 
уавеш,  гл.  І )  Обзива  і  ь,  «бозват...  Полежи  м, 
домонтарем.  гречкосієм  узивати.  Мсі. 
115.  2)  Преим.  весов,  в.  призивать.  Боги 
взивай,  а  руки  прикладай.  Ном.  .V  65. 
3)  Звать,  зазивать,  зазнать.  Узивають  її 
в  хату,  питаю:  чи  підеш,  чи  ні?  Гріїн. 
Ш.  421. 

Узники,  ків,  м.  Первые  дни  зиинніо 
времени. 

Увіряти,  рю,  рнш,  гл  =Уадрітн.  Ко- 
била ях  стрибнула,— оглянулась,  так  і 

вовка  не  взирила.  1'удч  Ск.  І.  5.  Я  й  не 
взирила.  як  вона  пішли.  Борз.  у. 

Уаіні.  взімку,  нар.  Зимой.  Хіни  еліті 
гайнує,  той  взімі  голодує.  Ном.    .\Ь    557. 

Увір,  увбру,  м.  Виді».  внішніп  видт». 
Як  узір  хороший  у  сіна,  зелене,  то  її 
сіно  в  ціні.  Во.іч.  у.  На  взір.  Сь  виду,  по 
внішнеиу  виду,  по  наружности.  Пшснлця 

гарна  на  взір.  і'іс  Ленин..  И  и  взір  чоло- 
вік середніх  літ.  Мир.  ХІ'В.  11.  На  взір 

вони  (.будинки)  цілі'  і  кріпкі.  О.  1Я61. 
VI.  169.  У  лісі  і  на  взір  немає  груш. 
Волч.  у.  2)  Образець.  Хата,  X.  Нехай 
ся  мова  іде  по  добрих  людях  на  взір,  як 
треба  велике  діло  рідної  освіти  /юсиочи- 
нити.  її.  (О.  1862.  ЦІ.  30).  Христос 
сив  ним  взір  собою.  Сн.  .1.  315.  Взором. 
По  образцу.  Писав  сей  хуторний  проява 
українські  пісні  взором  звичайних  жіно- 

чих та  козачих.  К.  ХП.    1!).    3)    Узорь. 

Шух.  І.  250.  Ум.  Узорець.  Був  сей  пого- 
нець взорцем  дикої  краси.    Г.    Варв.     18. 

'Узлнк,  ка.  .к.=Вуалик.  Із  кишені 
взявши  узлик,  гарно  шовком  шитий,  по- 

вен, мабуть  на  червінець...  Мкр.  Н.  Са- 
ма ще  таки,  як  узлик.  .МВ.  І.  11.  Ум. 

Узличок.  Ти  ж лий  узличок!  Ласкательное 
обраіценіе  кь  ребенку.   Ном.  .V  9251. 

Уалйтнси,  люся,  лйшои,  гл.  Озлиться. 
Піднялись  на  мене  горді  і  узлилися  мо- 
гущі.  І».  Пса.і.  190.  Узлився  на  мене 
старшина.  Н Волин,  у.  Иже  як  на  кого 
узляться  люде,  то  до  краю  вже  доїдять. 

Мир.  ХІ'В.  286. 
Узлісок,  ску,  .».  узлісся,  ся.  с  Опуш- 
ка ліси.  Ідуто  та  йдуть,  аж  тая  на 

узліссі  собаки  ганяють  лисицю.'  І'удч. Ск.  II.   Ш 

Узлуватня.  а,  є.  1)  --  Вуалуватий  1. 
2)=Ву8луввтиі  2.  Хоч  .нале,  та  вуз- 

лувате. Ном.  Аё  7331  Куций  німть 
узлуватий.   Шенч.  2іЗ. 

Уаніжок,  жку,  .ч.  Окраина  межи. 

Чорн    г. 
Узнавати,  ваю,  еш,  сов  в.  узнати, 

нею,  вія,  .м.  Узнана. і»,  узнать.  А  дід  та 
баба  взнали,  що  лисичка  яблучка  їли. 

І'удч-  Ск.  І.   19. 
Узнаватися,  наюся,  ешся,  сон  в.  узна- 

тися, наюся,  егаоя,  гл.  Признаваться, 
сознаваться,  сознаться  Ми  її  допитували 
за  ті  гроші,  що  у  тітки:  чи  не  твої, — 
так  не  взнається:  ні,  каже,  не  давали, 
не  мт.  Ккат.  у. 

'Увол,  уела,  .к.=Вувол.  1.  Ном.  .V  838. 
Ум.    Узлин,  узличок. 

Уволити,    лю.    лиш,    гл.    Достаточно 

уіЦеЛОЧИТЬ    (бІЛЬС. 
Уворвць,  рця,  м.  Ум.  огь  узір. 
Уаорйти,  рю,  рйш,  гл.  Увидать.  Як 

узори»  він  свою  милую,  обнявся  з  нею, 
ионілувавсії.  Чуб.   П.    19. 

Узорятн,  рив.  гл.  йезл.  Світать.  Вго- 
ріло. І'азснь.іо.  Ноби  пило  не  взоряло,  щі 

би  било  дівча  спало.  Гол.   IV.  519. 

Узріти,  рю,  рйш,  лі— Уздріти  Скоро 
Ноновченко  коня  взрів.  оарзо  обомлів.  Ду- 

кат.   10. 
Узуватв,  ваю,  еш.  сов.  в.  узути,  узую, 

еш.  гл.  Обувать,  обуть.  И  свої  чоботи 
хоче  іїого  взути.  Ном.  .V  3092.  Взутий, 
а  слід  босий.  Ном.  .V   1182. 

Узуватися  ваюся,  ешся,  сов.  в.  узу- 
тися, увуюея,  «шея,  гл.  Обуваться,  обуть-       #- 
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ся.  Чого  сидиш  надулася,  чом  в  чоботи 
не  взулася  Нон.  V  9ІОО.  Устав  бурлак 

зашатався,  нема  чобіт  —  не  взувався. 
Макс. 

Увуттй,  ті.  с.  Обувь.  У  неї  ні  одежа 
теплої,  ні  узуття  як  слід.  Мир.  Вов. 
І.    126. 

Увькнй.  а,  в  —  Вувькмй  Ум.  Узенький, 
узёсенький. 

'Увько,  кар.=Вувько  Ум.  Узенько, 
узёсенько. 

'Увьмінь.  Самое  глубокое  місто  въ  рі- 
і.Ь>  съ  быстрым  ь  теченіемь,  ас  замерзаю- 
щнмь  зимой.  Козел,  у.  Сшв.  Д.  Эварв. 
Уііті,  вівьжу,  меш,  гл.  і)  Взять. 

Верни  мої,  візьми  свое.  Но.ч.  3£  273. 
Взяла  коня  за  гнуздечку.  Мет.  74.  Як 
■же  мені,  козаченьку,  раненько  ходити! 
Як  візьмеш  ти  за  рученьку,  не  мусиш 
пустити.  Мет.  83.  Візьмем  її  додому, 
нехай  вона  у  нас  живе.  Рудч.  С  і;.  II.  32. 
А  із  школи  його  взявши,  коня  купи.га. 
ПІевч.  135.  Бог  його  взяв.  Онь  умеръ. 

Нехай  йоги  лихий  візьме.  Чоргь  бы  его' 
изяль.  Шевч.  79.  2)  Достать,  добыть,  взяті.. 

Ми  народ  не  вольний— де  нам  взяти. 
Нон.  №  1310.  3)  Получить.  Взяти  в  шну- 

ру. Быть  побитым!»,  получить  норку.  Ви- 
грав батько  справу:  взяв  у  шкуру  і  до- 
дому пішов.  Чуб.  І.  231.  4)  Надіть.  Тре- 

ба еорочііу  бігу  взяти.  Г.  Барв.  4  11. 

/  як  прийшов  до  хати,  та  взяв  білу  со- 
рочку та  і  вмер.  Драг.  4.  5)  Ваять,  при- 

няться, начать,  пуститься,  стать.  Виймив 
шабельку,  взяв  кмину  рубати.  0.  1862. 
IV.  27.  Як  узяв  він  їхати.  Тоді  він  в  і  яв 

та  горобців  наслав.  Рудч.  Ск.  І.  82.  Взя- 
ла дівчина  білі  руки  ламати .  Л  у  каш. 

128.  6)— когб  (за  себе*.  Жениться  на  комі.. 
Люблю  я  дівчину,  треба  її  взяти.  Мет. 
17.  Як  заслужиш  пару  волів  і  ясну 

оружину,- -яку  схочеш,  таку  й  возьмеш 
молоду  дівчину.  Мет.  42.  Яка  з  тебе  ха- 

зяйка буде?  Та  тебе  ніхто  не  візьме  за 
себе.  Стор.  І.  9.  Візьмеш  мене  за  жінку. 

І'удч.  Ск.  І.  145.  7)  Охватывать.  Юнону 
взяв  великий  жах.  Кот.і.  Кн  Взяла  ме- 

не .журба  й  туга:  зосталася  я  без  друга. 
Ірин.  Щ.  676.  Узяли  Иогб  дуимі  іа  гадки. 
Сильно  овъ  задумался.  ЗОЮР.  І.  118. 

•іі— гбру.  Взять  верхь,  побідип».  9) -жа- 
ром. Бросить  въ  жарь.  Пропасниця  вже 

морозом  перетрусила  та  взяла  жаром. 
Черномор.  10)— за  ні  зі- що.  Ни  во  что  по- 

ставить, пренебречь.  Взяли  сиротину  лю- 
де за  ні.  за  то,  люде   говорять:    „сирота 

ледащо".  Грин.  Ш.  409.  11)— на  зу(5и. 
Бранить.  Питався  черт  баби:  що  о  Бо- 
зі  говорять  люде?  Славлять,  величають! 
А  що  о  мені?  Якось  вас  дуже  на  зуби 

взяли.  Ном.  .V  198.  12) — натуру.  Усвоить 

привычку.  13)— ненависть  на  кбго.  Возне- 
навидеть кого.  Яке  моє  житте  буде?  Та  й 

її,  як  я  візьму  на  неї  ненавість.  Г.  Барв. 

201.  14)— свою  вблю.  Двлать  по  своєму, 

какъ  себі  угодно,  что  хотіть,  то  и  де- 
лать. Ом  що  узяв  Дніпр  та  свою  волю: 

свої  бережечки  промивай,  а  лиманські 

коси  засипає.  Грин.  Ш.  592  15)— у  за- 
лГза,  у  кайдани.  Заковать  въ  ціни,  въ  кан- 

далы. 16) — у  ясирь.  Взять  въ  нлінь.  Стор. 
II.  58.  17)— шлюб.  Обвінчаться.  Чу.б.  II. 
82,  83.  Я  з  Києва  повернуся,  та  й  візь- 

му шлюб  з  тобою.  Мет.  106.  Пішли  до 
церкви  і  взяли  шлюб.  Чуб. 

Уэятмся.  віяьмуоя,  мешся,  г.і.  І)  Взять- 
ся. Коли  взявся  за  гуж,  не  кажи,  що  не 

дуж.  Ном.  Л6  11014.  За  рученьки  бі- 
ленькі взявшись,  ба.іака.т  то  сяк,  то 

так.  Кота.  Ки.  Таке  ледащо  придалось 

той  одинчик,  що  Господи!.,  і  за  хо- 
лодну воду  не  возьмешься.  Рудч.  Ск.  II. 

107.  Узятися  під  ббни.  у  ббки.  Подбоче- 

ниться.' Взявся  під  боки  та  й  думає, 
що  пан.  Нои.  .V:  2481.  А  парубки,  узяв 
шись  в  боки,  навприсядки  пішли.  Шевч. 

565.  2)  Быть  взятым  ь.  отнятымъ.  Візь- 
меться від  них  жених.  Єв  Мр.  II.  20. 

Зі  Взяться,  приняться  за  что,  еділать  что. 
Не  візьмешся  за  роботу,  робота  сама 
не  зробиться.  Ном.  Л6  11017.  Як  приїду 

та  додому,  не  візьмуся  їсти.  Нн.  Виїхав- 
ши за  Городок,  взялися  стреляти.  Гол. 

І.  15.  4)  Взяться,  явиться.  Де  ся  взяв 

татарин.  Макс.  Де  взялося  два  купчи- 
ки з  Польщи,  взяли  таку  коню  ціну  на- 

рядили. Мет.  98  Відкіль  се  взявся  небо- 
рак? Гліб.  Початок  і  не  можна  злато, 

відкіля  взявся.  Ном.  Ді  388.  5)  Сочетать- 
ся бракомъ,  пожениться.  Хиба  було  коли 

в  світі,  щоб  ті,  що  кохались,  розійшли- 
ся, не  взялися, — живими  остались.  Шевч. 

269.  6)— чим.  Обратиться  во  что.  Упав 
сніжок  на  обліжок  та  взявся  водою.  Мет. 

50.  Загорілось  мое  серце,  слово  полум'ям взя.юся.  К,  ІІса.і  95  А  той  як  підскоче 
та  черконе  по  яблуні:  вона  так  попелом 

і  взялась.  Рудч.  Ск.  II.  77.  Уже  моє  зо- 
лото  гряззю  взялось  і  не  маячишь.  Г. 

Барв.  290.  Стіни  чорні,  аж  цвіллю  взя- 
лися— т.  с.  покрылись  илісенью.  Мир. 

ХРВ.  24.  Все  так    вогнем    і    взялбсь.    Все 

27* 
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было  объято  пламенемъ.  ЗОЮР.  І.  152. 

7)  Пристать,  къ  кому,  чеиу.  Узявся,  яг, 

реп'ях.  Ном.  №  2745.  Узявся  до  мене 
смолою.  Як  приложит  до  тіла,  тйк  і 

візьметься.  Радомисл.  у.  8) — бяиж.  При- 
близиться. Козаки  ближ  взялися.  Гол. 

І.  35.  9)  Морбзи  взялися,  зимно  ся  взяло. 
Настали  морози,  васталъ  холодъ.  Вх.  Зя.  6. 

Увяток.  тву,  м.  1)  Пожина,  добыча 
Де  попам,  або  музикам  не  було  взятку. 
Мкр.  Н.  33.  2)  Сборъ  меда  и  воску  у 

ичелъ.  Вже  гречки  цвітуть— буде  добрий 
взяток.  Йодол,  г. 

Узяття,  тя,  с  Взятіе,  іголучевіе.  При- 
їжджають до  тебе  з  Сіні  задля  узяття 

тілько  подарунків.  К.  ЧР.  301. 
Узяха,  ха,  ж.  Та,  которая  берегь.  Коли 

доха,  та  і  взяха.  Ном.  №  10650. 

Узяхарь,  ря,  м.  Тотъ,  который  берегь 
Коли  дахарь,  будеш  і  взяхарь.  Ном. 
№  10650. 

Уїдатися,  діюся,  вшся,  сов.  в.  уїсти- 
ся, уІмся.  уїсися,  гл.  І)  Наддаться,  на- 

їсться. Ані  я  в'ївся,  ані  я  впився.  Ном. 
№  1558.  2)  Въедаться,  въесться,  врезы- 

ваться, врвзаться.  Обручка  в'їлася  в  па- 
лець. Воно  так  йому  в  тіло  в'їлось.  Рудч. 

Ск.  II.  70.  3)  Приставать,  пристать,  при 

вязыиаться,  іфивязаться,  придираться.  Со- 

баки в'їдаються.  МУЕ.  Ш.   127. 

Уїднще,  ща,  с  Пожираиіе?  кормежка/ 
На  море  зве  гультяїв  сатана,  мов  ворон- 

ня на  в'їдище — війна.   К.   ПС    25. 

Уїдливий,  а,  е.  Назойливый,  неотвяз- 

ный. Тане  в'їдливе,  що  візьми  та  прямо 
й  наплюй  йому  серед  лоба.  Ном.  №  2736. 

Не  будь  в'їдливий,  як  та  оса.  Ном.  Ну 
та  й  прокляті  оці  гуси,  які  вони  в'їдли- 

ві: не  вспів  прогнать,  уже  знов  лізуть. 
Лебед.  у. 

Уїдливість,  воотн,  ж.  Назойливость, 
надоедливость,  неотвязность.  Чуб.  І.    238. 

Уїдливо  нар.  11;.  (ой  і  и  во,  неотвязно. 

Та  так  же  в'їдливо  причепився,  що  и 
не  одженеш.  Харьк.  у. 

Уїдносталь,  нар.  — В  односталь. 
Уїжджати,  джаю,   вш,   г .г.-=Уї8Днти. 

Уїжно,  нар  Сытно,  досыта.  Хоч  не 

в'їжно,  так  уліжно.  Ном.  .\»   10387. 
Уївд,  ду,  м    ВъЬздъ. 
,Уї8ДЙти.  джу,  дйш,    сов.    в.    уїхати, 

уїду,  деш,  гл.  Въезжать,  вььхать.  У  сто- 
лицю   в'їздив    Колумб,   мов     царь     який. 

Ком.   Р.   І    51. 

Уїздняй.  а,  в  Въвздный.  Вїздні  во- 

рота. Уїзженнй,  а.  е.  Много  іздившій,  объ- 
езженный. Уїзжена  коняка  везе  не  зупи- 

няючись. Мир.   Цов.  І.    125. 

Уїлий,  а,  є— Уїдливий    Их.  Лем.  898. 

Уїсти,  уїм.,  уїси,  гл.  Съесть,  коість  до- 
статочно. Ні  в'їв,  ні  впив,  а  дрантям 

світить.  .Ном.  №   1869. 

УІстнся    Ся.  Уїдатяся 

Уїхати    Ся.  Уїздити. 
Уйиак.  ка.  м.  Захваченный  къ  неволю, 

въ  шгЬнъ.  Син  пійшдв  у  кримські  айма- 
ки.  К.  ПС.   ПО. 

Уйиатн,  маю,  вш.  сон.  и.  уямнтя, 
млю,  нбш  и  унятя,  уйну.  кеш,  гл. 
Брать,  взять,  отнимать,  отнять.  Був  їден 
богач  і  тілько  вже  богацтва  мав,  аж  не 
мав  де  подіти.  І  вже  йшов  до  Господа 

Бога,  аби  їму  пан  Біг  троха  уймив 
того  богацтва.  Ги.  II.   132. 

Указ,  ву,  м.  І)  Указаніс.  Миршава 
голова  мені  не  указ.  Ном.  Де  5313.  2)  Указь. 

Пошукаймо  укачу,  щоб  напитись  по  дру- 
гому разу.  Ном.  Д?  11633.  Прийшов  указ 

лоби  голить.  Шевч.  591. 

Указати    См.  Указувати 
Укаэннк,  ка,  м.  Указчик  ь.  Сьогодня 

не  празник,  а  ти  нам  не  вказник.  Ном. •V   187. 

Указування,  ня,  с  Указиваніс. 
Укавуватн,  зую,  вш,  сов.  в.  указати. 

жу,  жеш,  гл.  Указывать,  указать,  пока- 
зать. Укажи  палегіь,  а  він  руку  просить. 

Ном.  №  4858.  Бодай  же  ти,  дівчинонько, 

щаетя-долю  мала,  що  ти  мені  молодому 
дорогу  вказала.  Мет.  452. 

Укакатя,  каю.  вш.  гл.  Опачкать.  от- 
лить (дітскія  слова).  Вбіраються  чкака- 

ним  на  верх.   Ном.  Л;    11218. 

Укікатися,  каюся,  вшся,  гл.  Опач- 
каться,  огадиться  (дътск.  сл.). 

Уваляти,  ляю,  вш,  гл.  Опачкать. 
Увалятися,  ляюся,  вшся.  гл.  Опач- 

каться. 

Укапати.  См.  Укапувати. 

Укапувати,  пую,  вш,  сов.  в.  укапати, 
паю,  вш,  гл.  1)  Обкакивать,  обкапать. 
І  бороду  вкапав  сметаною.  Ном.  Д6  13212. 

2)  Впускать,  впустить  по  кайл*,  накапать. 
Укарамшйти,  шу,  шиш,  гл.  Стащить. 

Де  це  ти,  чоловіче,  взяв?— Мовчи,  жінко! 
цс  я  укарамшив  у  пана,  як  ходив  до 
кімнат.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
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Укаразня.  ня,  с.  Наказавіе.  Ні  я  Бо- 
га прогнівила,  жилам  справедливе,  вся- 
кі його  укарання  зносила,  терпіла.  Гол. 

І.  361. 

Укарати,  раю,  вш,  гл.  Наказать. 
Укачати,  ся.  См.  Укачувати,  ся. 

Укачатися,  чаюся,  вшся,  гл.  Выпач- 
каться, качаясь.  Укачався  в  пір'є.  Впала 

сереЗ  дороги,  укачалаеь  у  пісок.  Чуб.  II. 
11». 
Укачувати,  чую.  вш,  сов  в.  укачати, 

івю,  вш,  гл.  Укатывать,  укатать. 

Укачуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
укачатись,  чаюся,  вшся,  гл.  Укатывать- 

ся, укататься. 

Уквітувати,  тую,  вш,  гл. = Уквітчати. 
Ми  Хи мочку  і/квітували,  щоб  люде  не 
пізнали.  Грин.   III.   421). 

Уквітчати,  ся.  Си.  Уквітчуватв,   ся. 

Уквітчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  уквіт 
чати,  чаю,  вш,  гл.  Убирать,  убрать  цве- 

тами. Уквітчала  її  (землю)  рястом,  бар- 
вінком  покрила.  Шевч.  195 

Уквітчуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
уквітчатися,  чаюся,  вшся,  гл.  Убирать, 
убрать  себя  цвітаии.  А  то  не  буду  й 
танцювать,  поки  барвінку  не  нарву  та 
не  уквітчаюсь.  Шевч.  496. 

Укидання,  вя,  с  Вбрасиваніе. 

Укидати,  даю,  вш,  сов.  в.  укинути? 
ну,  веш,  гл.  Вбрасывать,  вбросить.  Волно 
Богу  і  зв'язавхии  в  рай  укинути.  Нов 
№  23.  Вкинь-  мене  в  болото,  а  я  тебе 
вберу  в  золото.  Нои  №  10145.  Укинути  в 
темницю,  в  тюрму  Посадить  въ  темницу, 
тюрьму.  Ком.  Р.  I.  56.  Латку  вкинути.  По- 

ложить заплату.  ЗОЮР.  II.  283.  ГорЧлки 
вмінути  или  просто  вкинути.  Выпить  водки, 
выпить  хмільваго.  ЗОЮР.  Раз  поприхо- 

дили вони  з  весілля,  обоє  вкинувши.  Г. 
Барв.  52.  У  голову  собГ  вкинути.  Забраіь 
себі  вь  голову,— кому- Вбито  кому  въ 
голову.  Хто  се  тобі  такудурницю  в  го- 

лову вкинув?  0.  1861.  IV.  39.  Уийнути 
фука.  См.  Фуи.  Мкр.  Г.  61. 

Укидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  уки- 
нутися, вуся,  нешся,  гл.  1)  Быть  бро- 

саеиымъ,  брошевныыъ,  бросаться,  бросить- 
ся. У  те  саме  вікно,  у  котре  вкинувся 

скарб,  улізе  злодій.  Сюр.  І.  67.  2)  При- 
ключаться, приключиться,  появляться,  по- 

явиться. Вкинувся  упадок.  Йому  щось  на 
руці  вкинулось.  Укинувся  червак  у  х^ліб. 

Сивий  волос  почае  укидатись.  О.  1862. 
X.  17.  Страх  у  серце  вкинувся.  МВ. 
(О.  1862.  І.  95).  3)  Пристращаться,  при- 

страститься, предаваться,  предаться.  Вки- 
нувся у  крадіжку.  Лебед.  у.  Не  вкидайся 

так  тяжко  в  свое  горе.  Г.  Барв.  334. 
Вкидається  у  прядіння.  Конст.  у.  Ом. 

Удаватися. 
'Укнй,  а,  е.  Ученый,  выученный,  обу- 

ченный. Шух.  I.  33.  Желех. 
Укипати,  паю,  вш,  сов.  в.  укипіти, 

пли),  пйш,  гл.  1)  Укипать,  укипіть,  ува- 

риваться, увариться.  Щоб  укипіло  м'ясо, 
треба  горщика  зо  щільною  покришкою. 
Дещо.  Дай,  мамо,  вечерять! — Підожди, 
долото  вкипить,  то  будеш  вечерять.  Ном. 
-Ч;  12151.  2)  ?  Дід  вибрав  чистеньке  на 
льоду  містечко,  як  учеиіе  ковизкою,  так 
селезень  і  вкипів.   ІІнж.   119. 

Укисати,  саю,  вш,  сов.  в.  укиснути, 
ну,  неш,  гл.  Долаться,  сділаться  кислымъ іо  тісті). 

У  кінчитися,  чуся,  чйшся.  гл.  Окон- читься. 

У  кір,  нар.  Си.  Ня-вкір 
Уклад,  ду,  -к.  1)  У  говорі»,  договорі, 

сділать.  Між  ними  єсть  уклад.  Єней  за 
тестя  мав  Латина,  а  сей  Єнея  як  за 
сина.  Котл.  Ен.  IV.  33.  2)  Раскладка,  рас- 
преділеніе  денежнаго  сбора.  Уклад  зроби- 

ли. НВолыв.  у.  3)  Затрата.  На  сю  хвабрику 
пішов  великий  уклад.  Міусск.  окр.  4)  Мел- 

кая глиняная  посуда,  служащая  добавле- 
ніемь  къ  продаваемой  сотні  посуды  и 
вкладываемая  въ  крупную.  Вас.  185. 
5)  Уклад  У  гуцулокъ:  родъ  ожерелья  (въ 

два,  три  ряда),  составлевяаго  изъ  мід- 
яыхъ  крестовъ  и  др.  «Ъдныхъ  же  укра- 
шеній.  Шух.  I.  286. 

Укладальник,  ка,  .«.=Клад1львик. 
Рк.  Левиц. 

Укладати,  даю,  вш,  сов.  в.  укласти, 
укладу,  дёш,  гл.  1)  Вкладывать,  вложить. 
Уклав  Бог  душу  як  у  пня.  Ном.  Л«  2915. 
Стоїть  же  та  труна  двадцять  год  чо- 
тирі,  двадцять  год  чотирі,  та  й  заго- 

ворила: „Або  що  вкладіте,  або  розберіте!* 
Лис.  VI,  №  13.  2)  Возлагать,  возложить. 
Терновий  вінок  на  голову  вкладають. 
Шух.  І.  10.  3)  Закладывать,  заложить, 
занимать,  занять  місто  иоложенвымъ.  Бу- 

ло хлібами  столи  й  лавки  так  і  вкла- 
ду. Г.  Барв.  242.  4)  Укладывать,  уложить. 

Уклав  дитину  спати.  5)  Только  сов.  в. 

уложить,  убить.  З  лихими,—  коли    їх    не 
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вкладеш,  то  вони  тебе  вложать.  Мир. 
ХРВ.  84.  Трьох  (жовнірів)  уклав,  а  двоє 
втекло,  Стор.  6)  Съедать,  съесть.  Уклав 
вареників  з  півсотні,  ллн.  4  5.  Укласти 
ціну.  Назначить  ціну.  Наїхали  купці  із 
Варшави,  вороному  коню  ціну  вклали,  ой 
уклали,  вклали  ше  и  зложили  на  двадцять 
червонців,  на  чотирі.  Уманск.  у. 
Укладатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

укластися,  кладуся,  дешся.  гл.  і)  Укла- 
дываться, уложиться.  Зовсім  зібрався  і 

уклався,  і  скільки  видко  почухрав.  Котл. 
Ен.  2)  Укладываться,  улечься.  Нін  вже  й 
уклався  спати.  Стор.  І.  63.  Уклався  мі- 

сяць спать.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  81). 
Піди  вкладися  ?арно  спати.  Котл.  Ен. 
II.  35. 

Укладистий,  а,  є  Вместительный,  емкій. 
Це  горщик  малий,  та  вкладистий. 
Павлог.  у. 

Укладка,  кв,  ж.  Взвоет.. 
Укладняв,  ка.  .«,  Раст.  ЬаМіуги»  ауі- 

ТЄ8ІГІ8  Ь.  ЗЮЗО. 

Укладуватн,  дую,  еш,  гл.=Уклвда»к. 

Укладуватвся,  дуюся,  вшся,  гл.— 
Укладатися. 
Укландати,  даю,  вш,  гл.  Уложить, 

убить.  Там  певно  вже  ведмеді  укландають 
його.  Рудч.  Ск.  І.   13  4. 

Укландвтнея,  даюся,  вшся,  гл.  Улечь- 
ся (спать) — ирезрител  ьно . 
Увластв,  ся.  Ст.  Укладати,  ся. 
Уклеїти,  ся.  Ся.  Увлеюватв,  ся. 
Уклевятв,  вяю,  еш,  гл.  1)  Настойчиво 

упрашивать,  заклинать.  Екат.  у.  (Залюб.). 
2)  Упрекать.  Вона  його  вкленяла,  як  по- 

чула, що  він  так  зробив.  Екат  у.  (Залюб). 
Уклепати,  паю,  еш,  гл.  Выковать.  Там 

єсть  з  чого    шаблюку   уклепати.    Шейк. 
Уклепатися,  паюса,  вшся,  гл.  її  Не 

впопадъ  что  либо  сказать,  еділать,  оши- 
биться. Як  його  зовуть?  Хома. — Не  вкле- 
пались же,  каже,  й  ви,  що  йому  таке 

ім'я  дали:  він  на  Хому  й  походив. 
ЗОЮР.  І.  161.  2)  По  ошпбкі  принять 
лицо  неизвестное  за  извіствое.  Бачу,  що 
панич  знакомий,  та  щоб  не  вклепатись, 
роспитався  у  людей,  звідки  воно  єсть. 
Литинск.  у. 

Уклеювати,  леюю,  еш,  сов.  в.  укле- 
їти, уклею,  їш,  гл.    Вклеивать,    вклеить. 

Уклеюватися,  лёююся,  вшся,  сов  в. 

уклеїтися,  уклеюся,  їшоя,  гл.  Вклеивать- 
ся, вклеиться. 

Уклякати,  как»,  еш,  сов.  в.  уклякати, 
чу,  чеш,  гл.  Зазывать,  зазвать,   призвать. 

Укликають  Івана  у  хату,  садовлять  за 
стіл.  Грин.  II.  227.  Вклич  брата  в 
хату. 

Уклав  лата,  лаю.  еш.  гл.  Монииать, 
смыслить.  Дитина  до  півроку  почала 
вклимляти 

Уклін,  лову,«.  Поклоні,.  Чуб.  IV.  220. 
Увліпвтвся,  плюса,  пвщся,  гл.  Вце- 

питься. Черьвак  як  годвабна  нитка  вклі- 
питея  статку  до  язика  або  ноги  і  труд- 

но го  струти.   Вх.  Лем.  399. 
Уклоннтн,  ся.  См.  Увлоняти.  ся. 

Уклонятн,  вяю,  еш,  сов.  в.  укловв- 
тв, вю.  ваш.  гл  П  =  У кловятяся.  укло- 

нитися. К  Дніпру  Славуті  низенько 
уклоняли.  АД  І.  217.  Гам  низенько  укло- 

нив. АД.  І.  218.  2)  Просить,  склонять, 
склонить.  Панич  уклоняв,  щоб  кіпці  по- копати. Лебед    у. 

Уклонятися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 
уклонитися,  вюся,  вашея,  гл.  1)  Кла- 

няться, поклониться.  Матері  старенькій 
низенько  в  ноги  вклонімось.  Мет.  348.  Не 
вклонюсь  багачу,  бо  сам  хліб  молочу. 
Ном.  №  2559.  2)  Поклоняться,  поклонить- 

ся. Но  вклоняйсь  чужому  ідолу  німому. 
К.  Псал.  190. 

Уклопочанвй,  а,  є    Озабоченный. 
Уклонитися,  чуся,  чншся,  гл.  Говорять 

о  хлібньїхь  всходахъ,  когда  они  растутъ 

такъ  густо,  Что  былинка  за  былинку  за- 
путывается. Хліб  добре  вклочився.  Харьк.  у. 

Уклюнутн,  ву,  веш,  гл.  Клюнуть.  Ні 
одна  риба  не  вклюнула. 

Уклювутвея,  вуся,  нешея,  гл.  Вкрасть- 
ся, забраться,  завестись.  Вклюнуться 

злидні  на  час,  не  виживеш  їх  за  год. 
Ном.  №  1538.  Як  же  вклюнулася  (в  скир- 

ти) та  проклята  кузька,  да  так  же 
вклюнулася!  ЗОЮР.  І.  229. 

Уклякати,  каю,  еш,  сов.  в.  укляк- 
нути, ву,  неш,  гл.  і)  Опускаться,  опу- 

ститься внизъ.  Цюкни  сокирою  по  гільці, 
щоб  вона  уклякнула,  а  не  зрубуй.  Волч.  у. 
2)  Становиться,  стать  на  коліви.  Баба 
перед  образами  вклякнула,  стала  Бога 
просити,  щоо  Бог  дав  їм  звітки  дитину. 
Чуб.  II.  375.  В  той  час  увірю,  як  нам 
прикажуть  вклякнути  при  столі,  та 

й  рученьки  зв'яжуть.  Гол.  І.  349.  3)  При- 
сідать, присість  на  корточки.  Скакав,  та 

не  вклякнув.  Ном.  «V  8813.  II  Кстченіть, 
окочевіть,  отъ  холода.  Будуть  морозяні 
зіми,  то  се  дерево  швидко  вклякне. 
5)  Только   сов.    в.    Замолчать,    смолкнуть. 
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Непремінний  кричав  на  людей:  я  вам  се 
та  те,  я  на  вас  військо  наведу!.  А  люде: 
„Які  ж  ми  бунтовники?  ми  ж  усе  пла- 

тимо як  слід  і  слухаємо."  Так  він  і 
вклякнув,  наче  воді  в  рот  набрав.  Но- 
вомос.  у. 

Увивтнтж,  чу,  тнш,  гл.^Укижтжти 
Я  й  не  вкметив,  як  він  увійшов.  Ольгоп.  у. 

Укжітктж    См.  Уввічати. 

УвлНтуватм.  тую,  вш,  ?л  — Увмітмтж 
От  скільки  ж  нас  там  було,  а  нікого  ж 
ви  не  укмітували,  як  мене.  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Увиічатж.  чаю,  .вш,  сов  в  увмітятя, 

чу,  тнш,  гл.  Замічать,  замітить,  примі- 
чать, примітить,  подмічать,  подмітнть. 

Зразу  укмітить,  що  не  такий  народ. 
О.  1862.  VIII.  ЗІ  Мале,  та  й  те  вимі- 

тило, що  в  просі  кузька  є.  Звевигор.  у. 
Зразу  «кмітить  дитина.  НВолмн.  у. 

Уковаатм.  См.  Уковауватн 
Укбввуяатж,  вую,  «ш,  сов.  в.  увбвза 

тж.  ваш,  вш,  гл.  Скользя,  катаясь  по  льду, 
ділать,  сділать  его  скользкимъ.  Хлопці 
тут  усе  ковзаються,  та  так  уковзали. 
що  мабуть  таки  я  не  пройду  не  впав- 

ши. Черн.  у. 

Укодбквтж,  каю,  вш,  гл.  Изморить, 
утомить.  Як  орав,  іпо  так  укодокав  коби- 

лу, що  й  не  встане  тепер.  Харьк.  у. 
Укоїтж,  укбю,  їш,  гл.  Сделать — преиму- 

щественно- что  либо  дурное.  Лан  Кахов- 
ський кого  б  ні  зустрів  поодинчого,  то 

щось  йому  та  вкоїть.  Грин  II.  280. 
А  що  се  ти  вкоїв,  псяеіро?  Г.  Барв.  190. 
Вкоїти  халепи.  К.  ЦН.  284-. 

Укбїтяся,  укоюся,  ішся.  гл.  І)  Про- 
изойти, случиться  У  жінки  з  чоловіком 

спірка  вкоїлася.  Ном.  .V  2656.  2)  СО  діт.) 
Умочвгьси. 

Уколисати    См.  Уколжсуватж. 
Уколжсуватж,  сую,  вш,  сов.  в.  уко- 

лжсатж,  шу,  шеш,  гл.  Убаюкивать,  убаю- 
кать въ  людькі.  В  колисанонці  Вояке  ди- 
тя, колиса.м  го  Божая  Мати,  уколи 

сала,  твердо  заснула.  Гол.  IV.  22. 
Увблнця.  ці,  ж-  Оволжця  1.  Сюдою- 

тудою  по  за  вколицю.  Ном    №  7752. 
У  коло,  нар.  Кругоат.,  вокругь. 

.  Уколоти,    лю,    лвш.    гл.    1)    Уколоть. 
Його  колючки    і    уколять.    Рудч.    Ск.    I. 
153.  2)  Наколоть.  Уколи  трохи  трісочок 

Уколотися,  люея,  лешсж,  гл.  Уколоться. 
Уколошкатв,  ва»,  вш,  гл.  Умертвить, 

убить.     Злигалася    з    хазяїном    і    вкупі 

уколошкали  хазяйку.  Мир.  ІІов.  И.  103 
Отоді  то  й  Гарина  на.  Орельиі  уколош- 

кали, та  не  його  одного  -  і  других  посік- 
ли на  капусту.  Стор.  II.  9. 

Уколупати.  См.  Угоду пуватж. 
Уколупвтв,   плю,   пвш,    гл.=Уколу 

ватв.  Свойого  вколупив   би    здоров'я    для 
милого  приятеля.  Ноя.  Л:  9517. 

Уколупувати,  вую,  вш,  сов.  в  уко- 
лупати, паю,  вш,  уколупнути,  н£,  вёш, 

гл.  Отковыривать,  отковырнуть.  Лриміг 
би,  серця  вколухні/в  та  дав.  Ном.  X  9Г 17. 

Уволядуватн.  дую,  вш,  гл.  Заработать 
иініемг  коладокъ. 

Уконатнся,  наюся.  ешся,  г.і  Уморить- 
ся, устать.  На  то  Біг  темну  ніч  дав, 

жеби  челядь  спочивали,  бо  сн  в  полі  уко- 
пала. Гол.   І.  84. 

Уконтентовувати,  вую,  вш,  сов  в. 
уконтеятуватн,  *ую,  вш,  гл.  1)  Удовле- 

творять, удовлетворить.  Нехай  же-  так 
буде,  як  швець  каже:  перемалюю,  щоб 
і  його  вконтентувати.  Кп.  2)  Угощать, 
угостить.  Добрих  послав  тобі  Господь 
гостей,  та  чим  то  їх  уконтентуєш? 
К.   ЧР    245. 

Уконтентуватися,  туюся,  ешся,  гл. 
Удовлетвориться. 

Укопати,  ся.  См.  Укопувати,  ся. 
Укбпуватн  вую,  вш,  сов.  в.  укопати, 

паю,  вш,  гл.  і)  Вкаїшвать,  вкопать.  Вко- 
пали на  майдані  два  стовпи.  Поховали 

у  леваді  і  хрестика  над  ним  не  вкопа- 
ли. Шевч.  508.  Отав,  як  укопаний.  Ном. 

ДЕ  13905.  2}  Только  сов.  в.  Вырыть,  Вко- 
пай бараболі  на  борщ. 

Укопуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
у  копатися ;  паюся,  ешся,  гл.  1)  Зары- 

ваться, зарыться,  закопаться,  углубиться. 
Од  ворога  сховаєшся,  як  у  землю  «ко- 

хаєшся. Ном.  ДЕ  14255.  2)  Вскапывая 
гное  поле,  прихватывать,  прихватить  чу- жаго. 

Уворввжтв.  ся     См.    Уворевятв,    ся. 
Увореняти,  вію,  вш,  сов.  в.  укоре- 

нити, ію,  виш,  гл.  Укоренять,  укоренить. 
Укоренятися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

укоренятися,  нюсн,  ввшся,  гл.  Уко- 
реняться, укорениться,  глубоко  пустить 

корни.  В  саду  вишенька  вкоренилася. 
Грин.  Ш.  244.  Тут  схизма  глибоко  в  ко- 

зацтво вкоренилась.  К.  МБ.  II.  131. 

Уворітж,  ріш,  вш,  гл.  0  тканії:  напи- 
тавшись   чімь    либо,    сділаться    твердої 
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какъ  кора.  Так  побіч,  що  сорочка  на  йому 
вкоріла, — т.  е.  въ  крови  засохла.  Черв.  у. 

Уворонбвуватв,  вую,  вш,  сов.  в.  уво- 
ронуватн,  ную,  вш,  гл.  Короновать,  воз- 

лагать, возлажнть  корону.  Змалював  би  я 
собі  двоглавоіо,  або  хоть  ^коронованого 
орла.  К.  ХП.  33. 

Увбрлнвия.  а.  е.  Укоризненный. 
Уворнтн.  Су.  Укоряти. 
Укоротити    Сн.  Укорочати. 

Укорочати,  чаю.'  вш,  сов.  в.  укоро- 
тити, чу,  тіш,  гл.  Укорачивать,  укоро- 
тить, сокращать,  сократить.  Та  вже  ж  чи 

вкорочать  свій  вік,  то  вкорочай  в  шинку 
над  бочкою  горілки.  Г.  Арт.  (О.  1861. 
Ш.  112).  Укоротив  я  вам  віку.  Шевч. 
204. — ходи.  Замедлять,  замедлить  шагь. 
Хриетя  трохи  вкоротила  ходи.  Мир. 
Мов.  II.  43. 

Укорпнути.  ну,  неш,  ?л.=Уволуп- 
вутв. 

У ко рити    їм.  Уворяти. 
Ужорятн,  рік»,  вш,  сов.  в.  уворяти, 

вю,  рвш,  гл.  Укорять,  укорить.  Будеш 
ти  мене  в  вірі  христіянській  укоряти. 
АД.  І.  212. 

Укоснутнся,  вуся,  вёшся,  гл.  При- 
вязаться. Сидить  чернець,  Богу  молить- 

ся,- -як  укоснулись  до  його  чорти.1  Поча- 
ли скушать  його.  Грнн.  II.  11. 

Увоснти,  шу,  снш,  гл.  Накосить.  Уко- 
си, братіку,  трошки  трави  на  городі,— 

теляті  'дати. 
Уноситися.  Ся.  Увошуватяся. 
Увбсои,  нар.  Косо.  Ой  знати,  знати, 

хтв  з  кого  кпиться,  здалека  сідає,  вко- 
сом дивиться.  Гол.  І.  314. 

Укоськати,  ваш,  вш,  гл.  Укротить, 
уснокоить,  уговорить.  Сам  дід  утомивсь, 
поки  бабу  укоськав.  Грин.  Ш  34*.  Може 
вдвох  з  Цвіркункою  чи  не  вкоськаємо  Ма- 

русі. О.  1861.  XI    Кух.  20. 
Укотити,  ся.  Сн.  Укочувати,  ся. 
Укотитися,  чуся,  твшся,  гл=  Око- 

титися (объ  овцв).  Шух.  І.  І А  І.  Барани 

валують  вівці,  від  чого  ті  стають  кіт- 
ні і  не  дають  молока,  аж  укотяться. 

Шух.  І.  210. 
Укохати,  хап,  вш,  гл.  Полюбить. 
Укочувати,  чую,  вш,  сов  в.  укотити, 

укочу,  тиш  гл.  1)  Укатывать,'  вкатить. 2 1  Укатывать,  укатать.  Дорога  вкочена. 

8)  Вкатываться,  вкатиться.  Обідньої  доби 
саме  пані  вкотила,  ях  на  колесах.  МВ  І. 

Увбчуватися,  чуюся,  вшся.  сов.  в. 

увотнтися,  укочуся,  тншся,  гл.  Вкаты- 

ваться, вкатиться.  Покотився  тоді  слі- 
пуючи та  й  укотивсь  у  лисиччину  нор- 

ку. Грин.  І.  178. 
Увбшуватися,  шуювя,  вшся,  сов.  в. 

увоовтися,  шуся,  оишся,  гл.  Захваты- 
вав^ захватить  цри  косьбв  часть  чужаго 

свиокоса.  Вони  укосюються  в  її  луку. 
Харьк.  у. 

Увраввя,  вв,  ж.  Кусокъ  остающейся 
отъ  кроя  на  геріи.  Шиють,  вишивають  до- 

рогі сукні;  укравочки  на  подарочки,  обрі- 
зочки  на  цвіточки.  Мет.  343.  Ум.  Уирі- 
вочиа. 

Уврадатися,  даюся,  вшоя,  сов.  в. 

украстися,  украдуся,  дешся,  гл.  1)  Из- 
бегать, избегнуть  встрвчи  съ  к*мъ,  ухо- 

дить, скрываться,  скрыться.  Його  вона  шу- 
кала—побачитись, а  він  украдався, тай 

не  бачила  таки.  Лебед.  у.  2)  Пробирать- 
ся, пробраться,  прокрасться,  вкрасться. 

Увечері  якось  укрався  в    сіни.    0.    1862. 
I.  33.  Та  недосвіт  перед  світом  в  садо- 

чок укрався.  Шевч.  651.  Вкралося  горе. 
Шевч. 

Уврідьвв,  кар.  Украдкой.  Украдьки 
не  роби.  НВолын.  у. 

УвраІна,  вв,  ж.  1)=Країна.  Прибудь, 
прибудь,  мій  миленький,  з  україн  дале- 

ких. Ни.  Ой  по  горах,  по  долинах,  по 

широких  украгнах,  ой  там  козак  похо- 
жие. Нп.  2)  Украйна,  Малоросія — стра- 
ва, заселенная  украивесимъ  народонъ, 

Так  звана  по  письменські  Мала  Россія, 
а  по  народньому  Україна.  К.  XII.  116. 
Зажурилась  Україна,  що  нігде  прожи- 

ти: гей  витоптала  орда  кіньми  малень- 
кії діти.  АД.  І.  73.  Як  із  день-години 

зчинилися  великі  війни  на  Україні.  АД. 
II.  3.  Та  немає  лучче,  та  немає  краще, 
як  у  нас  на  Вкраїні:  та  немає  ляха, 
та  немає  пана,  немає  унії.  АД.  II.  49. 

Наша  дума,  наша  пісня,  не  вмре,  не  за- 
гине,— от  де,  люде,  наша  слава,  слава 

України.  Шевч.  46.  Настав  инший  по- 
рядок на  Вкраїні,  як  почали  князьки- 

Русь  її  оберегати,  з  неї  собі  данину 
брати  і  своєю,  Руською  землею  її  нази- 

вати. К.  (0.  ,1861.  IX.  Исторія  України. 
86).  Ун.  Україионьиа,  україночка.  0.  1862. 
IX.  109;  1861.  IX.  9. 

Українець,  вця,  м.  Укряинецъ.  Са- 
ми ж  себе  ми  зовемо  українцями,  та 

рідну  землю  Україною.  К.  Хн    9. 

Украівва,  ви,  ж.  Украинка.    Густий 
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морок  скрізь  по  хатах,  густійший  в  бу- 
динках, що  нема  душі  живої  в  сестрах 

Українках.  К.  Досв.  44.  Ум.  Україночка 

Везуть  (татари)  вЪЛиноч'ку,?нолодую  Вкраї- нонку.  АД.  І.  84. 

Українонькя,  км.  ж.  Ум    огь  Україна. 

Україночка,  кк.  ж.  1)  Ум.  огь  Украї- 
на. 2)  Ум.  оп.  Українка. 

Українофіл,  ла,  м.  Украинофи.гь.  лю- 
битель всего  украинскаго. 

Українофілка,  кн,  ж.  Украннофилка. 
любительница  всего  украинскаго. 

Українофільство,  на.  є.  Украинофиль- 
ство. 

Українофільський,^,  є.  Украинофіі.іь- 
скій. 

Українство,  на,  с  ( войстно  и  дея- 
тельность    украинца     вг     національно*!!. 

СМЫС.ГБ. 

Український,  а,  є.  Украинсиій.  Народ 
наш  український  спокон-віку  в  хлібороб- 

стві кохався.  К.  Хм.  7.  Як  іде  україн- 
ський козак,  то  й  корчмі/  минеш.  АД.  II. 

25.  Поки  Рось  зоветься  Россю,  Дніпро 
»  море  ллється,  поти  серце  українське 
з  панським  не  зживеться.  К.  Досв.  21. 

Шекспірови  твори  з  мови  британської 
мовою  українською  поперекладав  II.  А. 
Нуліїн.  Збірники  українських  пісень. 
•  їевиц.  Нов.  153.  Українська  література. 

Українщнна.  ни,  ж.  Укранвскій  языкь 
и  литература.  Знаменитий  декрет  про 
українщину  стався  18  мая  1Й70  року. 
К.  ХП.   126. 

Украй,  нар.  І )  По  окраине,  мимо,  вез- 
ли, їхала  пані  вкрай  города.  Ном.  заг. 

Аі  130.  2)  Окончательно,  совсбмъ,  совер- 
шенно. Ой  помалу-малу,  мій  таточку, 

грай  та  не  врази  мого  ти  серденько  вкрай. 
ЗОЮР.   І.  22. 

У красивий,  а,  е.  Изукрашенный'.'  Зброя 
моя  украсивая.  доленька  моя  нещасли- 

вая. Чуб.    Г.  802. 
Украсйти,  си.  Си.  Украпити,  ся. 

Украсти,  ду,  деш,  гл.  Украсть.  В  се- 
реду постила,  а  кобилу  вкрала.  Ном. 

.V  ДО. 

Украсти,  си    См.  Украдати,  ся. 
Украпити,  шив),  «п,  сов.  в.  украсйти, 

ву,  сіш,  гл.  Украшать,  украсить.  Чер- 
чона  калина  луги  украшае.  Чуб.  V.  486. 
Украпитися,  маюся,  вшея,  сов.  в. 

украсітися,  шуся  ейшея,  гл.  Украшать- 
ся, украситься,    прихорашиваться.    Шейк. 

Украяти,  раю.  ев,  гл.  1 )  Отрізать. 
Дружба  ножа  не  має,  нам  хліба  не 
вкрає.  О.  1862>;  IV.  6.  Я  вкраяв  би  свого 

живого  серця.*  К.  ЦН.  291.  2)  Откроить, 
отрезать. 

Укресати    шу,  шеш,  гл.  Выскчь  (огня). 
Укривальник,  ка.  м.   Кровелыцикъ. 

Укривання,  ия,  Є.  1)  Накрывая іе,  ао- 
крьівапіе.  Хату  криємо,  то  се  солома 
на  вкривання.  Харьк.  у.  2 1  Укрыванье, 

то,  чъмъ  укрываются.  Ум  Укриваннячко. 

Пойняв  я  жону — хо.ходну  воді/,  а  жов- 
тий пісок, —  то  постіль  моя.  а  чорная 

хмари  — укриваннячко.  Грин.   III.  279. 
Укривати,  ваю,  вш.  сов.  к.  укрити, 

укрню  вш,  гл.  1)  Укривать,  укрыть,  по- 
крывать, покрыть.  Он  візьми  ж  мій  жу- 

пан синій  да  вкрий  .пене.  Макі.  Вкри- 
вав собі  хату.  Рудч.  Ск.  II.  92.  Буду 

тпкі  хустиною  сідельце  вкривати.  Мет. 
2Н.  Дніпр  укрили  байдаки.  Шевч.  56. 

Солов'ї,  зозулі,  райські  птиці — та  так 
і  вкрили  яблуньку.  Чуб.  2 1  Защищать, 
защитить.  Укрий.  Покрово,  від  духа  злого 
і  чоловіка  такого.  Ном.  31  Покрывать, 

покрить  (что  либо  бившеє).  Л  на  .непе 
молодую  поговір,  неслава.  Прибудь,  при- 

будь, .иій  миленький,  покрий  неславоньку! 
А  мій  милий  прибуває,  неславу  вкриває. 

Грин.   III.  623. 

Укриватися,  віюся,  ешся.  сов.  в.  укри- 
тися, укриюся,  ешся.  гл.  Укрываться, 

укриться,  покриваться,  покрыться.  Посте- 

лився і  вкрився.  Ном.  .V  1308.  Бур'яном 
укрилась.  Шевч.  668. — гїятаии.  Упасть, 
огь  толчка,  внизь  головою  Не  один  і 

п'ятами  вкрився  за  жарти.  Г.  Барв.  446. 
Укрнвдити,  джу.  диш,  гл.  Обидіть. 

К.  Країн.  37.  Вуйко  дуже  нас  укривдив 
Федьк. 

Укрити,  ся.  Ги.  Укривати  ся. 

Укришити.  Си.  Укришувати. 

Укрішуватн.  шую.  вш.  соь.  в.  укри- 
шити, шу.  шиш,  гл.  Крошить,  накрошить. 

Чи  я  согрішив,  що  троха  вкрийте?  Ном. .^".12226. 

Укрівавіти.  їм    Укрівавлювяти. 

Укрівавлювяти,  люю,  вш,  сов.  в.  укрі- 
вавіти. влю.  виш,  гл.  Окровавливать, 

окровавить.  Чого  в  тебе,  Янкі/,  ручка 
вкріеавленаї  Грин    III.  617. 

Уврівавітнся,  влюси,  вишои,  гл.  Окро- 
вавиться. Глянь,  де  се  ти  так  укріва- 

вився?  і  • 
Уврівля,    лі,    ж.    і )    Покрывало,    по- 
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крышка.  Вх.  Зн.  8.  2)  Покрьінаніо   (кры- 
ши). Рк.  .Іевиц. 

Укріп,  укропу,  .».— Окріп.  Чи  бачив 
хто  з  чорта  м'яеоі1  Чорта  в  і/кріп,  а 
чорт  утік.  Ном.  Л"»  2631.  2)  Раст.  укронь, 
Апеїішін  очахеоіепа.  Анк.  35.  Не  рости, 
укропе,  не  рости,  укропе,  та  вище  го- 

роду, та  вище  городу    Нп.   Ум.    УкрГпець. 
Укріпися.  См.  Укріпляти 
Укріпляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  укріпи 

ти,  плю,  пйш,  гл.  Укріплять,  укр-внить. 
Укріпив,  як  Бог  черепаху.  Ном.  Лі  7503. 
Твоя  правиця  його  віти  навіки  міцно 
укріпляла.  К.  Нса.і.  187.  Зі.ча  вже  мо- 

розами, кріпкими  укріпила.  МВ.    Н.    25. 
'Укро,  нар.  Трудно,  тяжело.-  Шух.  І.  81. 
Укроїти,  рою,  їш,  > л  =  Украятн. 
Укрутити,  ся.   Ся.    Укручувати,    ся. 
Укруть,  нар  Вмнгь,  сразу.  Вкрі/ть 

Кульбашний  кинувся  б  назад  до  чумаць- 
кого табору.  О.   1861.  X.  Кух.  24. 

Укручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  укру- 
тити, чу,  тиш,  гл.  1)  Вннп'їііиать,  ввин- 

тить. 2)  Вматывать,  вмотать,  заматывать, 

замотать,  обвязывать,  обвязать.  Прив'язав 
його  плечима  до  того  пповпа.  Добре  вкру- 

тив його.  Грив.  Н.  3.  Та  як  укрутив 

у  хвіст  руку, — давай  мірять.  Рудч.  Г'к. 
1.  3.  3}  Отрывать,  оторвать.  Укрутити  нбса. 
хвоста.  Сбить  снізсь.  Ном.  Лі  -1174.  4)  Впу- 

тывать, впутать  (вь  дЬло). 
Укручуватися,  чуюся,  вшся,  сої.,  в. 

укрутитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Ввин- 
чиваться, ввинтиться.  2)  Заматываться, 

замотаться,  запутываться,  запутаться.  Рій 
(бжоли)  укрутиться  в  коси.  Мил.  8. 

Укувати,  укую,  ёш,  гл.  Заковать,  око- 
вать. Скажу  тебе  в  кайдани  вкувати. 

Гол.  Білі  ніженьки  в  кайдани  вкували. 
АД.  І.  82.  2)  Сковать,  наковать.  Вкуй 
кілька  цвяхів.  Як  мама  не  вділила,  то 
коваль  не  вкує,  т.  е.  если  ніть  нріірод- 
ныхъ  способностей,  го  искусственно  их  ь 
не  создать.   Вас.  209. 

Укукббитн,  блю,  бяш,  ;.=Окукоби- 
*и.  Хата  виведена  була  по  вікна,  а  то 
и  її  до  пуття  укукобила  й  доповчила. 
Хары;.  г. 

Укупйти,  плю,  пнш,  гл.  Купить.  Уку- 
пимо  собі  золотого  човна.  Чуб.  III.    388. 

Укупйтнся    См.  Укуплятнся. 
Укупі,  нар.  Вміст*.  Росли  собі  вкупі. 

Чуб.  Укупі  били  ляхів,  укупі  терпіли 
всякі  пригоди.  К.  ЧР.  71.  Чи  є  що  кра- 

ще, лучче  в  світі,  як  укупі  жити!  з  бра- 

том добрим  добро  певне  познать,  не  ді- 
лити. Шевч.  У  и  Укулоньці,  укупочці,  укупці. 

Сидівши  вкупоньці,  мовчали.  Мкр.  Г.  66. 
Укуплятнся,  ляюся,  вшоя,  СОВ.  в. 

укупйтися,  плюся,  пншся,  гл.  Чрезь 
покупку  земли  врезываться,  врезаться  сво- 

ими владініями  въ  чужія  владїшія.  Вку- 
плятися  в  чужії  грунта.  2) — у  парубки. 
За  троекратное  угощеніе  парней  водкой 
получать,  получить  доступъ  въ  ихь  среду. 
Мил.  60. 

Укупоньці,  укупочці,  укупці,  нар. 
Ум.  огь  укупі. 

Укурнти,  ся.  См.  Укурюватя,  ся. 

Укуріти,  рію,  єш,  гл.  Запылиться,  за- дымиться. Камінюка  нависла,  вкуріла, 
а  хатина  тулиться  під  нею,  як  сиропха 
під  тинню.  Сн.  .1.  213.  Вкурів  хліб  ду- 

же, а  в  мішку  був.  Канев.  у. 

Укурюватя,  рюю,  вш,  сов.  в.  укурн- 
ти, рю,  риш,  гл.    Запыливать,    запылить. 

Укурюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
укурнтнся,  рюся,  рншся,  гл.  Пылиться, 
запылиться.  Як  не  вкрити  хліб,  то  вку- 
риться.  Хары;.  у. 

Укусити    См.  Укушати. 

Укуситися,  шуся,  сншся,  гл.  Укусить 

себя.  Укусись  за  язик,  'та  й  мовчи. Ном.  Лі   1126. 

Укуснутя,  ну.  нёш.  гл.  Куснуть  разь. 
Як  укусне  один  (воккУ 

Укутати,  ся.  См.  Укутувати,  оя. 
Укутувати,  тую.  вш,  сов.  в.  укутати, 

таю,  вш,  гл.  1)  Окутывать,  окутать,  обво- 
рачивать,  обворотить.  Боги  вкутані  са- 

мими вишиваними  рушниками.  Г.  Барв. 
180.  2)  Только  сов.  в.  Выпить,  сьість. 
Вишнівки  з  кварту  укутали.  Котл.  НП. 

347.  Укутали  за  'дин  день  цілий  хліб. 
Кролев.  у. 

Укутуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 
укутатися,  таюся,  вшся,  гл.  Закуты- 

ваться, закутаться.  Укутався  рядном  та  й 
лежить.  Черниг.  у. 

Укучнтися,  чуся,  чишся,  гл.  Наску- 
чить, надоътть.  Добре  ніколи  не  укучить- ся.   Ном.  Л6  1712. 

Укучно,  нар.  Вкучно  мі.  Мн*  наску- чило, надоїло.  Вх.  Зн.  8. 

Укушати,  шаю,  вш,  гл.  1)  іість.  Бу- 
деш ти  в  мене  хліб  сіль  вкутати,  ма- 

ленькі  дітки  доглядати.  Ни.  2)  Употр. 

только  сов.  в  :  укусити,  шу,  сиш.  Він  і  вку- 
сить, і  меду  дасть.  Нон.  №  3056.  Гадю- 
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ка  хоч  не  вкусить,  то  засичить.  Ном. 
№  287  б. 

Улагоджувати,  джую.  вш,  сов.  в. 
улагодив,  джу,  днш,  гл.  1 )  Улаживать, 
уладить.  2)  Усмирять,  усмирить,  укрощать, 
укротить,  успокаивать,  успокоить.  Злого 
ласкою  більш  х/лагодиш,  як  сваро.н.  Котл. 
МЧ    411. 

Улад,  пир.  И  Стройно;  вь  тактъ.  Влад 
співають  гімн.  11[<'вч.  60-1.    2)=До   ладу. 

У ладити,  джу,  диш,  г.і.=Уладнуватв. 
Тут  як  би  владить  так,  щоб  який-небудь 
неборак  не  здумав  шелесту  зробити.  Гліб. 

Уладіти,  дію,  вш,  <>.і.=Владітв.  На- 
що ж  .нені,  добродію,  людьми  уладіти' 

Грин.   III.  615. 
Уладнати,  днаго.  вш,  гл.  1 1  Уладить. 

2)  Поладить.  Ніяк  не  владнають.  Лохв.  у. 

Уладнувати,  вую,  вш,  гл.=Уладна- тв  1 

Уладнуватися,  нуюся,  вшея.  гл.  Сна- 
рядиться. 

Улазвтн,  жу,  знш.  сон.  в.  улізти,  зу, 
зеш,  гл.  1 1  Вліпить,  влічть,  пролізать,  про- 

лить вь  средину  чего.  Влізла  баба  в  не- 
рет.—ні  назад,  ні  наперед.  Ном.  .V  10086. 
У  чужу  душу  не  влізеш.  Ном.  X  6138. 
(■:  в  глеку  молоко,  та  голова  не  влізе.  Пост. 
2)  Входить,  войти.  Уліз  у  воду.  Ученики 
улізли    зараз   у    човен.    Єв.    І.    XXI.    3. 
3)  Поміщаться,  поміститься.  В  один  мі- 

шок не  влізе.  Харьк.  у. 
Уловитися,  жуся,  ввшея.  гл.  Влізать, 

поміщаться.  Голова  від  Бога,  а  литка 
скарбова:  бий  скільки  влазиться.  Ном 
Л*  1285.  В  шкіру  не  влазишся.  Ном. 
•V   13917. 

Улавливай,  а,  е=Улізлвввй     /Келех- 
Удааввй,  а,  є.  Тоть,  въ  который  ма- 

ляті. Влазний  погріб.  Міусск.  окр. 
Уламок,  мку,  м.  Обломокъ,  отломокь. 

Взяв  він  уламок  од  чистого  злота.  ІЦог-. 
В.   \Ь2. 

Улан,  на,  м.  Улавь.  Чуб.  V.  (.)4.  А  в 
уланах  добре  жити,  довбешкою  воші 
бити.  Нн.  Ум.  Уданим,  уланичон,  уяанчик. 
Ном.  .V.  811.   Грин.   III.   194. 

Уланенко.  ка,  м.  Сынъ   улава.    Шейк. 
Уланів,  вова.  ве.  Принадлежащей  ула- 

ну. Шейк. 
Улаянв.  ва,  м.  Ум.  огь  улан. 
Улаввв,  ва.  м.  Одинъ  улавъ.  Ой  нема, 

нема  того  уланина,  та  що  я  'го  любила. Гол.  І.  270. 
Уланичок,  чва,  м.  Ум.  огь  улан. 

Уланський,  а,  є.  Уланскій.  Шейк. 
Уласкавити,  ся.  Ом.  Уласкавлюва- 

ти, ся. 
Уласкавлювати,  влюю,  вш,  сов.  в. 

уласкавити,  вдю,  ввш,  гл.  Умилостив- 
лять, умилостивить. 

Уласкавлюватися,  влююся.  вшея,  сов. 
п.  уласкавитися,  влюся.  ввшея,  гл. 

Умилостивляться,  умилостивиться.'  Не  жу- 
рись' Ыоже  ще  батько  власкавиться  — 

він  же  тебе  жалує.  Міі.  II.    112. 

Улатати,  таю,  вш,  гл.  Наложить  ла- 
П.іатм.  Н.іашашн  треба  старий  кожух. 
Харьк.  у. 
Улаштувати,  тую,  вш,  гл.  Прилілаїь, 

пригнать.  Клин  улаштував  у  стіл  так 
гарно,  що  й  не  знать. 

Улвгці,  нар.  Налегкі. 
Улегчатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  улегчнта, 

чу,  чйш,  гл.  Облегчать,  облегчить. 
Улежати,  жу,  жиш,  гл.  Пролежать, 

пікістное  время,  вылежать.  Денис  не 
в.гежнть,  не  всидить  і  не  постоїть  на 

одному  місті.  Ь"в.  Нігде  і  хліба  кусок не  влежить.  Ном.  Лі  12223.  Та  вже  не- 
хай хоч  розіпнуть,  а  я  без  вірші  не 

улежу,  Шевч.  44  1. 
Улежатися.  См.  Удежуватвся. 
Улещуватися,  жуюся,  вшея,  сов.  в. 

улежатися,  жуся,  жвшев,  гл.  Улежи- 
ваться, улежаться.  Груша  добре  влежа- лась. 

Улекшатн,  шаю.  вш,  сов.  в.  улек- 
шитв,  ту,  шнш,  гл.=Улегчатв,  улег- 
чвтв  Циганочка  потішала,  влекшала 
серденько.  Млак.  УО. 

Улелевати,  ваю,  вш,  гл.  Заморить, 

уморить,  умертвить.  Змія,  звісно,  улеле- 
кав.   Грин.   II.   236. 

Уленутн,  ну,  веш,  гл.  =  Улетітв. 
Одчини  мені  оконечко,  до  я  й  улену. 

Чуб. 
'Удень,  ульня.  .«.=Улів  Ном.,  стр. 

294,  >£   139. 

Улесливий,  а,  е.  Льстивый,  вкрадчи- 
вый.   Чоловік  улесливий. 

Улесливість,  воств,  ж.  Льстивость. 
Улесливо,  нар.  Льстиво. 
Улестити.  См.  Удещатн. 

Улетіти.  См.  Улітати. 

Улещанвя,  ня,  с  Задабриваніе,  умас- 
ливаніе;  вкрадчивый,  льстивый  річв.  Го- 

ді тобі,  стара  воркотухо:  твої  влещання 
ще  гірш  засмутили  панію.  Стор.  II.  216. 
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В  його    слові    улещання,    а    ні    крихти 
правди.  К.  Исал.  21. 

Улещати,  щаю,  вш,  сов.  в.  улестим, 

улещу,  стиш,  гл.  Умасливать,  умаслить, 

задабривать,  задобрить,  ублажать,  убла- 
жить. Язиком  його  влещає,  в  серці  иншу 

думку  має.  К.  Псал.  25.  Як  її  не  уле- 
щав, а  не  схотіла  зостатися.  Стор,  М. 

Пр.  28.  Стали  улещать  чоловіка,  щоб 
він  заночував  у  них.  Стор.  1.  71. 

Улйва,  ви,  ж.  Проливной  дождь.  Бур- 
хали із-під  неба  вливи,  і  хмари  голо 

сом  гукали.  К.  ІІсал.  176. 
Уливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  улити, 

уллю,  уллєш,  гл.  1)  Вливать,  влить.  Влив 

йому  в  рот  живущої  води,  він  і  ожив. 

Рудч.  Ск!  І.  128.  2)  Обливать,  облить,  по 
лить.  Влита  слізьми.  МВ.  (0.  1862.  1. 

81).  Треба  землю  крів'ю  влить,  щоб  по- 
чала вона  родить.  Щог.  Сл.  4.  3)  Убі- 
гать, убіжать  быстро.  Пес  уливав.  Вх. 

Зн.  73. 

Уливатися,  ваюся,  вшоя,  сов.  в.  ули- 

тися, уллюся,  ллєшся,  гл.  Вливаться, 
влиться.  2)  Виадать,  впасть  (о  рік*). 

3)  Обливаться,  облиться.  Вона  усе  сльо- зами вливалася.  МВ.  (О.  1862.  І.  73). 

Улннути,  ну,  неш,  гл.  Влетіть.  В  чет- 
верте віконце  ангел  влинув,  на  престолі 

став,  слізку  вронив.  Чуб.  Ш.  434. 

Улинути,  ну,  неш,  гл.  Влить  (однокр.). Мнж.  193. 

Уливати,  паю,  вш,  сов.  в.  улипнути, 

пну,  неш,  гл.  1)  Прилипать,  прилипнуть. 

2)  Только  сов.  в.  Объ  одежд*,  обуви:  впол- 

не прійтись,  какъ  разъ  быть  впору.  При- 
міряють той  черевичок, — а  він  так  і 

влип:  як  там  буе.  Рудч.  Ск.  II.  48. 
Улйтн,  си.  См.  Уливати,  ей. 

Уліво,  пар.  Вліво. 

Улівбруч,  кар —Уліво. 

Уліжннй,  а,  е.  Удобный  для   лежаніи. 

Уліжно,  нар.  Удобно  для  лежанія.  Хоч 
не  в'їжно,  так  уліжно.  Ном.    №    10387 

Улізливий,  а,  е.  Назойливый,  надо- 
-вдливый.  Желех 

Уліати.  Си.  Улазити 

'Улій,  улія,  л<  .= Вулій.  Уы.  'Улійок.  Но- венькі у  лійки  лаштує  на  нові  рої.  Г. 
Біірв.  144. 

Тлів,  ва,  л  — Вулів.  Ведмідь  цілий 
улік  меду  припер.  Рудч.  Ск.  Н.  15. 

Уліийти.  См.  Уліплювати 

Уліплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  улі- 

пити, плю,  пнш,  гл.  1)  Вліпливать,  влі- 
пить, вклеивать,  вклеить,  вставлять,  вста- 
вить. Ва  те  мати  вродила,  щоб  дівчина 

любила,  чорні  очи  вліпила.  Ном.  №  13935. 

Так  хороше  зліпив,  як  душі  не  вліпив. 
Ном.  №  10430.  Вліпив  Бог  душу,  як  у 

пня.  Ном.  №  2915.  3)  Попадать,  попасть. 

Як  ув  око  вліпив.  Ном.  №  11356.  Одже 
сон  ніколи  не  змилить,  як  до  ока  влте. 
Харьк.  і 

Улітати,  таю,  вш,  сов.  в.  улетіти,  чу, 

тйш, ,  гл.  Влетать,  влетіть. 

УлІті,  нар.  Літомь.  Вліті  і  качка 

прачка,  а  взімі  і  Тереся  не  береться. 

Ном.  №  552.  Хто  еліті  гайнує,  той  взі- 
мі голодує.  Ном.  Лі  558. 

Улітку,  нар. =Уліті.  Влітку  день- 
год.  Ном.  №  555.  Як  би  влітку  на  пан- 

щину не  ходила,  так  сказали  б,  що  па 
себе  недуг  натягала.  Ном.  №  13476. 

Улічитн,  чу,  чиш,  гл.  1)  Отсчитать. 

2)  Обчесться.  Другим  ще  докладала  лиш
- 

ку, а  тут  одного  яйця  нема  до  сотні— 
влічила  я.  Новомоск.  у.  (Залюб.).  3)  Вы- 

лечить. Щоб  серце  улічити,  тра  козака любити.  Гол.  І.  331. 

Улляти,  уллю,  лвш,  гл.=Улити.  Кра- 
сний, як  го  з  воску  улляв.  Ном.  №13146. 

Улови,  вів,  м.  Ловитва,  охота.  Не  то- 
ді собак  годують,  як  на  влови  йдуть. 

Ном.  Ой  поїдем  на  влови,  на  влови,  то- 

варишу мій!  Ном.  №  14148.  Нема  мого 
пана  дома,  поїхав  на  влови.  Нп. 

Уловити,  влю,  виш,  гл.  Поймать.  Ли
- 

сичка.... так  уже  йому  служить:  уло- 

вить де  курочку,  то  сама  не  їсть,  а 

йому  принесе.  Рудч.  Ск.  І.  24.  На  тобі 

удку  та  піди  собі  риби  влови.  Рудч.  Ск. II.  86. 

Уловитися,  влюси,  вишся,  гл.  
Пой- 

маться. Нехай  вловиться  в  тенета,  що 

на  мене  потай  ставив.  К.  Псал.  81. 

Улбга.  ги,  ж.  Впадина,  углубленіе.
 

Угор.  Улбги.  Каменный  котловины,  ам
фи- 

театральнаго  вида,  въ  юговосточной  
вітви 

галицкихъ  Карпатъ.  Шух.  І.  3. 

Улбгвистий,  а,  е.  Желобообразный,  
со 

впадинами. 

Улоговина,  ни,  ж.  Впадина,  котловин
а, ложбина. 

Улбгий,  а,  е.  Ровный,  илоскій  безъ 
возвьішеній.  Улоге  пом.  Улоге  землище. 

Улбга  горб.  Гора  съ  некрутыгь  подъемомъ. Вх.  Зн.  73. 



Я  ОЖИНА — УЛЯГАТИ. 

845 

Улбжяяа,  на,  ж.  Низменность. 
Уложити,  жу,  жжш,  гл.  1)  Вложить. 

Вложив  Бог  душу,  як  в  грушу:  Нон. 
X  2912.  Гількм  нашого,  що  в  душу  вло- 

жено. Нон.  №  12122.  См.  Умасти.  2)  На- 
діть. І  жупана  на  тебе  як  слід  не  вло- 

жили. О.  1861.  Ш.  17. 

Уложитися,  жуся,  жяшся,.гл.  ̂ Уло- 
житься. Торбо,  торбо,  укладайсь.'  Вона  й 

уложиться.  Рудч.  Ск.  II.  137.  2)  Улечься. 
Вона  вже  уложилася  слабая  і  стогне. 
Чуб.  См.  Укладатися. 

Улолбвати,  каю,  вш,  гл.=Улелек*тн. 
Ном.  ДЇ  11126. 

Уложйтв,  шлю,  мнш,  гл.  і)  Отломать. 

2)  Сломать.  Як  до  тонкого  "дерева  вче- 
питься, то  і  вломить.  Грвн.  Ш.  508. 

Мені  мало  рук  не  вломили,  а  ти  мов 
ниш.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  70).  ПобГг,  як  нб- 
гу  вловив,— скоро    побіжалг.    Мвж.    162. 
3)  Броситься  въ  сторону.  (Вовк  зайця) 
ояі-оте  нажене;  от  заєць  убік  як  уло- 

мить,—вовк  і  останеться.  О.  1861.  V.  59. 
Уловимся,  илюся,  мнтся,  гл.  1 )  От- 

ломаться. 2)  Сломаться.  Я  на  неї  за- 
дивився—віз  мені  уломився.  Нп.  Вісь 

йому  вломилась    Г.  Барв.  177. 
Улбжок,  жжу  и  икя,  м.  1)  Отломокъ. 

2)  Слабый,  беэсильный  человікь.  Хиба  ти 
вломок,  що  не  підіймеш  цього  мішка. 

'Улоньха,  ии,  ж.  Ум.  огь  улиця. 
'Улошний,  а,  е.  Уличный.  Хто  його 

знає, — чи  то  його  прізвище  зроду  таке, 
чи  улошне.  Г.  Барк.  516. 

Улузнутнся,  в  уся,  нешся,  гл.  По- 
даться, подвергнуться  порчі.  Підошва  і 

не  влузнулася,  а  переди  порвалися.  Чер- 
■иг.  у.  Год  уже  замужем,  а  здорова  і  не 
влузнеться.  Г.  Барв.  258. 

Улувогаетити,  шёчу,  тиш  гл.  Убить, 
застрілить.  Мнж.  193. 

Улупити,  плю,  пмш,  гл.  1)  Отколоть, 
отковырнуть,  отлупить.  Мій  кінь  сивенький 
на  камінь  не  ступить,  каменя  не  влу- 

пить. Лукапі.  169.  Серця  4  улупила  та 
матінку  купила.  Мил.  205.  2)  Ударить 
А  він  його  здоровенною  булавою  як  улу- 

пить, то  так  і  вжене  в  землю.  ЗОЮР. 
II.  72.  Ще  будем  по  закону  судити,  що 
тобі  в  спину  влупити.  Грвн.  Ш.  565. 

А  як  влупить  чортяку  грім,  заб'є  його. 
Драг.  44.  3)  Побіжать  быстро.  Як  повер- 

ніться назад  та  як  улупе  до  ями.  ХС. 
Ш.  56. 

Улупити,  чаю,  вш,  сов.  в.  улучити, 
чу,  чяш,  гл.  1)  Попадать,  попасть  въ  ціль. 

Коли  чи  б'є,  то  вже  влучає.  Котл.  Ен. 
IV.  65.  Не  влучила  Лемерівна  в  ніжень- 

ку, та  влучила  Лемерівна  в  серденько. 
Мет.  285.  2)  Попадать,  попасть  ку*а,  най- 

ти путь.  Я  не  влучу  до  вас  заходити. 
(Стрижевск.).  8)  Уміть,  сгуміть  что  сді- 
лать.  Як  не  влучиш  і  йому  дати  сього 
дання,  то  марне  й  вона  литиме.  Г.  Барв. 
536.  4)  Успіть  замітить,  успіть  прослі- 

дить. Він  кинув  на  Ыас  палицю — ми 
йшли  всі  укупочці — а  ми  розбіглись  по 
дорогах— не  влучила  я  куди  яка  з  нас  і 
побила.  Павлогр.  у. 

Улучен,  улучннй,  а,  є.  Міткій.  Бог 
хоч  не  скорей,  так  улучен.  Ном.  Лв   47. 
Улучити.  См.  Улучати. 
Улучннй.  См.  Улучен. 
Улучність  воотв,  ж.  Міткость.  Желех. 

Улучно,  нар.  Мітко. 
Улущити,  щу  щиш,  гл.  Сильно  уда- 

рить. Желех. 
Улюбити,  ся.  Си.  Улюблятн,  ся. 
Улюбленець  нця.  м.  Любимець.  Ум. 

Улюбленчик.  Любимчикъ.  Бабуся  не  знав 
вже.  чим  свого  кохоного  улюбленчика 
вшанувати    Г.  Барв.  502. 

Улюблений,  а,  е.  Любимый,  возлюблен- 
ный. Пані  моя,  пані  моя,  пані  влюбле- 
ная. Мет.  122. 

Улюблятн,  ляю,  вш,  сов.  в.  улюби- 
ти, блю,  бвш,  гл.  1)  Только  несов  в. 

Долюбливать.  Не  конешне  вона  влюбляла, 
як  до  чоловіка  трапиться  гість.  МВ. 

(КС.  1902.  X.  143).  2)  Только  сов.  в.  По- 
любить. Дуже  вже  цього  хлоиця  улюбила. 

Зміев.  у.  Голуба  убив,  голубку  влюбив. 
Чуб.  У.  246.  Я  улюбив  що.  Мні  понрави- 

лось что-нибудь.  Дав  нам  привелей  осягти 
під  город  поля,  гаї  і  сіножаті,  які  сами 
улюбимо.  К.  ЧР.  225. 

Улюблятнся,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
улюбитися,  блюси,  бвшся.  гл.  Влюблять- 

ся, влюбиться.  Був  собі  парубок  і  влю- 
бився він  у  дівчину.  Рудч.  Ск.  І.  78.  Ой 

як  влюблявся  парень  на  дві  дівки,  да  ви- 
бірав—котора  вірнійша  буде.  Рудч.  Ск. 

І.   184. 
Улютунати,  тую,  вш,  гл.  Впаять. 
Улягати,  гаю,  вш,  гл.  Мчаться  (о  лоша- 

дяхъ,  охотн.  собакахъ,  во.лкахъ).  Стриже 

сіренький  (заєць)  степом,  тільки  хвости- 
ком киває,  вона  (собака)  за  ним  так  і 

уляга,  так.  здається,  от-от  ухопить. 
Греб.  403.  Шість  чоловіка  вовків  як  на- 

п'яли одного  зайця:  один  біжить.. ,  а  да- 
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М  другий  як  уляже:  от-от  нажене.  0. 
1861.  V.  (іП. 

Улягатися,  гаюся,  вшея,  сов.  в.  уляг- 
тися, жуся,  жешся,  гл.  Улегаться,  улечь- 

ся. На  піску  улігся,  та  думка  спати  не 

дала.  Котл.  Ен.  А*.  С.  Лихо...  в  ванілі 
серці  Й  уляглось.  ИІевч.  553.  /  хвилі 
вляжуться,  мовчить  німа  безодня.  К. 
Нсал.  251. 

У. тягова,  улягома  См.  Лягова,  ля- 
гона. 

Улягбвива.  нн,  аг.^>  Улоговина.  На 
вулиці  еіфзь  по  улягоппнах  стоїть  вода. 
.Іч\в.  у. 

Улягтвся.  См.  Улягатися. 

Улякатися,  каюся,  вшея,  сов.  в.  уля- 
квутися,  нуся,  вёшея,  гл.  Пугаться, 
испугаться.  Та  тоді  й  уляннувся:  Боже 
мій,-  шо  я  наробив!  Гри».  III.  587.  Ой 
як  дівча  ся  улякло,  на  коліна  пред  ним 
клякло.  А  ти,  дівча,  не  влякайся. ...  Гол. 
1    235. 

Уляпати,  ся.  См.  Уляпуватв,  оя. 
Уляпуватв,  пую,  вш,  сов.  в.  уляпати, 

паю,  вш.  гл.  Обрызгивать,  обрызгать,  за- 
брызгать. 
Уляпуватиоя.  пуюся,  вшея.  сов.  и. 

уляпатися,  паюся.  ешея,  г.  г  Забрызги- 
ваться, обрызгаться. 

Ум.  ума,  м.  Увъ.  Багато  ума,  та 
в  мішені  кат-ма.  Пом.  Лі  1553.  Не  при 
умі.  Не  въ  своем ь  умі;.  Розум  не  вернувсь. 
Така  вона  стала  якась  не  при  умі. 
МВ.  І.  102.  З  добра  ума.  По  добру.  Іди  ж 
мені,  кажу,  з  хати  з  добра  ума,  а  то 
он  бач— кочерга.  Сим.  131.  Ума  вивГдувати. 
Узнавать  образъ  мыслей,  раэспрашивать, 
разузнавать.  О,  се  такий  пан,  що  ма- 

буть ума  вивідує.  Черк.  у.  Ум.  Умець. 
уибчок. 

Умаватв,  ся.  См.  Умавувати,  ся. 
Умазувати,  вую,  вш,  сов.  в.  умаватя, 

жу,  жеш,  гл.  1)  Пачкать,  запачкать. 
Умазать  морду  їх  мазкою.  Котл.  Ен. 
V.  02.  2)  Вліплять,  вліпить  (въ  стіну 
ііря  мазаній  глиной).  Вмазала  люстерко 
в  стіну. 

Умазуватися  зуюся.  вшея,  сов.  н. 
умазатися,  жуся.  жешся,  гл.  Пачкаться, 
запачкаться. 

Умаїти.  Гм.  Умаюьатя. 
Умалити,  ся.  См.  Умаляти,  ся. 
Умальвуватв,    кую,    вш.    гл.    Умень- 

шить. Желех.  (Іпі.  з    Ннк.і .    Казки    13). 
Умаляти,  лчю.  вш,  гов.  в.    умалити, 

лю,  лиш,  гл.  Умалять,  умалить,  умень- 
шать, уменьшить,  сокращать,  сократить. 

От  тобі  наука:  не  ходи  на  двір  без  Ьрю- 
<а, —  свиня  зчалить  і  віка  умалить.  Ном. 
.V  7091.  Чи  я  її  по  личеньку  вдарив,  чи 

п  її  здоров'я  умалив?  Мот.  271. 
Умалятися,  ляюся.  вшея,  гов.  в.  ума 

литися,  люся,  лишся,  гл  Умаляться, 
умалиться,  у  меныпатьсн,  уменьшиться.  .Г.мл- 
іилося  щирих  серед  людської  громади. 
К,  Псал.  24.  Хоч  і  вмолиться  подать, 
тп  не  дуже.  Валков,  у. 

У  мая  йти    См.  Умавювати. 

Умавіжнтися,  жуся,  жвшея,  гл.  Уто- 
миться. Кполев.  у. 

Умалювати,  нюю,  єш.  сов.  в.  уманн 
ти,  ню,  ннш,  гл.    Заманивать,    заманить 

Умастити,  щу,  стиш,  гл.  Умаслить, 
обмаслить,  обмазать. 

Умаститися,  щуся.  стишся,  гл.  06- 
маслиться,  обмазаться.  Це  вмастивсь,  на- 

че сатана  в  бо.ппто.  Ном.  36  7в1У 

Уматеріти,  рію.  вш,  гл.  Окріпнуть, 
возмужать.  Як  уматеріє,  буде  віл  добрий. 
Міусе,  окр.  Нехай  він  уматеріє,  узна> 
все — як  коло  чого  ухождатися.  Борз.  у. 
Дівкою  тока  була  собі  непоказна,  а  піш- 

ла заміж,  тепер  уже  вматеріла.  II Во- .1ЫН.   у. 

Уматернітн.  вію  вш,  м  — У  матер  іти 
'Умати.  умаго,  вш,  гл.  Рішать  умомъ? Чоловік  думає,  а  Бог  умає.  Ном..  стр. 

281,  Аі  82. 
Умах,  нар.  Вмип.,  быстро.  Нарядилась 

вмах.  Котл.  Ен.'УІ.  81. 
Умаювати.  умаюю,  вш.  сов.  в.  умаїти. 

умаю,  Іш.  гл.  Убирать,  убрать  зеленью, 
цвітамн.  Мою  дг/шу,  мов  до  тлюбу  дів- 

чину, вмаїли.  Млак.   ЗЬ. 

Умеднтн.  джу,  двш,  гл.  Основное  зна- 
чевіе  невидимому:  усластить  медомь: встре- 

чено только  въ  переносномъ.  ироническом  к 

значеній  о  плохою,  приготовленій.  На  сто- 
лі окраєць  хліба,  та  так  його  мудро 

перепечайка  умедила,  шо  йому  и  шко- 
ринка  на  палець  одстала.  Мнж.   108. 

Умелигати,гаю,вш,  гл.=Умережитн2. 
Поїла  вона  все,  що  було  на  подвіррі,  на- 

віть шкарбани  старі  і  драну  свитину 
умелигала.  Гри  і.  11.  210. 

'Улен,  умна.  не  =  Умний.  Су  мир  умен. Ном.  36  3276. 

Уменшати,  шлю,  вш,  сов.  в.  уменши- 
ти, шу,  шйш,  г.,    Уменьшать,  уменьшить. 

Уяеншатися,    таюся,    вшея,    сов.    в. 
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уменшатися,  шуся,  шншся,  гл.  Умень- 
шаться, уменьшиться.  Зачала  ся  жовна- 

рева  мошонка  вменшати.  Гол. 

Умережим, 'жу,  жіш,  гл.  1)  Укра- сить узорный.  2 1  Уплесть,  сьсть.  Сім  пиро- 
гів умереж;/  тг.  ляжу — полежу.  Харьк.  у. 

Сей  кусок  як  умережиш^  іиак  і  піч  пе- 
рсгежиш.   Пом.  Л   12203. 

Умерлёць,  умерця,  м.   Мертвець.  Же- 
ЛІ'Х. 

Умерлий,  а,  в  Умершій.  Поможе,  як 

умерлому  кадило.  Ном.  .V  5668.  Горить, 
як  за  умерлого  дуги  у.  Нон.  X    1404  6. 
Умерлян;  лин.  ж.  мн.  Аггь  смерти 

и  сопряженные  сь  вимъ  вар.  обряды.  Рк. 
Левпц.  А  що  похорон,  хрестини,  вмер- 
лини,  то  я  (дяк  і  одправлю.  Грня.  III.  577. 

Умертвити,  вліб,  виш,  гл.  Умертвить. 

Ходив  (упирі.)  у  село  і  вмертвив  поруб- 
ка одного  і  дівку.  Ірин.  II.  99. 

Умерти.  Ся.  Уміратн. 

Упертися,  упреться,  гл.  безл.  Уме- 
реть. Умреться,  так  все  минеться.  Ном. 

*  2133. 

Умёрчнк,  ка.    .«  — Умерлець.    Желсх. 
Унести,  ту,  тіш,  гл.  Замести,  занести 

(снігомі.)  Стоїть  копиця  на  току,  ті- 
кн  верх  вхідно,  а  то  вся  вметена.  Черв.  г. 

Уиетітя,  таю,  вш,  гл.  Вбросить.  На 
Свиридона  лякають  у  садку  дерево  соки- 

рою і  приказують:*  „як  не  родитимеш, 

то  зрубаю  і  в  піч  уметаю*.  Грив.  II.  21. 
Уметйти.  Ся.  УиІчати. 

Умёць,  умця  и  укцю,  м.  Ум.  оті.  ум. 
У  його  умцю  за  дурну  вівцю.  Ном.  >6  6262. 
Умивальній  а,  е.  Умывальный.  Моя 

вмивальна  чаша.  К.  Ьсал    137. 
Умивальниця,  ці,  ж.  Умывальник!.. 

Тсус  налив  води  в  умивальницю.  Єв.  І. 
ХНІ.  5. 

Умивання,  вя.  с  Уньїваніе.  Ум.  Умк- 

ваннячио.  Вибігило  лйчко  умкваннячко. 
Чуб.   Ш     145. 

Умиваний,  а,  є;  УнышВ.  Наша  Галя 

як  краля,—  та  душа    не   вмивана.    Ном. 
Умивати,  важ»,  вш,  сов.  ь.  умити,  умію, 

вш,  гл.  1)  Умывать,  умыть.  Умивай  же 
біле  личко  дрібними  сльозами.  Шевч. 
При  одній  свічі  личенько  вмивав,  при 
другій  свічі  татоньки  вбірав.  Гол.  Ввійшла 
в  хату,  Катерина  їй  ноги  умила.  Шевч 
III.  Вмиаат*  руки  від  чдго.  Отказываться 
огь  чего.  Теперк а  вмивають  руки  від  по- 

ля, а  потому  буде  казати,  що  поля  не- 
ма. Канеі.  у.  2)  Сносить,    снести    водой. 

Як  вода   вмила   (що,    кого).    Исчезь    безь 
сліда.  Рудч.  Ск.  І.  81. 

Умиватися,  ваюся,  вшея,  сов.  в  умити- 
ся, умиюся,  ешся,  гл.  Умываться,  умыть- 
ся. Вмивайся,  молися  та  за  хліб  бери- 
ся. Ном.  .V  4114.  Лебідь  буде  купатися, 

а  лебідочка  вмиватися.  Ни.  Так  і  вми- 
ються слізоньками    МВ.  (0.  1662.  НІ.  49). 

Умикати,  ваю,  вш.  сов.  в.  умкнути, 
кну,  нёш,  гл.  Убігать,  убіжать,  уходить, 
уйти,  удрать.  Ставайте  отам,  бо  тудою 
вовк  умикатиме.  Волыв.  г.  Тоді  хоч  уми- 

кай із  хати.  О.  1861.  Ш.  87.  Та  й 

з  хати  сам  умкнув.  Г.  Арт.  (0.  1861 

НІ.  82). 
Умикатися,  каюся,  ешся,  гл.  Вміши- 

ваться.  Я  вже  в  діло  до  сестри  та  бра- 
та і  не  умикалась.  Рк.  Левиц.  Миргор.  у. 

Слов.  Д    Эварн. 

Умикнути,  ву,  вёш,  гл.  Сгість  Як 
вони  (воли)  в  мене  умикнули  за  ввесь 
день  хоч  отаке  стебло,  то  най  мені  очі 

з  лоба  вибере,  а  ти  кажеш:  худі!  хиба 
за  день  не  похуднуть.  Каменец,  у.  (Ло- бод.). 

Умилити,  лю,  лиш;  гл.  Взмылить  (ло- 
шадь* Умиливши  добре  коня  і  поверта 

до  нас.  Стор    II.  22. 

Умилосердити,  джу.  диш,  гл.  Уми 
юстивить,  умилосердить,  сдіїать  мило- 
серднымъ.  Робитиму,  робитиму  поки 
сили....  Може  вгожу,  може  вмилосерджу 
МВ.  (0.  1862.  НІ.  62).  Устав  тоді  Фі- 
нес  і  вмилосердив  Нога,— минули  болесті, 
не  мерли  більше  люде.  К.  Цсал.  24  6. 

Умилосердитися,  джуся.  дишся.  гл. 
У.чилосердствоваться.  умилостивиться.  Су- 
се,  Сину  Ножий,  відпусти  нам  гріхи: 
а  у.нилосердися  над  нами.  КоІЬ.  II.  284. 

Умилостивити,  влю,  виш,  гл.  Уми- 
лостивить, еділать  мнлостивымъ.  Щоб  його 

як  небудь  умилостивити,  вклонився  йому. 
Стор.  І    149. 

I.  Уминати,  на'ю,  вш,  сов.  в.  ум'яти, 
умну,  нёш,  гл.  1)  Выминать,  вымять,  из- 

мять, умять.  2)  Уплетать,  уилесть  Так 
уминає,  що  аж  за  ушима  лящить.  Грин. 
І.  125.  Лев  уминав  за  сніданням  ягня. 
Гліб.  Сижу  собі  в  кінці  стола,  курча 
уминаю.  Чуб.  V.  655.  Не  журиться 
Антін  об  тім:  батько  вмірає,  а  він  бли- 

на вминає.  Ном.  Де   1997. 

II.  Уминати,  наю,  вш,  сов.  в.  умкну- 
ти, ну.  нёш,  гл.  1)  Проходить,  пройти 

мимо.  2)  Пропускать,  пропустить,  опускать. 
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опустить.  Повісти,  як  усе  було-  не  вми- 
ни  нічого.  МВ.  II.  149. 

'Умисел,  слу,  м.  Мысль.  Став  лях 
бутурлак  дорогії  напитки  пити-підпи- 
вати,  стали  умисли  козацьку  голову 
клюшника  розбивати.  АД.  І.  212. 

Умислити.  См.  Умишляти 

Умисне,  нар.  Умышленно,  нарочно. 
Випитувала  вона  усе  те  умисне,  шоб 
чоловіка  свого  піймать.  Грин.   II.   101. 

Умисний,  а,  е.  Умышленный  нарочный. 
Шейк. 

Умйтель,  нар.  Вь  клочки,  въ  дребезги . 
Умити,  ся.  См.  Умивати,  ся. 

'УмиЧ,  ча,  м.  Раст.  їїутріїаеа.  Вх  11ч. II.  33. 

Умишляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  умисли 

ти,  лю,  лиш,  гл.  Придумывать,  приду- 
мать, задумывать,  задумать.  Вони  на  пра- 

вих умишляють,  безвинного  судом  осу- 
дять. К.  Псал.  219. 

Умілий,  а,  е.  Умелый,  искусный.  У  рі- 
чах не  сунься  за  вмілими.  Ув  умілого 

й  долото  рибу  ловить.  Ном.  Д6  6019. 

Уміло,  нар.  Уміло,  искусно. 

Умінний,  а,  е=Унілий.  Жслех. 
Уміратн,  раю.  вш.  сов.  в.  умерти 

умру,  реш,  гл.  Умирать,  умереть.  Коли 
емірати,  то  емірати, — то  все  треба 
день  оперяти.  Ном.  .V;  4268.  Хто  за 
віру  умірас,  той  собі  царето  заробляє. 
Ном.  №  1.  Щоб  я  вмер,  коли  неправду 

камсу.  Ном  .V  932.  Хто  вмер,  той  кая- 
тиметься,- такой  хорошійсолнечньїй  день. 

ІІо.ч.  №  603  Вона  вмерло— води!  Она 
сильно,  до  смерти  хочетъ  воды.  Харьк.  у. 

Умірачка,  ки,  ж.  Моръ  среди  людей, 
смерть.  Мнж.   177 

Умірущий,  а,  є.  Умирающій.  Не  на  вмі- 

рущого'  Но  иредвіщаегь  смерти  кому  ви- 
будь. (ІІом.  №  312. 

У  міряти,  ряю.  вш,  гл.  Не  хомірнть. 
Не  скачіть  сажнем,  а  то  ви  або  умі- 
рите,  або  наміруте. 

Умісити.  См.  Умішувати. 

Умістити,  ся.  См.  Уміщати,  ся. 

Умітати,  таю,  вш,  сов  в.  умести,  ту. 
тіш,  гл.  1)  Вметать,  вместь  но  что.  2)  Вы- 

метать, выместь.  Красно  вметено  перед 
світлоньков.   Гол.  IV.    14. 

Уиітенінво,  иа,  с.=Уметене  подві- 
ренько.  См.  Умітати  н  подвіренько.  На 
вміїЬенінку  красно  вметено,  красно  вме- 

тено перед  світлоньков.  Гол.  IV.  14 

Умічатм.  чаю,   вш,   сов.    в.    уиетйти, 

мечу,  тйш  и  умітитм,    мічу,    тяю,    гл. 
Замічать,  замітить,  примітить  Кажу  ж 

вам — не  вмітив  їх  гаразд— в  чому  одіті, 
а  так— довга  одежа.  Новомоск.  у.  (За- 

люб.І.  Я  не  вмітив,  чи  булл  вона  п'яна, 
чи  ні.  Екат.  у.  (Залюб.).  Я  не  вмічала, 
чи  були  там  сліди,-  мені  й  байдужі'. 

(Залюб.).  Швидко  бігли,  -затим  не  мож' 
на  було  їх  у  мітити,  які  вони  були  собі 
на  вид.  Новомоск.  у.  /  Нилипиха  вже 

вмічати  почала,  що  дома  він  не  гово- 
рить і  смутує.  МВ.  II     174. 

Уміти,  умію,  вш,  гл.  Уміть,  знать.  От- 
тут  тобі,  моя  доле,  оттут  пропадати, 

що  не  вміла,  що  не  вміла  мене  шанува- 
ти. Мет.  13.  Вміли- сте,  кумцю,  вари- 
ти, та  не  вміли  давати.  Ном.  №  11967 

Сказала  б  казки  -не  вмію;  сказала  б 

приказки — не  смію.  Рудч.  Хто  не  зазнав 
зла,  не  вміє  шані/вати  добра.  Ном. 
№  2203. 

Умітний.а.е  Уніюіцій.  Шейк.  .Іенч.84. 
Уміцнйти    Гм.  УмІцняти. 

Уміцвяти,  няю.  вш,  сон.    в.   уміцнй- 
ти, ню,  нйш,   гл.    Укріп  їли.,    укріпить. 

Умішати.  См.  Умішувати  2. 

Умішувати,  шую,  вш.  сон.  н  уміси- 
ти, шу,  сиш,  гл.  1  і  Вьімішивать,  вимі- 
сить (тісто).  2)  сов.  н  умішати,  шаю,  єш. 

При  міні  икать,  примішать. 

Уміщати,  щаю,  вш,  сов.  в.  у  містити,  щу 
стиш,  гл.  Поміщать,  помістить.  Зміен.  у. 
Не  вмістити  тобі  в  серці  нової  науки. 
К    Доев.  33 

Уміщатися,  щаюся,  вшея,  сов.  в.  умі- 
ститися. ЩуСЯ,  СТИШСЯ,  гЛ.  ПоМІЩаТЬСЯ, 

поміститься.  Пита  чорта:  як  ти  туди 
вмістився  в  пляшку?  Пом. 

Умкнути.  Ся.  Умикати 
Умлівати,  ваю,  єш,  сои.  н  умліти, 

лію,  вш,  гл.  1)  Мліть,  обомлівать,  обо- 
мліть. Не  бачила  сова  сокола:  як  уздріла, 

аж  умліли.  Ном.  Де  1374.  Як  уздріла 
Ганнусенька,  на  ніженьках  вмліла.  Гол. 

.1  в  козака  серце  умліває,  а  в  дівчини- 
кров'ю  окиши.  Ни.  З  жалю  умліває. 
З  голоду  вмліває.  Гудан.  І.  82.  2)=Упрі- 
вати  2.  Борщ  умлів  уже  добре  Мирг  у. 
Глов.  Д    Увари. 

'Умвий.  а,  е=Ро8умаий  Умні  люд< 
чітким  ходять,  а  дурні  їзНять.  Ном. 
.V   11372. 

'Умннця,  ці,  ж.  Умница.  Умниця,х>иі 
лить  вся  улиця.  Ном,  .V   137і*  1. 
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Умяоаі,  нар.  Пі.  больших'!.  количеств!,. 
Не  гнівайся,  тестю!  Не  умнозі  зять  їде, 
не  баїато  бояр  везе:  ой  сто  коней  вер- 

хових, а  сімдесят  волових.  .Мет. 

Умнятн,  умну,  нёш  гл.  = Ум'яти.  По- па.га  курку,  вони  її    у.иняли.    Мнж.    92. 
Умова,  ви,  ж.  Уговор  ь,  услокіе,  дого- 

воры Пом.  £  1 4002.  Носила  зробить 
улову,  як  завтра  їм  ставать  у  бой.  Котл. 
Кн.  VI.  0>7.  Чн  забув,  яка  між  нами 
.(  тобою  умова?  Г.  Лрт.  (О.  1801.  III. 
101).  Ум.  Умбвонька.  Бодай  же  ты  н> 
вернувся,  що  умовоньку  забувся:  щоб  /ха- 

ти мимо  милу,  то  й  заїхать  на  годи 
ну.   Ни 
Умовний,  вин,  ж.  .і/н— Умова.  Свої 

вмовкни  ламають.   її.    Пспл.   128. 
Умбвнти,  ся    См.  Умовляти,  ся. 
Умовка,  ки,  ж.  Договорі.,  условіе.  // 

і  вами   нг  роблю  умовки.  Котл.  Кн.  V.  N. 
Умовкати,  маю,  еш,  сок.  в.  умовкну- 

ти, ну,  неш,  гл.  Умолкать,  умолкнуть. 
Чогось  умовкав  посеред  розмови.  Г.  Ііарв. 
І  о-І.  Навіки  милий  глас  умовк.  Котл. 
Умовк  кобзарь  сумуючи    ІІІі'вч.   51. 

Умовлений,  а,  є  Условленный.  О  $ув 
умовлений  знак.  К.  МП.  П.   12^. 
Умовляти,  ляго  еш.  сов.  в.  умовити, 

влю,  виш,  гл.  Уговаривать,  уговорить. 
Батько  їх  умовляє,  мати  їх  умовляс  — 
ні!  і'їл.  Ск.  И.  78.  Стара  почала  вмо- 

вляти: зостанься  та  зостанься.  ,\Ш  І.  29. 

УМОВЛЯТИСЯ,       ЛЛЮСЯ.      ЄШСЯ,      СОВ.      !і 

умовитися,  влюся,  вишся,  гл.  Угова 
рипаться,  уговориться,  уславливаться,  усло- 

виться. Дід  з  чортом,  умовляючись,  піш- 
ли поруч,  як  товариші.  Стор.  1.  104 

Умовились  (собака  з  вовком),  що  вовк  ухо- 
пить у  хазяїна  дитину  на  жнивах.  Ном. 

Умовний,  а,  е.  1)  Условный.  2)  Сговор- 
чивый, котораго  легко  уговорить. 

Умовно,  нар.  1)  Условно.  2)  Убеди- 
тельно, стараясь  уговорить,  убедить.  Одка- 

жг  йому  тихо,  та  і/мовно  так  уже. 
М  ІЗ.  II.   109. 

Умовчати,  чу,  чиш,  гл.  Снолчаїь,  по 
молчать.  Вона  така,  що  нікому  не  вмоч- 
чить.  Соті.  у.  Горе  не  умовчить  Ном. 
.V  2368. 

Умокаті.  кім)  еш,  сов.  в.  умокнути, 
ииу,  иеш,  гл.  Обмакиваться,  обмакну  гьсн 
Накинула  рядно  на  ніч  на  пергріз,  щоб 
нисохло]  а  край  узяв  та  її  умок.  Черн  у. 

Умокріти,  рІм>,  еш,  гл.  ВснотЬть.  Ні- 
жу.... аж  умокріла.   Г.   Барв.   236. 

Уяолнтн,  лго.  лиш.г.і.  Умолить.  Оглянь- 
ся, Господи,  доколі  твого  гніву?  Доколі 

не  даси  рабам  тебе  вмолити?  К.  Іісал. 
212. 

Умолот,  ту.  .к.  Умолоть.  Карбуйте  со- 
бі копи,  снопи  і  умолот.  Г.  Карн.  307. 

На  зріст  то  вона  (пшениця)  й  добра, 
та  на  вмолот  нг  тес.  Мир.    ХРВ.    350. 

Умолотний,  а,  є.  Дающій  большое  ко- 
личество м-Ьрокь  зерна,  дающій  хорошій 

УМОЛОТЬ.  Чорний  овес  умолотніший.  Чер- 
ни г.  г. 
Умолоти,  умелю,  леш,  гл.  1)  Смолоть 

часті,.  Вмели  гречки  хоч  на  галушки. 
?!  Оьість,  у  и  лесть.  Як  я  молодою  бувала, 
по  сорок  вареників  їдала,  а  тепел>  ха- 

мелю,  хамелю.  насилу  -~>(і  умелю.  Ном. .V  М  16. 

Умолотися,  умелюся,  лешся.  гл. 
Поднергнутьсн  умолу,  убыли    при    помол*. 
Умолотити,  чу,  тиш,  гл.  Смолотить 

определенное  количество,  намолотить.  І ІІв- 
са,  чи  жита  продати  можна  б....  умо- 

лотити.  Г.   Парв.  289. 
Уионятнся,  няюся,  ешся,  гл.  Упаті, 

помиться. 

/Умордувати,  дую,  еш,    гл.    Измучить, 
истомить. 

Уморити,  рю,  риш,  гл.  Уморить.    Кого 
Бог  сотворить,  того  не  вморить.  Ним. 
V  71.  Лихо  не  вморіть,  так  спотво- 

рить. Ном.  .V:  2004. 
Уморитися,  рюся,  рвгася,  гл.  Устать, 

утомиться. 
Умбрхати,  хаю,  еш.  г.і.  Утомить,  силь- 
но изморить.  Хоч  яка  була  вморхана. 

хоч  як  задихалась.  О.   1861.  IX.  Стор.  ІЗ. 
Умостити    См.  Умощувати. 

Умотати,  ся.  См.  Умотувати,  ся. 
Умбтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  умотати, 

таю,  еш,  гл  Обматывать,  обмотать.  Кра- 
вець у  хвіст  руки  як  умотав,  так  вовк 

там  трохи  не  .-и/нув.  І'удч.  Ск.  І.  5.  Тре- 
Яа  ...  чорного  кота  вмотати  в  ятерину. 
Драг.  35  Умотай  .тне  цим  прядівом. 
Мнж.  16.  Умотала  його  мідними  дрота- 

ми.  Мнж.  З'.). 
Умотуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 

умотатися,  таюся,  ешся.  гл.  Обматы- 
ваться, обмотаться,  запутываться,  запу- 

таться, Пішов  до  тітки-  вмотавсь  в  ни- 
мітки.  Ном    .^  9392. 

Умоцьбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  умо- 
цювати.  цюю,  еш,  гл.  Укріплять,  укріпить. 

Умоцюватнся,  цююся,  ешея,  гл.  Сдї>- 
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деться  кріпче.  Мед  як  довго  постоїть, 
то  вмоцюється.  Борз.  у. 

Умочати,  чаю,  вш,  сов  в.  умочити, 

чу,  чиш,  гл.  МокатьГ  обмакивать,  обмок- 
нуть. О,  вони  не  п'яниці!  мабуть  і  хліб 

умочають  уже  в  горілку.  Ном.  Л:  1  і  702. 

їжупе,  умочайте,  на  друге  вибачайте. 
Ном.  .№  1 2022.  Хорошенько  коровай  бгають, 
сирцем  посипають,  в  мас.іичко  вмочають. 
•іМет.  163.  Летить  орел  понад  морем, 
та  й  крилець  не  вмоче.  Мет.  64. 

Умочок   чка,  м.  Ум.  огь  уи. 

Умощувати,  щую,  вш,  сов.  в.  умос- 
тите, щу,  стиш,  гл.  Укладывать,  уло- 

жить, поміщать,  помістить.  Ніхто  було 
не  зуміє  так  перевернуть  ^хворого),  так 
голову  вмостить,  вкрить  до  ладу.  Сим.  201 . 

Умощуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 

умоститися,  щуся,  стишся,  гл.  Примащи- 
ваться, примоститься,  умащиваться,  умос- 
титься, поміщаться,  поміститься. 

Умрёць,  умерця,  *.=  Мрець.  У  мерці 
здвигнулись  на  родимім  полі.  Галиц.  (О. 
1862.  І.   109). 

Умудрити,  рю.  рйш,  гл.  Сділать  ра- 
зумнымъ,  просвітить.  Умудрив  Господь 
твою  сліпоту,  то  співайже  добрим  лю- 

дям. К.  41'.  33.  -Ти  умудрив  мене  над 
злими,  бо  всюди  твій  ?акон  зо  мною.  К. 
Іісал.  280. 

Умудритися,  рйся,  рйшся,  гл.  Умуд- 
риться, изловчиться.  Канальський  шпак 

так  умудрився,  що  як  почне  було  спі- вать— диковина  й  сказать.  Гліб. 

Умудрувати,  друк»,  вш,  гл.  Придумать, 
видумать.  Так  усе  добре,  спасибі  за  лиску, 
добродії  умудрували.  О.    1861.     IX.    180. 

Умудруватнся,  руюся,  вшся,  гл.= 

Умудритися.  Бач,  чортяка!  Бач,  подлю- 
ка! як  уАудрувавея.  Г,  \рт  (О.  1861. 

Ш.   105). 

Уиулнтися,  люся,  лишся,  гл.  Вгереть- 
ся.  врізаться. 

Умуровувати,  вую,  вш,  сов  в.  уму- 
рувати, рую,  вш.  гл.  Вдільшать,  вділать 

въ  каменную  стіву. 

Умчати,  чу,  чйш,  гл.  Умчать,  увіечь. 

Ми  вже  Іумаяи,  чи  це  сам  Гаркуша 
тебе  умчав.  Стор.  II.  263. 

Ум'якніти,  вію,  вш,  гл.  Сділатьса 
миг'.нмъ.  Иавлогр.  у. 

Ум'яти    См.  Уминати. 
УнаДа,  ди,  ж.  Повадка,  привычка. 

Унадитися,  джуся,  дишся,  гл.  Пова- 
диться.   Унадився,    як    свиня    в    моркву. 

Ном.  Зв  2741.  От  лисичка  внадилась  до 
тиєї  яблуньки.  Рудч.  Ск.  І.  19.  Ото  ж  до 
сієї  Галі  да  внадився  змій.  1'удч.  Ск.  І 
131. 
Унадливий,  а,  е.  Назойливый,  новад 

ливый.  Лебед.  у. 

Унадний,  а,  е=Уявдлнввй 
Унапускв,  нпр.  На  нмпускі.  Штани 

носити  внапуоки.  Носить  панталоны  не 
закладывая  их ь  вт.  голенища  саиоп,. 

У  наслідувати,  дую,  вш,  гл.  Унаслі- 
довать.  Кого  Бог  благословляє,  унаслі- 
дуа  той  землю.  К.  Псал.  88. 

Унатуритися,  рюся,  ришся,  гл.  Раз- 
виться физически.  Худе  собі  дівча,  ще  не 

внатурилось.  Харьк. 

Унахилку,  нар.  Наклоннвъ.  Я  напив- 
ся води  з  ві&ра  внахилку. 

Уне&абарі,  нар.  Вскорі.  Четвертий 
рік  настав  внезабарі,—  чоловік  з  полку 
вертається.  V.  Барв.  514. 

Унести,  ся    См.  Уносити,  ся. 
Унещаслйвитн.  влю,  виш,  гл.  Сділать 

несчастнымъ. 

Універсал,  лу,  м.  Правительственное 
письменное  распоряженіе  или  обьян.іеніе 
(огь  гетмана,  полковника),  адресованное 
къ  правительственнымъ  учрежденіямь  или 
народу.  Жодного  универсалу  такого  до 
міщан  і  поспільства  не  писали.  К.  Хм.  52. 

Универсальней,  а,  є.  Всеобщій,  ко 
вевмъ  адресовавный  (о  питлменномъ  рас- 
норяженіи  или  обьявленіи).  Пане  писарю! 
швидче  бімси  і  пиши  универсальні  листи 

до  всіх  сотників:  нехай  незабаром  з'їз 
дяшься  до  Чернігова  з  виборними  козака 
ми  із  своїх  сотень,-  поход  буде.  Кюст.  Ч.  3. 

Университет,  ту.  м.  Университет-!.. 
Тоді  саме  заводився  университет  у  Харь- 

кове К.  Гр.   Кн.    14. 

Уннгати,  гаю,  вш,  гл.  Заморить,  уто- 
мить. Оце  унигав  коня.  Полт.  г.  Слов.  Д. 

Эварн. 

Увив,  нар.  Внизъ.  Спускайся  з  гори 
тихігие  вниз.  Ном.  .V  5592. 

Унизу,  нар.  Внизу. 
Уникати,  ваю,  вш  и  унйвув&тв,  ую, 

вш,  сов.  в  уникнути,  вну,  неш,  гл. 
1)  Вхо-лть,  хаживать,  войти,  зайти  куда 
либо.  Кота  ще  треба  пошанувать  па- 

лицею, щоб  він  сюди  не  вникав  Ном. 
№  18612.  2)  Переносно:  вхоїить,  вміши- 
вагься,  вмішаться  во  что-либо,  принимать 
участіе  въ  чемь.  Хто  його  знає,  як  він 
там  сіяв  і  які  у  його  були  борозни:  ми 
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туди  не  вникували;  знаем  тім?*,  що 
владав  він  еіею  землею  от  поти.  ІЬів- 
лог.  у.  (Залюо.). 

Унв  матися,  маюся,  вшся,  та.  Выть 
засті.нчивьімі.,  стыдиться.  Вх.  Ун.   73;   .8. 

Унвмлнвий.  а,  є  І'опкій,  заствапиный, 
стыдливый.   Шейк.  Их.  Ун.  73. 

Увит,  тв,  .«.=Уніят.  1  ллється  рідна 

йому  крвв....  зл  наругу  католиків  і  уни- 
тів  над  греко-руською  вірою.    \і.    41*.    9. 

Уайдтво,  ва,  є.  Уніатскан  ьірл.  Не- 
хайіз мене  те  уннцтво  здійме.  І».  1ІС.  38. 

Унйцьквй.  а.е^Увіяодквй.  К.  П С. У 7 . 
Унишкнути,  ву,  веш,  гл  Утихнуть, 

перестать,  прекратиться.  Як  дощ  піде,  то 

вітер  унишкне.  .'Ісбед.  Собаки  вже  геть 
внишкли.  Екат.  у.  Так  бідна  з  горя  го- 

ворила Дідона,  жизнь  свою  кляла....  По- 
тілі Дідона  мов  унишкла.  Котл.  Ен.  І. 

36.  Болів  живіт,  а  як  напивсь  того  зіл- 
ля, так  і  внишк.  Волч.  у.  Розмова  знов 

унишкла.  Мир.  ХІ'В.  63. 
Увйшкнутися,  яуся,  нешся,  гл  — 

Уввшквутв.  Дощі  без  перестану,  вже 
пора  б  їм  і  внишкнутися.  Верхнедніпр.  у. 
(Залюб.). 

УвІвець,  нар.  Си.  Швець. 
Увіиати,  маю,  вш,  сов.  в.  унятн, 

уйму,  кеш,  гл.  1)  Утихатс,  утихнуть. 
Ьтало  сине  море  унімати.  Та  так  воно 
упинало,  як  би  ніколи  не  грало.  КС. 
1882.  XII.  468.  2)  Понимать,  понять,  ра- 

зобрать, сообразить.  Я  чув  крик  на  его- 
роді  і  вийшов  з  хати.  Не  уняв— чи  би- 

лись, чи  як,  і  хто  з  ким.    Новомоск.    у. 

'Унія,  унії,  ж.  Унія.  Ми  приїхали  про- 
сити, нехай  і  в  нас  буде  благочестие, 

як  і  в  людей;  а  то  у  нас  унія,  що  ми 

її  й  терпіти  не  можемо.  30ЮІ'.  І.  262. 
Уміят,  та,  м.  Уніать.  Як  та  галич 

поле  криє,— ляхи.  уніяпІи  налітають, — 
нема  кому  порадоньки  дати.    Шевч.    52. 

Уніатка,  кв,  ж.  Уніатка.  Так  і  ти, 
бабцею,  була  уніяткою?  0.   1862.  Ц.   58. 

Уніатський,  а,  є.  Уніатскій. 

Уносити,  шу,  свш,  сов.  в  унести, 
су,  сега,  ра  І.  І  їносить,  внести.  ВЫ  там 
уніс  горілки  і  меду,  і  вина,  і'удч.  Ск.  1. 
85.  Вносити  в  уха  Сообщать.  Діти  довго 
не  внесили  про  се  батькові  у  вуха.  Грив. 
II.  153.  Нащо  сама  берешся?  Мені  внось, 
що  тобі  не  вгодно  МВ.  (О.  1862.  Ш.  4  2). 
2)  Тои.ко  сов.  в.  Понять,  усвоить.  Пав- 
лог.  у. 

Унбсвтвся,  шуся,  свшея,  сов.  в.  уве- 

стися, суся,  сбшея,  гл.  і)  Вноситься, 
внестися.  2)  При  несеній  утомлнть,  утомить 
тяжестью.  Та  й  унісся  мені  цей  мішок, — 
відпочину  лиш  трішки.  Черк.  у. 

Увочі,  нар.  Почі.ю  Вдень  тріщить, 
а  вночі  плющить.  Посл.  1  вночі,  і  воень — 
завше  йому  ніч.  Нон.  №   11746. 

Уношеная,  ня,  с  Ваесеніе.  КоІЬ.  І. 
262. 

Унудйтв,  джу,  днш,  гл.  Утомить.  Я 
йому  кониченька  унудив.    Чуб.    Ш.    192. 

Унук,  ка,  м.  Внукъ.  Набрались  діди 
біди,  поки  набули,  а  внуки— муки,  поки 
збули.  Ном.  №  10597.  Ум.  Унучок. 

Унука,  кя,  ж.  Внучка.  Сядь  собі  у 
запічку,  колиши  унуку.  Ном.  Ум.  Унучка, 
унученька,  унучечка 

Унуків,  кова.  ве.  Внукові-.  Ждала 
баба  внукового  книша,  та  вилізла  душа. 

Чуб.  І.  301. 

Унурнти,  рю,  ряш,  гл.  Опустить,  по- 
тупить. А  Сафат  унурив  соболі  свої  очи 

в  землю.  Федьк. 

Уну ритися,  рюся,  рншся,  гл.  Пові- 
сить, опустить  голову.  Унурився  та  й 

пішов.  НВолын.  у. 

Унуча,  ча*м,  с.  Внучекъ.  /  внучатам 
із  клуночка  гостинці  виймала.  Шевч. 
112.  Ум.  Унучатко. 
Унученька,  ен,  ж.  Ум.  огь  унука. 
Унученя,  нятм,  с.=Унуч».  Шейк.  Ум. 

Унученятно. 
Унучечка,  кн,  ас.  Ум.  огь  унука. 
Унучка,  кн,  ж.  Ум.  оть  унука. 
Унучок,  чка,  м.  Ум.  оть  унук. 
Унятн.  См.  Уймати. 

Унятлввнй,  а,  е.  Внимательный.  Став 
він....  ласкавий;  мовчущий  як  перше,  а 
унятливий,  став  піклуватий  такий, 
ЗІВ.  II.   153. 

Унятливо,  нар.  Внимательно.  З  Чай- 
ченком  Нилипиха  поводилася  звичайнень- 

ко, унятливо,  тільки  як  з  чужим-чу- жісеньким  чоловіком.  МВ    II.  172. 

У  орати,  рю,  реш,  гл.  Вспахать  из- вестное количество.  Було  в  нас  два  воли; 
спряжуться  з  сусідом:  нам  трошки 
в'оруть,  собі  багато.  Г.  Барв.  267. 
Убрюватвся,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

уоратнея,  рюся,  рёшея,  гл.— у  чужу 
землю.  Запахивать,  запахать  чужую  зем- 

лю, нахая,  прихватить  чужой  земли. 

Упад,  ду,  м.  1)  Паденіе,  внаденіе. 
2)  Несчастье,  б-вдетвіе.  См.  Упадок.  3)  Бри- 

ти грбші  на  упад.  Брать  деньги    подъ   за- 
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логъ,  который  за  неуплатою  долга  остает- 

ся у  кредитора.  4)  'Упад.  Вертикально  сто- ящій  наді,  валйлом  (см.),  закрытый  со  вст.хъ 
четырехъ  сторонъ  досчатый  желобъ,  че- 
резъ  который  веда  падаетъ  въ  валило. 
Шух.  I.   114. 

Упадати,  дію,  вш,  сои.  в.  упасти,  упа- 
ду, дёш,  гл.  1)  Впадать,  впасть,  вливать- 
ся, влиться.  Лише  річка  не  вертає  у 

гори  землицев,  тілько  усе  упадає  до  моря 
водицев.  Гол.  IV.  447.  Сімсот  річок  і  по- 

тирі та  й  усі  ж  вони  та  й  у  Дніпро 
впали.  Макс.  —  в  слбво.  Вставлять  своє 
слово  въ  разговоръ,  вмешиваться  въ  раз- 
говоръ.  Котрась  моя  дитина  щаслива, — 
відповідає  брат. — Е,  ні, — впадає  в  слово 
багач,— ви  всі  щасливі.  Гн.  II.  28.  0  до- 

роге: направляться,  направиться,  проле- 
гать, входить.  Куди  тая  доріженька,  ку- 

ди вона  впала:  чи  в  темний  луг,  чи  у 
поле?  Мет.  97.  2)  Вбігать,  вбіжать  Тогді 
вдовиченки  в  чужий  двір  впадали,  шапки 
в  руки  знімали.  Мет.  349.  До  світлиці 
хутко  впала.  Гол.  І.  41.  3)  Натыкаться, 
наткнуться,  случайно  встретиться,  напасіь. 
Утікав  перед  вовком,  а  впав  на  ведмедя. 
Ном.  Лі  1790.  4)  Надать,  упасть.  Не  так 
то  і  встати,  як  упасти.  Ном.  36  2194. 
Як  тя  баба  в  купель  клала,  на  груди  ті 
искра  впала.  Л  у  каш.  117.  Впав  перед  ним 
на  коліна.  Гудч.  Ск.  І.  100.  До  Кішки 
Самійла  прибуває,  у  ноги  впадає.  АД. 
І.  216.  Упасти  в  тісну  діру.  Попасть  въ 
трудный  обстоятельства.  Ном.  №  2223.— у 
гаразд.  Достичь  благосостоянія.  Упав  у 
гаразд,  як  муха  п  сметану.  Носл.  Ном. 
.¥  1613.-  на  коня.  Вскочить  на  лошадь 
Ном.  №  11403.  Упав  Данило  на  коня 
помчавсь,  не  оглядаючись.  МВ.  I.  156 
Вона  йому  впала  в  бно.  Онъ  ее  замътилъ, 
обратилъ  на  нее  вниманіе.  Вина  мені 
й  тоді  ще  в  око  впала,  що  яке  то  мо 
лоде  й  хороше,  та  нещасливе.  Г  Барв 
12.  5)  Опускаться,  опуститься,  сість 
Прилетіла  пава,  коло  його  впала.  Мет 
103.  6)  Убывать,  убыть,  спадать,  снасть 
На  Николая  вода  впадає.  7)  Вваливаться, 
ввалиться.  Три  ночі  не  спала, — впали 
карі  очі.  Шевч.  558.  8)  Только  соверш. 
видъ?  Наступить.  Ось  упав  мені  й  сім- 

надцятий рік.  Г  Барв.  82.  Аж  гульк — 
зіма  впала.  Шевч.  Як  упала  зіма  на 
Покрову,  то  лежала  до  самого  Юрія. 
О.  1862.  II.  59.  Ніч  упала.  9)—  на  що\ 
Ослабіваї  ь,  ослабіть.  Упав  на  ноги.  Упа- 
діс  на  силі.   Обезсиливаеть,    ослабіваеть. 

Г.  Барв.  113.  10)— коло  ндго.  Заботливо 
ухаживать  Коло  дитини  так  упадає. 
Чуб.  Нехай  би  ти  коло  неї  впадала,  а 
не  вона  на  старости  літях  коло  веред- 

ливого, дівчати.  МВ.  1.  27.  11)  Случаться, 
случиться,  приходиться,  ирндтись.  Яезнаєш, 
звідки  на  тебе  лихо  впаде.  Посл.  Упало 
нам  у  однієї  баби  ночувати.  Мнж.  123. 
Упало  йому  знов  ійти  лісом.  Мнж.  71. 
От  приходе  неділя,  чи  так  празник 
який  упав.  Мнж.  91.  Упало  і  їй  ліпити 
молодим  пиріжки.  Мнж.  43.  На  тоі  сяй- 

во впало.  Иышло  по  моему,  какъ  я  гово- 
рила. Так,  як  я  казав,  на  моє  слово  впа- 

ло. Лебед.  у.  12)  Доставаться,  достаться, 
придти сь.  Впала  йому  велика  худоба  (ро- 

дич умер  багатирь).  Г.  Барв  448.  Взя- 
лисі  (татарове)  паювати:  дівка  впала  па- 

рубкові, а  тещенька  зятенькові.  Гол.  Най- 
шли троє  яблук  і  всім  по  цілому  впало. 

Ном  .V  257.  13'  Слідовать,  приходиться, 
прндтися,  надлежать.  Своєї  частки,  що 
упадала  йому  од  його  батька,  не  брав,- 
братові  вже,  чи  невістці  оддав.  Грин. 
І.  287.  На  день  упадає  заробітки;  по  пів- 

карбованця. Держати  ж  тебе  При  собі 
на  чужому  хлібі  не  впадає.  Г.  Барв.  423. 
Біля  гряниці  не  впада  будувать  світли- 

ці. Ном.  №  9761.  Не  впада  діло  сьогодні 
ткати.  Конст.  у.  14)  Приличествовать. 
Не  впадає  москаля  дядьком  звати.  Ном. 
V  850. 

Упадатися,  дається,  гл  беял.  Случать- 
ся. Гол. 

Упадок,  дку,  м.  НядСжъ.  Торік  у  нас 
у  спеку  упадок  був  на  свині.  Гк.  Левиц. 
Не  мавши  статку,  не  буде  й  упадку. 
Ном.  №  9873.  Був  упадок  на  скот.  Г. 

Барв.  267. 
Упадь,  ді,  ж.  Падежь.  Упадь  на  коні. Н  Волы  а.  у. 

Упаковуваная,  ня  с  Унаконьїваніе, 
укладка.  Шейк. 

Упаковувати,  вую,  вш,  сов.  в.  упаку- 
вати, кую,  вш,  гл.  Упаковывать,  упако- 
вать Впаковую  свої  книжки  й  папери. 

К.  Дз.  132. 

Упалий,  а,  в.  1)  Падшій.  2)  Незаня- 
тый, вакантный.  Дитина  вмерла  у  неї, 

а  на  ви  але  місце  друга  буде.  Зміев.  у. 
Кінь  здох  у  його,  на  впале  місце  він  ку- 

пив собі  кобилу.  Лебед.  у. 

Упам'ятку,  нар.  Памятно.  Щось  мені 
те  й  не  впам'ятку.  Черн.  у. 

Упасати,  саю,  вш,  сов.  в.  упасти,  оу, 

сені,  гл.  Упасать,  упасти.  Синку,  чи  та- 
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сеш  свинку?  Нои.  Л6  13729-  Ніяк  я  овець 
не  впасу,—  усе  додому  тікають.  Грив. 
І.  221. 

Упасатися,  саюся,  вшся,  гл.  і)  Оиоя- 
<  ніься.  Не  мав  паса,  не  впасався.  Гол. 

_>)  Утучниться,  вскормиться. 
Упаскуджувати,  джую.  вш,  сов.  в. 

унасиудвти,  джу,  днш,  гл.  Загаживать, 
загадить,  запачкивать,  запачкать 

Упаснуджуватися,  джуюся,  вшся,  сов. 
н.  упаскуднтися.  джуся,  дншоя,  гл. 
I )  Загаживаться,  загадиться.  выпачкивать- 
ся.  выпачкаться.  2)  Испражняться,  испраж- 

ниться. (Чорт)  на  припічку  впаскудився 
такою  смолою,  що  й  досі  смердить  на 
нею  хату.  Драг.  56. 

Упаслий,  а,  е.  Легко  откармливаемый. 
Ці  свині,  кажуть,  нМи-ыо  «послі. 

Упасти.  См.  Упадати. 
Упасти    См.  Упасати. 
Упахати   См.  Упахувати. 
Упахувати.  хую,  вш,  сов.  в.  упахати, 

хаю,  вш,  гл.  Собирать,  собрать  съ  ноля. 
Мізерна  в  нас  земля:  часом  з  десятини 
упахуем  шість  сім  кіп,  а  копа  дасть 
корець  не  більше.  Радом,  у. 

Упевнення,  ня,  с   Увіреніе. 
Упевнити,  ся    Сії.  Упевняти,  ся. 
Упевняти,  няю,  вш,  сон.  в.  упевнити, 

ня>,  виш,  гл.  Увірять,  увірить.  Його 
прибічники  нас  упевняли    К.    Ції-    24  9. 

Упевнятися,  вяюся.  вшся,  сов.  в. 
упевнятися,  вюся,  нншся,  гл  і)  Уві- 

ряться, увіриться,  убіждаться,  убіднться. 
З  того  я  впевнився,  що  ти  мене  не  ки- 

нув, як  не  даси  моїм  лихим  празнику- 
вати.  і\  Псах  100.  2)— на  кбго.  Пола- 

гаться, положиться,  домірять  кому.  Не 
впевняйся,  сизий  орле,  на  лейстрових 
дуже.  К.  Досв.  7. 

Унести,  ся.  Ся.  Упікати,  ся. 

Упё  іьгати,  гаю.  вш, гл.  Устроить,  у п ра- 
ниться. Александр,  у. 

Уперве,  нар  —--Уперше.  Держати  жґииу 
уперве.  Выть  жеяатымь  нервыыь  браком  і. 

і'тарий  Хміль  держав  уперве  його  сест- 
ру Ганну.  К.   МГ.  2Н. 

Упервяві,  нар.  1)— Уперве  Може  що 
н  не  їжак  зробив, — це  було  впервині  мені. 
Псрхведвіп.  у.  2)  Прежде,  в*ь  прежвія 
кремена.  Упсрвпні  не  тпк робилось.  ННо- 
1ЫН.    у. 

Уперед,  нар.  І)  Ниередт..  Ні  взаЗ,  ні 
вперед.  Ном.  Ле  7641.  2)  Сначала,  сперва. 
Ото  увійшов  він  туди  і  не  знак,  на  що 

уперед  дивиться  і  що  брать.  Рудч.  Ск. 
II.  135.  3)  Прежде,  раньше  Живе  там, 
і  добре  йому  жить, — ще  краще  як  у  то- 

го, що  вперед  був.  Рудч.  Ск.  1.  90. 

Упереджати,  джаю,  вш,  сов.  в.  упе- 
редити, джу,  днш.  гл.  1)  Опережать, 

опередить,  обогнать.  Пустився  він  так 
скоро,  що  й  упередив  передніх.  Чуб.  II. 
18.  2)  Предупреждать,  предупредить.  Подол. 

Уперезати,  ся.  См.    Уперізувати,   ся. 
Уперев,  нар.  Поперекъ.  Було  вчити, 

як  уперек  подушечки  лежало,  а  вже  впо- довж!... Посл. 

Уперекидь,  нар.  Кувыркомъ.  Як  заве- 
лись та  почали  битись  через  стіл,  то  і 

стіл  пішов  уперекидь.   Рк.  Левиц. 

Упереміж,  марг=Упереяішву.  Упере- 
між говорити.  Говорить  несогласно,  путать. 

Уже  пішли  в  переміж  говорити.  НВо- лын.  у. 

Упереміжку,  нар.  Поперемінно;  пере- 
мішнвая.  Треба  коневі  впереміжку  дава- 

ти їсти,  се-бто  раз  сіно,  а  д)>угий  поло- 

му або-що. 
Упереспн,  унересипн,  нар.  По  время 

глубокого  сна  (ночью).  Саме  упереспн 
це  робилось.  НВолыи.  у. 

Уперехрест,  нар.  Кресгь  на  кресть. 
крестообразно.  Вперехрест  пішли  верівки, 
Черк.  у. 

У  перечка,  кн,  ж.  Назва  аіе  горі  а  плах- ты. Черн.  у. 

Уперізувати,  вую,  вш,  сон.  в.  упере- 
зати, режу,  жеш,  гл  І)  Подпоясывать, 

подпоясать.  Христа  мучили,  на  хрест 
роспняли  та  ті  ожинкою  вперізували. 
КоІЬ.  І.  96  Марисю  матінка  родила, 
місяцем  (об)  городила,  соненьком  впере- 

зала. 0.  1862.  IV.  11.  2)  Только  сов.  в. 
Сьість,  унлесть.  Станове  їм  вареники. 
Уперезали  вони  макітру.  Мвж.  92. 

Уперізуватися,  вуюея,  вш,  сов.  н. 
уперезатися,  жуся,  жешся,  гл.  А  вам 
дружба  вдався:  череслом  підголився,  пе- 

ревеслом вперезався.  Грин.  Ш.  520. 

УперІщнтн,  щу,  щиш.  гл.  Сильно  стег- 
нуть, ударить. 

Уперти,  ся.  См.  Упірати,  ся. 
Упертий,  а,  в-  Упрямый.  Упертий,  як 

русин.  Ном.  Аг  2632. 
Упертість,  гостя,  ж.  Упрямство,  упор- 

ство. 

Упёрто,  нар.  Упрямо,  упорно. 
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Уперше,  нар.  Внервые.  Бреше  не  впер- 
ше. Но».  .^,0928. 

УпершянІ,  нар.  Въ  прежніл  времена. 
Впертині  так  не  робилося.  НВолын.    у. 

Улеститися,  щуся,  стишся,  гл.  По- 
дольститься, войти  въ  милось.  Внесшиеся 

чоловії;  умерший  до  своєї  жінчи  та  й 
ходе.  ПВо.іьін.  у.  Упестився  старшина, 
а  тепер  таке  робе,  що  хоч  тікай.  НВо 
лин.  у 

Упиватися,  ваюся,  вшоя,  сов.  в.  упи- 

тися, уп'юся,  ешся,  гл.  1)  Напиваться, 
напиться,  упиваться,  упиться.  Дай,  Бо- 

же, пить,  та  не  впиваться.  Ном.  Мені 
любо  дівочою  красою  впиватись.  К.  Досв. 
90.  2)  Впиваться,  впиться,  вцепляться, 

вцепиться.  Як  п'явка  впивсь.  Ном.  Кину- 
лося до  Ганнусі  і  в  коси  впилася.  Шевч. 

Упильвувати,  ную,  еш,  гл.  Уберечь, 
досмотреть. 

Упин,  ну,  м.  1)  Удержъ,  остановка- 
Нема  впину  вдовиному  сину.  Мет.  )4. 

2)  Препятствіе,  задержка..  Добре  було  чу- 
макові, як  не  було  ніде  впину.  Черк.  у. 

См.  Спин. 

Упинати,  мю,  еш,  сов.  в.  упястй, 
упну,  нищ,  гл.  Впускать,  впустить  (когти). 
Уп'ясти  бчі.  Уставиться  глазами.  Уп'явши 
очі  у  кінець  /нота,  божевіїьно  диві*вся 
на  світло.  Мир.  Нов.  II.  73: 

Упинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

уп'ястися,  упнуся,  нёшся.  гл.  Впивать- 
ся, впиться,  вцепиться.  В  виски  було  ко- 
му як  впнеться,  той  на  сухо  не  одде- 

реться.  Котл.  Ен.  IV.  68.  Рак  клешнями 

так  і  вп'явся  в  руку.  Переносно:  при- 
страститься. Я  дуже  в  промисли  уп'явся. 

Мкр.  Г.  61. 
Упинити,  ся    См.  Упиняти   ся. 

Упинчатися,  чаюся,  ешся,  гл.  Хло- 
потать, добиваться,  Шкода!  не  впинчайся 

за  ним.  Черк.  у.  Л  б  і  не  впинчався, 
бувши,  тобою,    за    чорзна-чим.    Черк.    у. 

Упиняти,  няю.  еш,  сов.  в.  упинити, 
вю,  ннш,  гл  Удерживать,  удержать,  оста- 

навливать, остановить.  Хоч  і  ворота  за- 
чини, то  не  впиниш.  Ном.  Л;  2034.  Гос- 

подь злющу  руку  впинить  і  на  суді  обо- 
ронить. К.   Реал.  90. 

Упинятися,  няюся,  ешся,  сов.  в.  упи- 
нитися, нюся,  нншся,  гл.  Удерживаться, 

одержаться,  остановиться.  /  хочу  здержа- 
тись, та  не  впинюсь.  Г.  Барв.   13. 

Упириця,  ці,  ж.  Женщина-уиырь.  Шейк. 

Упирів,  рбва.  ве  Прннадлежащік  упы- 
рю.  Шейк. 

Упврувати,  рую,  еш,  гл.  Упрямиться, 
упорствовать.  Карп  приндиться  та  упи- 
рук.  Греб.  350. 

Упйрь,  ря,  м.  Мертвець,  сосушіп  кровь 
жиныхъ,  упырь.  Один  чо.ювік  умер  та  й 
став  упирем.  А  упирі  кров  з  людей 
п'ють.  Грин.  II.  96 

Упирйка,  ки,  м.  її  У  в.  огь  улирь. 
Драг    39.    2)    Унряиецъ,    злой    унряиецъ 

Упйе,  су,  м.  1)  Вписиваніе.  2)  Внесе- 
віе  въ  списокъ,  въ  запись. 

Уписати,  ся.  См.  Уписувати,  ся. 
Уписвий,  а,  е.  Впиской. 

Уписуваная,  ня,  (.—Упне.  Шейк. 
Уписувати,  сую,  ега,  сов.  в.  уписати, 

шу,  шеш,  гл.  1)  Вписывать,  вписать. 
2)  Списать,  умістить  писавши,  уписать. 
Це  наказали,  що  на  воловій  шкурі  не 
впишеш.  Ном.  №  5604. 

Уписуватися,  суюся,  ешся,  сов.  в. 

уписатися,  шуся,  шешся,  гл.  Вписывать- ся, вписаться. 

Упити,  уп'Ю,  еш,  гл.  Напиться.  Пі  в'їв, ні  впив,  дрантям  світить.  Ном.  .V  1869 
Упитися.  См.  Упиватися. 

Упихати,  хаю,  еш,  сон.  в.  упхати 
хаю.  еш  и  упхнути,  хву,  нет,  гл.  Втал 
кпьать,  втолкнуть,  впихивать,  впихнуть 

Упхнула  її  в  яму.  ЗОЮ!'.  II.  11. 
Упівнбчі,  нар.  =  Опівночі.  Янголи-хра 

нителі!  храніть  мене  сії  ночі  упівночі 
Ном.  №  1283. 

Упікати,  кію,  еш,  сов.  в.  упекти 
упечу,  чеш,  гл.  1 )  Упекать,  упечь,  выпечь 
2)  Обжигать,  обжечь.  Не  впечи  рука  ко ло  жару. 

Упікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  упек 
тйся,  чуся,  чёшея,  гл.  1 1  Упекаться 
упечься.  Хліб  ще  не  впікся.  2)  Обжи 
гаться,  обжечься.  3)  Преиыупх.  сов.  н.  На 

доість.  Ну,  та  й  упікся  він— що-дня  на 
докучає. 

Упіл,  нор.  Иоиоламъ.  Переломити  ру- 
ку, або  ногу  впіл.  Черк    у. 

Упіинення,  ня,  с.  Напоминаніе.  Же- лех. 

Упіинути,  ся.  См.  Упоминатм,  ся. 
Упірати,  раю,  еш,  сов  в.  уперти, 

упру,  рёш,  гл.  1)  Втискивать,  втащить, 
втянуть.  Упер  у  хату  мішок.  2)  Втиски- 

вать, втиснуть.  Де  воздух  е.,  туди  вже 
нічого  не  виреи:,  хиба  його  попереду  ви- 

преш.  Ком.  Iі.  11.   15. 
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Упіратяся,  раюся,  вшся,  сов.  в.  упер- 
тися, упруся,  решся,  гл.  1)  Упираться, 

упереться.  Де  в  стіні  ямка,  то  там  но- 
гою упрусь.  Стор.  І.  258.  2)  Упрямиться, 

заупрямиться,  стоять,  стать  на  одномъ. 
8)  Втискиваться,  втиснуться,  влазить, 
■лізть.  Лютий  злодій  виграється  таки 
та  й  годі.  Шевч. 

Упірка,  кя,  ж.  При  нередвижной  пло 
вучей  сукновальні  предохранительный  тре- 

угольный плоть  для  защиты  этъ  идущихъ 
по  рікі  плотов ь;  ставится  впереди  сукно- 

вальни. Вас.  173. 

У  пір. і  н  во,  нар  Упорно.  Мовчав  упір- 
ливо.Г.  Барв.  306. 

Упірний.  а,  в=Упертнй.  Упірна  коза 
вовку  користь.  Нол.  №  2630. 

Упісля,  нар.  Послі.  На  ярмарки  я 
тільки  замолоду  ходив,  а  впісля  поки- 

нув. КС.   1882.  XII.  485. 

Ушсятнся,  сяюся,  вшся,  гл.  Умочить- 
ся. Бігає,  як  упісяна  миша.  Ном.  .^  13649. 

Не  жартуй  з  вогнем,  бо  впісяешся.  Ном. 
^  У278. 

Уплав,  нар. =Упляпь.  Уплав  за  во- 
дою. Чуб.  V.  569. 

Уплавзуватн,  вую,  вш,  гл.  Выгладить, 
уравнять  ползая,  лазя.  Мнж.  193.  Уплав- 
зована  нора. 

Уплеспати,  щу,  щеш,  гл.  I)  Сплющить. 
2)  Обрызгать. 

Уплеекатнся,  щуся,  щешся,  гл  Про- 
болтаться. Гляди  мені,  чоловіче,  не  впле- 

щись,  як  що  до  чого  дійдеться. 
Уплеснути,  ну,    яёш,    гл.    Вплеснуть. 
Уплести,  ся.  См.  Уплітятя,  ся. 
Уплив,  ву,  м.  Вліяніе.  Левиц.  Пов.  211. 
Упливати,  ваю,  вш,  сов.  и.  упливти 

и  уплисти,  упливу,  веш,  гл.  1)  Вплы- 
вать, вплыть.  Не  видно  вже  його:  уплив 

ув  очерет.  2)  Проплывать,  проплыть.  Уплив 
уже  гоней  з  двоє,  аж  тоді  завернувся. 
Переносно:  проходить,  пройти.  Упливло 
півтора  року.  Г.  Барв.  418.  3)  Уплы- 

вать, уплыть.  Літа  упливають,  як  вода. 
Ном  X  8276.  4)  Вліять,  іювліать.  Вони 

впливали  на  грубу  й  дику  натуру  Воз- 
движенського.  Левиц.  Пов.  11. 

Уплнзбвий.  а,  є.  Вліятельвьій.  Башт. 
159. 

Уплинути,  ну,  неш,  гл.=Уплнсти. 
Багато  води  до  моря  уплине.  Ном. 
№  5683. 

Уплинь,  нар.  Вплавь.  Кинувсь  уплинь, 
так    вода    і    знесла    його.    Новом  оск.    у. 

Уплинь  за  водбю.  По  теченію.  У  путь,  у 
дорогу,  ой  уплинь  за  водою.    Нп.    Пішла 
моя  розмовонька  уплинь  за  водою.  Нп. 

Уплисти.  См.  Упливати. 

Упліт,  льоту,  м.  1)  Косоплетка,  лента 
вплетаемая  въ  косу.  Хто  ж  мою  русу 

косу  росплете?  Хто  ж  мої  упльоти  по- 
бере? Мет.  204.  2)  Женская  прическа, 

причесанные  и  заплетенные  женскіе  во- 
лосы. Шух.  I.   135,  245. 

Уплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  уплести, 

ту,  теш.  гл.  1)  Вплетать,  віілесть.  А  чо- 
му ти  й  досі  ніколи  не  вплетеш  кісни- 
ки. Шевч.  494.  2)  Сплетать,  сплесть.  Ба- 

тога з  піску  не  вплетеш.  Ном.  Лё   5259. 

Уплітатися,  таюся,  вшся,  сов.  в.  упле- 
стися, туся.  тешся,  гл.  1)  Вплетаться, 

вплестись.  2)  Впутываться,  впутаться,  вце- 
питься. Рідко  такий  день  мине,  щоб  во- 

на не  вплелася  мені  у  коси.  Чуб.  II.  71. 

'У плітка,  ки,  ж.  1)  Гарусная  лента  въ 
косахъ.  Гол.  Од.  72.  2)  Чужіє  волосы, 
вплетаемые  женщинами  въ  косы.  0.  1861. 
XI.  27.  Ум.  УплГточка. 

У  плодити,  джу,  диш,  гл.  Родить,  поро- 
дить. Ночник  тебе  уплодив.  Ном.  Л*  3578. 

Уплодитися,  джуся,  дишся,  гл.  Го- 
диться. Як  уплодитьея  лисил*,  то  й  про- 

паде з  бісом.  Ном.  №  3218 

Уплутати,  ся.    См.    Уплутувати,   ся. 
Уплутувати,  тую,  вш,  сов.  в.  уплу- 

тати, таю,  вш,    гл.   Впутывать,    впутать. 
Уплутуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 

уплутатися,  таюся,  вшся,  гл.  ̂ Впуты- 
ваться, впутаться.  Нехай  же  вплутають- 

ся в  сіла.  К.  Псал.  156.  2)  Приставать, 
пристать,  привязаться.  Я  пішла  до  них, 
а  внучок  уплутався  за  мною  й  собі.  Но- вомоск. у. 

Уплюснутн,  сну,  неш,  гл.  Упавъ  въ 
воду,  сразу  погрузиться.  Мирг.  у. 

У  плямити,  илю,  киш,  гл.  Запятнать. 
Вплямив  усю  сорочку. 
Уповажнити.  См.  Уповажвювати. 
Уповажнюватн,  июю,  вш,  сов.  в. 

уповажнити,  ню.  ниш,  гл.  Давать,  дать 
законное  право.  Помста  і  крівава  кара, 
яким  би  ми  правом  її  ні  вповажнювали, 
ще  ніколи  не  сповняла  душі  винуватого 
иншими  чувствами,  опріч  звірячих.  К. 

Кр.  29. Уповання,  ня,  с  Упованіе.  В  його 
мое  спасения,  слава,  на  Бога  певне  уго- 
вання.  К.  Псал.  139. 

Уповати,  ваю,    вш,   гл.    1)    Разсчиты- 
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вать,  уповать,  надіяться.  Ой  на  що  ж 
ти,  доню,  уповала,  що  ти  чорноморця 
сподобала' — Я  вповала,  мамцю,  на  жу- 

пани, я  ж  думала,  буду  за  ним  пані. 
Уман.  у.  2)  Не  вповатн.  Не  обращать  вни- 
иавія.  Не  вповала  на  худобу,  а  на  йога 
вроду.  Мет.  83.  Іде  ляшків  сорок  тисяч; 
козак  на  те  не  вповае — мед-вино  кругляе. 
Мет. 

Уповатнся,  вться,  гл.  безл.  Быть  на- 
дежд*. Вповалося  Павлу,  що  зітхне  він 

легш  у  сім'ї.  МВ.  (О.   1862.  І.  94). 
Уповзати,  ваю,  вш,  сов.  в.  уповзти, 

ву,  вёш,  гл.  Вползать,  вползти. 
Уповивання,  ня,  с.  Обматьіваніе,  за- 

ворачаваніе,  пеленаніе.  Шейк. 
Уповивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  уповити, 

в'ю,  вш,  гл.  Обматывать,  обмотать,  завер- 
нуть, запеленать.  Вповила  добре  мішок 

рядном.  І  в  китайку  вповила.  Нп. 
Уповйвач,  ча,    м  =Повввач.    Желех. 
Уповідатн,  даю,  вш,  сов.  в.  у  повісти, 

вій,  вісй,  гл.  Разсказывать,  разсказать. 
Уповіж  мені  ти,  поневільний  шлюбе,  що 
із  тебе  за  неславонька  буде.  Гол.  І.  203. 
Зінич  застрілив  молодого,  уповідають. 
Федьк. 

Уповістнти,  щу,  стйга,  гл.  Известить. 
Уповні,  нар.  1)  Съ  наполненной  посу- 

дой (съ  полной  рюмкой,  полными  ведра- 
ми). Випий  до  мене  вповні,  бо  в  мене 

брови  чорні.  Черк.  у.  Впбвні  перейти  до- 
рогу Перейти  дорогу  съ  полными  ведрами. 

Я  води  набрала  та  вповні  шлях  і  пе- 
рейшла. Шевч,  2)  Місяць  упбвиі.  Полная 

луна.  Зійшов  над  нашою  хатою  місяць 

уповні.  МВ.  І.  93.  3)  0  женщин*:  бере- 
менная. Чи  правда,  що  твоя  Катруся 

вповні?...  Ох,  'правда,  правда!  Сподіваюся 
онучати.  Г.  Барв.  298.  4)  Вдоволь.  Чого, 
чого,  а  сього  уповні  буде.  МВ.  (О.  1862. 
І.   75). 
Упоганнти,  нго,  ниш,  гл.  Обгадить. 
Упоганитнся,  июся,  нишся,  гл.  Обга- 

диться. 
Упогоннти,  ню,  ниш,  гл.  Уміть,  быть 

въ  силі  погонять  воловъ,  запряженныхъ 
въ  плугв,  и  управлять  ими.  Я  оціх  волів 
сам  упогонив,  а  хлопець  не  впогоне. 
Волч.  у.    (Лобод). 

Уподвійні,  нар.  Вдвойне,  вдвое.  О. 
1861.  XI.  36. 

Уподоба,  би,  ж.  Вкусъ,  удовольствіе, 
все,  что  нравится.  Я  собі  шапку  таки 
по  своїй  уподобі  вибрав.  Канев.  у.  Уподб- 
ба,  не  вподбба  съ  глаголомъ  въ   неопред. 

накл.:  нріятно,  непріятно,  нравится,  не 
нравится.  Не  вподоба,  мати,  з  конем 
розмовляти, — ой  час  і  година  дівчини 
шукати.  Чуб.  V.  27.  До  вподбби  бути, 
припадати.. Нравиться,  быть  по  вкусу.  Ох, 
дитино  моя!  чи  то  ж  до  пари?  кажу. — 
До  пари,  до  любої  вподоби!  МВ.  II.  20. 
Робота  не  важка,  саме  припала  йому  до 
вподоби.  Мир.  ХРВ.  46.  Нащо  й  худоба, 
коли  жить  не  вподоба.  Ном.  В  уподббі 
бути.  Нравиться.  Багато  мене  сватало,, 
та  ніхто  мені  не  був  у  такій  уподобі, 
як  один  парубок.  Г.  Барв.  270.  З  уподб- 
бою.  Оь  удовольств1емъ.  Куди  ні  заноси- 

лась наша  веселя  або  смутна  пісня... 
всюди....  слухано  її  з  уподобою.  К.  XII. 
116.  Ум.  Уподббоньна.  На  її  красу  не  на- 

дивитись.... уподобонькою  звали:  он  іде  на- 
ша вподобонька.  Г.  Барв.  447. 

Уподобати,  баю,  вш,  гл.  Полюбить.  Як 
закине  оком,  то  так  і  вподоба  її.  Котл. 
Він  се  вподббав;  він  його  вподббав.  Ему  эта 
понравилось,  ему  онъ  понравился.  Я  його 
вподббав.  Онъ  мят,  понравился. 

Уподобатися,  баюся,  вшся,  гл.  Понра  - 
виться.  Царівні  він  так  уподобався.  Рудч. 
Ск.  И.  1?.  Так  мені  вподобалась,  як  вое 
кові  весільні  пісні.  Ном.  Л  6019.  Якесь- 
там  слово  йому  не  вподобалось.  Рудч. 
Ск.  11.  159. 

Уподобнвй,  а,  є.  Нравящійся,  угодный,. 
приходящійся  по  вкусу.  Довший  батіжок 
цьому  хлопчикові  уподобніший,  ніж  ко- 

роткий. Рк.  Левиц. 

Уподовж,  нар.  Вдоль,  въ  длину.  Поли- 
не навчила,  як  упоперек  полу  лежалог 

а  тоді  вже  не  навчиш,  як  уподовж  полу. 
Ном.  №  6009. 

Упоетнвуватн,  вую,  вш,  гл.  Опоэтизи- 
ровать. Упоетизований  мужичий  син~ 

К.  ХП    24. 

Уибзнку,  нар.  Взаймы,  заимообразно. 
Ум.  Упозичну. 

Упоїти,  упою,  Іш,  гл.  Упоить,  напоить 
пьянымъ  Дак  вона  свого  мужа  упоїла 
чисто,  щоб  він  нічого  не  знав.  Рудч.  Ск. 
І.  84. 

Упокій,  кою,  м.  і)  Успокоеніе,  покой. 
За  дурною  головою,  нема  ногам  упокою. 
Ном.  №  6682.  З  упонбєм.  Спокойно,  въ 
поксв,  въ  спокойствіи.  Хліб-сіль  з  упо- 

коєм вічний  час  уживати.  АД.  ІЬ  11. 
2)  Упокой.  За  упокой  душі  її  псалтирь 
прочитає.  Шевч.  595. 

Упокійннй,  а,  е.  Спокойный.    Упокій- 
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857 ног,  святої  землі  не  побачить.  К.  Псал. 
221. 

Упокбїти,  ся.  Си.  Упокоювати,  ся. 
Упокорити,  ся.  Си.  Упокорювати,  ся. 

Упокорювати,  рюю.  вш,  сов.  в.  упоко- 
рити.  рю,  риш,  гл.  Сиирять,  сверить. 

Упокорюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
упокбритнся,  рюся,  рншся,  гл.  Сми- 

ряться, смириться,  изъявить  покорность. 
Твій  панотець  впокоривсь  перед  нами. 
1С  ЦН.   175. 

Упокоювати,  кбюю,>{ювш,  сов.  в.  упо- 
коїти, кою,  ІШ,  гл.  Успокаивать,  успо- 
коить. В  одному  Базі  моє  серце  себе  впо- 
коїть, одпочине.  К.  Псал.  139.  Як  нема 

долі,  нема  талану,  то  й  достатки  не 
впокоять.  Мир.  Нов.  II.  84. 

Упокбюватися,  кбююся,  вшся,  сов.  в. 
упокоїтеся,  кбюся,  їшся,  гл.  Успокаи- 

ваться, успокоиться.  Од  щирих  слів  лю- 
бої жінки  серце  його  впокоювалось.  Мир. 

ХРВ.  349. 

Уполбжитиоя,  жуся.  жишся,  гл  Оте- 
литься. Шух.  І.  211. 

Уполбтн,  лю,  леш,  гл.  Выполоть  (часть). 
Вполов  пів  грядки. 
Уполювати,  дюю,  вш,  гл  Пойиать  иа 

охоті.  Он  якого  звіра  вполювали.  К.  ЧР. 
210. 

Уповивати,  паю,  вш,  сов.  в.  упікну- 
тк,  ну,  ваш,  гл.  Напонинать,  напомнить., 
предостерегать,  предостеречь  кого. 

Упоиинатися,  віюся,  «шея,  сов.  в. 
упіннутиея,  нуся,  нвшея,  гл.  1)  Напо- 

минать, напомнить.  2)—  чогб  від  кого.  Же- 
лать, требовать,  потребо  нать,  что  отъ  кого. 

Желех. 
Упоминок,  нку,  м.  Наиоминаніе.  Не 

Луде  вам  ніякої  кари,  ні  упоминку.  ЗОЮР. 
І.   155. 

Упбвгку,  нар.  Памятно,  помнится.  Ме- 
ні се  добре  впомку,  що  він  кликав  нас. 

Екат.  у. 
Уион,  ну,  м.  Привязь.  Скаче  теля  на 

упоні.  Нои.  №  12492. 
Упоперек,  нар.  Поперекъ.  Було  вчити 

хлопця,  як  упоперек  лавки  лежав.  Нои. 
.4  6009. 

У  попру  ж  йти.  См.  У  попру  жувати. 
Упопружуватн,  жую,  вш,  сов.  в.  упо- 

пружити,  жу,  жяш,  гл.  Подвязывать, 
подвязать  подпругу.  Сідлай  мі  коня — то- 

го моцаря  й  а  впопруж  еге  в  сімдесять 
попруг.  КоІЬ.  І.   101. 

Уибратв,  раю,  вш,  гл'  1)  Убрать,  при- брать. Усе  впорав.  ЗОЮР.  II.  34.  2)  По- 

кончить, окончить,  удовлетворить,  успіть 
еділать.  Трівайте,  паніматки,  впораю 

одну,  а  тоді  другу  (купчиха,  отпуская  то- 
варъ).  Лебед.  у.  І  те  зроби,  і  друге  зро- 

би: де  ж  його  усе  впорати.  Чуб.  3)  Уко- 
кошить, убить.  Упорав  по  головіистиком 

та  й  одволік  на  друге  місце,  щоб  не  зра- 
зу знайшли.  0.   1862.  II.  79.  4)    Съесть. 
Упбратяся.  раюся.  вшся,  гл.  Окончить 

работу,  управиться.  Чи  можна  мені  буде 
піти  на  вечорниці?  Я  вже  зовсім  упора- 

лась. Шевч.  284. 

Упоровень,  нар.  Вровень.  Там  же  й 
дощака  вшкварив!  Такир,  шо  води  по  до- 

розі впоровень  коліні.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Упорожні,  нар.  Порожиенъ.  З  нічим 
до  млина,  впорожні  додому.  Нон.  .№  7132. 

Упброн,  нар.  Силою,  насильно.  Він  ка- 
же: „не  дам  коня",  а  я  кажу:  „ми  упо- 

ром  візьмем,  як  не  даси  по  волі,— візьму 
соцьких  та  й  відберемо  упором.  Ново- 
иоск.  у.  (Залюб.). 

Упороситися,  шуоя,  сишся,  гл.  О 
свшнь-Ь:  принести  поросять.  Шух.  І.   212. 

Упорати,  рю,  ваш,  гл.  Слідять  что-ли- 
бо съ  силой;  съесть  иного.  Соей.  у.  Батько 

гарячку  впоров.  Отецъ  поспішнії..  Зиіев.  у. 
Упору*,  нар.  Ридоиъ,  рука  сі  рукой, 

рука  объ  руку.  Упоруч  себе  сажати.  Макс. 
У  поринати,  маю,  вш,  гл.  Нырять.  А 

ти,  ввненько,  знай  відгадати:  що  я  не 
утенька  упоринати.  Макс. 
Упоряджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

упорядите ,  джу,  дію,  гл,  Устраивать, 
устроить.  Впоряди  так,  щоб  ти  мене  на 
шиї  возив.  МВ.  (КС.  1902.  X.  151) 

Упорядковувати,  вую,  вш,  сов.  в.  упо 

рядкувати,  вую,  вш,  гл.  Приводить,  при- 
вести вь  порядокъ,  устроить. 

Упосажнтн.  Си.  Упоеажувати. 

Упосажуватн,  жую,  вш,  сов.  в  упо- 
сажнтн, жу,  жиш,  гл.  Давать,  дать  при- 

даное. Шейк.  КоІЬ.  II.  24. 
Унбслі,  нар.  Потонъ,  послі.  Обід  дуже 

великий  зробили  упослі.  Рудч.  Си.  II. 

148.  Не  зв'язуйся  з  лихим  спершу,  так 
і  впослі  бачить  не  будеш.  Нои.  №  2861. 

У  послід,  нар.  1)  Послі.  Вх.  Зв.  73. 
2)  Наконецъ,  въ  заключеніе. 

Упосліджати,  джаю,  вш  и  упосліджу- 
вати,   ДЖуЮ,     8Ш,     СОВ:     В.     уПОСЛЇДНТН, 

джу,  днш,  гл.  Оставлять,  оставить  кого 
посліднимг,  за  собой;  поставать  ниже 
себя,  пренебрегать,  пренебречь  чінт>.  Та  й 
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слово  гарне!  слухай!  в  нас  воно  впослід- 
жувати й  польське  почало.  К.  ПС.  32. 

Впослідити  мене  ніхто  не  схоче.  К.  ЦН. 

200.  Я  всюди  робила,  та  й  не  була  упо- 
сліджувана. Г.  Барв.  507.  Не  'ддам,  ка- 

же, Настусі  (за  вбогого),  не  впосліджу 
моєї  дитини.  Г.  Барв.  448.  Наша  коха- 

на мова  зосталась  упослідженою.  К.  ХП . 
121. 

Упослідок,  кар.=Упослід. 
Упбтай,  нар.  Тайно,  секретно. 
Употомву,  нар.  Въ  закрытомъ  отъ  сві- 
та місті.  Навіщо  ти  Поставив  його  упо- 

темку,  постав  на  вікні,  то  й  ростиме 
(о  цвітні).  Канов.  у. 

Употрійні,  нар.  Втроє.  0.  1861.  XI. 
Свид.  36. 
Употужнити,  ни),  ниш,  гл.  Сділать 

сильнымъ,  могущественниыъ.  Твій  рід  на- 
віки употужню.  К.  Исал.  204.  Употуж- 
нив мої  ноги  і  на  камені  поставив.  К. 

Псал.  97. 
Употужнитися,  нюся.  нищся,  гл. 

1)  Сділаться  могущественнымъ.  Впотуж,- 
нились  навіки  дияволови  діти.  К.  МБ. 

И.  131.  2)  -на  нбго.  Ополчиться.  Упо- 
тужнились на  мене  при  лихій  моїй  го- 

дині, та  свята  Господня  сила  мою  не- 
міч заступила.  К.  Псал.  38. 

Управді.   мп;).=Справді. 
Управителів,  лева,  вв.  Принадлежащей 

управляющему. 
Управитель,  ля,  м.  У правляющій.  Дар- 
мо тоді  гукав  управитель,  щоб  на  пан- 

щину йшли.  МВ.  (0.  1862.  1.  102).  А  пан 
з  костьолу  їхав,  чи  управитель,  а  не 
пан.  Шевч.  514. 

Управителька,  ви,  ж.  Управительни- 
ца. Зміев.  у. 

Управити,  ся.  Си.  Управляти,  оя. 
Управляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  управи 

*н,  влю,  виш,  гл.  1)  Вставлять,  вставить, 
вділать.  Вподовж  стіни  управлена.... 
рулка.  Мяж.  134.  2)  Покончить,  сділать, 
убрать.  Коситься  легко....  за  день  і  упра- 

вили ті  п'ятдесят,  чи  шо,  десятин. 
Мнж.  127.  3) — до  чбго,  у  щб.  Обучать, 
обучить  чему.  Наші  хлібороби  не  дуже 
квапляться  дітей  своїх  у  ремество  вправ- 
ляти.  К.  (О.   1861.  І.  313) 

Управлятися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 
управитися,  влюся,  вншся,  гл.  1)  Управ- 

ляться, управиться.  Гаразд  управились 
з  мишами.  Гліб.  2)  Вставляться,  вста- 
виться. 

Управо,  нар.  Вправо. 

Уприпуст,  нар.  0  іді  животныхъ:  сколь- 
ко угодно,  вволю,  прямо  изъ  стога  или 

другого  хранилиша  иищи.  Мнж.  177.  Ко- 
ні їдять  овес  уприпуст.  їдять  корови 

вприпуст  сіно.  Алв.  70. 
Упрйоі,  нар.  Вприсядку.  Як  піде  упри- 

сі  танцювати.   НВолын.  у. 

Упрічврть.  нар  =Упрнщерть.  Наси- 
пай упричерть.  Волч.  у. 

Упрйщерть,  нар.  Въ  уровень  съ  края- 
ми. Черниг.  г.  ( 

Упрівати,  ваш,  вш,  сов.  в.  упріти,  рію, 
вш,  гл.  1)  Потіть,  вспотіть.  Поки  не 
упріти,  поти  не  уміти.  Ном.  №  7184. 
2)  Взопріть,  довариваться,  довариться. 
Чуб.  VII.  438.  Півник  упрів  і  молошна 
каша  упріла, — пора  обідати.  Рудч.  Ск. 
II.  29. 
Упроваджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

упровадити,  джу,  диш,  гл.  Вводить, 
ввести,  довести.  Ой  вернися,  козаченьку, 
додому,  впровадив  ти  дівчиноньку  до  гро- 

бу. Лукаш.  128. 
Упродовж,  нар.  Вдоль.  Стіл  з  роско- 

линою  упродовж.  МВ.  II.  67.  Улиця  упро- 
довж людьми  заступилася.  МВ.  (0.  1862. І.   101). 

Упросити,  шу.  оиш,  гл.  Упросить,  умо- 
лить. Упросила  його,  щоб  він  її  взяв  з 

собою.  Рудч.  Ск.  І.  129.  Росердила  ми- 
ленького, та  ще  не  впросила.  Мет.  84. 

Упроситися,  шуся,  сишся,  гл.  Испро- 
сить разрішеніе  войти.  Упросились  злид- 

ні на  три  дні,  та  чорт  їх  і  довіку 
викишкає.  Ном.  .4  1538.  Упросивсь  де 
тих  людей  на  ніч.  Рудч.  Ск.  І.  158. 

Упрост,  нар.  Прямо.  Як  скочить  на 
ноги  та  впрост  до  короля. 

Упростяж,  нар.  Цугомъ.  0.  1861.  IV. 
157. 

Упрохати,    хап,    вш,    гл.=Упросити. 
Упрохатися,  хаюся,  вшся,  гл— Упро- 

ситися. Упрохавсь  до  його  ночувати. 
Мнж.  84. 

Упруг,  га,  м.  1)  Міра  поверхности: 
пространство  пахоти,  которое  можно  вспа- 

хать за  одну  упряжку  воловъ  Заорував 
послідній  упруг  толоки.  Г.  Барв.  332. 
Годі!— крикне  мов  опарений,- -годі  ора- 

ти!— Як  годі? — каже  чоловік: — дві  скиби 
тільки  одвернути  та  б  упруг.  Г.  Барв. 

198.  /  в  тяжкі  упруги,  може,  з'орю  пе- 
реліг той.  Шевч.  669.  2)  Четвертая  часть 

рабочаго  дня.  Рудч.  Ск.  II.  172.  Іду  ву- 
лицею, так  уже  в  вечірньому  впрузі. 

Г.  Бари.   528.   Вже  так  як  об  третьому 
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упрузі  назирив  він  коненя.  Рудч.  Ск.  II. 
175. 

Упрядатн,  даю,  вш,  сов.  в.  упрястн, 
ду,  деш,  гл.  1)  Впрядать,  впрясть.  21  На- 

прядать часть. 

Уп удатись,  джуся,  дяшся,  гл.  Умо- 
читься. 

Упука,  кв,  ж.  Вдавленіе.    Мнж.    177. 
Упурнутн,  ну.  неш,  гл.  Нырнуть. 
Упускання,  ня,  с  \)  Впусканіе.  2)  Ро- 

няніе.  3)  Опусканіе.  4)  При  инкрустиро- 
ваніи:  вставка  въ  дерево  металла,  кости 
и  пр.  Шух.  І.  306,  309. 

Упускати,  ваю,  вш.  сов.  в.  упустити, 
щу,  стиш,  гл.  1)  Впускать,  впустить. 
Юрка  одною  впустили,  а  вся  хата  за- 

горілася. Ном.  2)  Ронять,  уронить.  Впу- 
стила додолу  гребінця.  Мег.  167.  Буду 

пити  через  силу  і  краплі  не  впущу. 
Мет.  63.  3)  Упускать,  упустить,  выпустить. 
Упустила  долю,  упустила  щастя,  та 
вже  й  не  піймаю.  ЗОЮР.  II.  238.  Ой 
впустила  голубонька,  да  вже  й  не  пій- 

маю. Мет.  65.  4)  Опускать,  опустить.  Оце 
як  упустите  мене  в  колодязь,  то  дер- 

жіть віровку.  Рудч  Ск.  І.  102.  5)  При 
ипкрустированіи:  вставлять,  вставить  въ 
дерево  металлъ  и  пр.  Шух.  1.    306,    309. 

Упускве,  ного,  с.  Въ  свадебномъ  обря- 
ді: плата  деньгами  или  угощеніемь  за  про- 

нускъ  бояръ  въ  хату.  Чуб.  IV.  186. 
Упуст,  ста,  м.  Шлюзъ.  Чуб.   VI.   359. 
Упустите.  См.  Упускати. 
Упушвтн,  шу,  шиш,  гл.  Надуть,  вспу- 

чить. Хрін  та  редька  живіт  упушили, 
мед  та  горілка  все  те  потушили.  Ном. 
/«  12389. 

Упхати.  См.  Упихати. 
Упхвутн.  Си.  Упихати. 

Уп'ялити,  ли»,  лиш,  гл.  О  зміі:  уку- 
сить, ужалить.  Сорокуля  го  уп'ялила.  Вх. За.  73. 

Уп'ясти,  ся.  Си.  Упинати,  ся. 
Упить,  нар.  Опять.  От  через  кілька 

там  днів  баба  вп'ять  збірається  у  ярма- 
рок. 

Ураг.  га,  -и.=Враг. 
Ураговин,  а,  е=Враговин.  Як  став 

ляхів,  урагових  синів,  як  снопики  клас- 
ти  Мет.  406. 

Урадити,  джу,  диш,  гл.  1)  Посовіто- 
вать.  Роспшпувався,  що  йому  робить? 
Ніхто  нічого  не  врадив.  Рудч.  Ск.  II.  104. 
2)  и  остановить  на  совіті,  придти  къ  ка- 

кому-нибудь рішеній.  Радили,  радили — 
нічого  не   врадять:   нема    Омська.    Рудч. 

Ск.  II.  10.  3)  Помочь.  Занедужала  ди- 
тина, кричить,  плаче.  Горпина  й  сама 

плаче  над  нею,  та  нічого  не  врадить. 
МИ.   І.  99. 

Урадувати,  дую,  вш,   гл.    Обрадовать. 
Урадуватися,  дуюся,  ешся,  гл.  Обра- 

доваться. Щоб  тобі  ні  втішиться,  ні 
врадуваться.  Ном.  >в  13632.  Думаете, 
що  я  врадувався  мукою  своєю  крівавоюї 
Федьк. 

Уражати,  жаю.  вш,  сов.  в.  уразнтн, 

жу,  виш,  гл.  1)  Поражать,  поразить,  ра- 
нить. Де  я  мірю,  там  я  вцілю,  де  я 

важу,  там  я  вражу.  Гол.  І.  2.  2)  Зада- 
вать, задіть,  ударить,  потревожить,  раз- 

бередить уже  имеющуюся  рану  или  боль- 
ное місто.  Моя  виразка  була  зовсім  за- 

юїлась,  та,  бач,  десь  уразив,  — вона  знав 
і  прокинулась.  Лебед.  у.  Помалу,  брат- 

ці! не  вразьте  моїх  смертельних  ран. 
Дума.  Трудно  рану  гоїти,  а  не  вразити. 
Ном.  №  1574.  3)  Уязвлять,  уязвить,  оскор- 

блять, оскорбить,  обиііть.  Вона  вразила 
мене  словом  лихим.  Новомоск.  у.  4)  По- 

ражать, поразить,  удивить  сильно.  Моло- 
дих туляків  незвичайно  вразила  краса 

Київа.  Левип.  Нов.  5. 

Уражатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в.  ура- 
зитися, жуоя.  затпся,  гл.  1)0  рані,  бо.іь- 

вомъ  місті:  быть  затрагиваемым^  затро- 
нутыми 2)  Обижаться,  обидіться.  3)  По- 

ражаться, поразиться. 

Уряжінчя,  ия,  с.  Впечатлініе.  Пишу 
про  свої  подорожні  вражіння.  Г.  Барв.  31. 

I.  У  рае,  нар.  1)  Вдруть,  сразу.  Як  за- 
гув, так  на  цім  світі  ураз  і  став.  Мнж. 

41.  2)  Вмісті,  за  одно,  на  ряду.  Ой 
встав,  зажурився,  що  з  малою  оженився. 
„Не  журися,  дурний  гою:  виросту  враз 
з  тобою.  Грнн.  ПІ.  657.  Вітаймо  дитят- 

ко, ураз  його  матку.  Чуб.  Ш.   34 і. 

II.  Ураз,  ву,  м.  1)=Враяа.  Він  хотів 
ураз  зробити  мені  вилами.  Новомоск.  у. 
Живим  би  її  вразом  вразило.  МВ.  (0. 

1862.  І.  98).  Ураз  в  обох  озвався  з  тяж- 
кої розлуки.  Мкр.  Н.  39.  2)  Матка,  Сіе- 

гиз.  Ураз  внхбде.  Вьшаденіе  матки.  Волч.  у. 
Ум.  Уразочок.  Мил.  33.  Ув.  Уразите. 

Чуб.  IV.  5. 
Урааа,  ви,  ас.  1)  Рана,  больное  місто. 

Роскопирсала  ті  врази,  що  глибоко  кри- 
лися в  серці.  Мир.  ХРВ.  258.  2)  Оскор- 

бленіе,  обида.  Ум.  Урізка.  За  сю  уразку 
я  визиваю  тебе  на  чесний  поєдинок. 
Стор.  М.  Пр.   10. 
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Ураэйтн,  ся.  Си.  Уражати,  оя. 
Уразйще,  ща,  м.  Ув.  оть  ураз.  Чуб. 

IV.  6. 

Уразливий,  а,  є.  1)  Чувствительный 
къ  боли.  2)  Болючій,  .  причиняющій  боль. 
Ляже  на  лаві,  закриє  голову  свиткою, 
щоб  не  чуть  було  того  уразливого  плану. 
Мир.  Пов.  II.  108.  3)  Обидный,  оскорби- 

тельный. Посипались  на  Кривоноса  на- 
смішки і  вразливі  глузування.  Стор.  М. 

Пр.  746. 
Уразливість,  вости,  ж.  1)  Чувстви- 

тельность къ  боли.  Шейк.  2)  Обидчивость. 
Уразливо,  нар.  1)  Больно.  2)  Обидно, 

оскорбительно. 
Уравняй,  а,  е=Уравлявнй  2.  Тут, 

під  мальовничою  руїною,  знайшла  я  ще 
вразну  мойму  серденьку  семйови  драму. 
Г.  Барв.  418. 
Уранішній,  я,  в.  Утренній.  Син.  185. 

Вранішнє  сонце  обливало  його  мняким 
світом.  Мир.  ХРВ.  188.  Година  враніш- 

ня настала.  Греб.  340.  Твое,  як  сни 
ураняшній,  біленьке  лице.  К.  Дз.  218. 

Уранці,  нар.  Утромъ.  Хто  звечора 
плаче,  той  уранці  буде  сміяться.  Нон. 
.V  5853. 

Урату  вати,  тую,  вш,  гл.  —  Урятувати. 
Урачитн,  чу,  чиш,  гл.  Шутливое  слово: 

ущипнуть  (о  рак*).  Бодай  тебе  курка 
вбрикнула,  або  добре  рак  урачив.  Ном. 
Я  3249. 

Ураяти,  ураю,  вш,  гл.=Урадити.  Хай 
його  другі  вчать:  я  з  ним  нічого  не  враю. 

Мир.  ХРВ.  133". Урбарія,  ріі,  ж.  Денежная  повивность, 
платимая  поміщику.  Урбарія  великая  та  й 
панщини  три  дні.  Гол.  II.  304.  Миурба- 
рію  подаймо,  оплату  худобну,  грунт  і 
хату  оплатім  та  сидім  при  дому.  Гол. 
Ш.  41. 

Урвант,  та,  л.=Вірвант.  Рудч.  Чп.  250. 
Урвати,  ся.  См.  Уривати,  ся. 
Урвиголова,  ви,  м.  Сорвиголова.  Тра- 

питься який  урвиголова.  Св.  Л.   128. 

Урвйпола,  ли,  .«—Урвиголова.  Вх. 
Зн.  73. 

Урвисько,  ка,  с.  Обрывъ.   Сквирск.   у. 
Урвйтель,  ля,  м.  Сорванецъ.  Там  та- 
кі урвишелі,  шо  ні  в  одного  сусіда  яблу- 
ка не  вдержаться.  У  май.  у.  Два  сини, 

що  росли  урвителями  при  батькові.  Св. 
Л.  275. 

'Урда,  дн,  ж  — Вурда. 
Урдяийй,  а,  ё.  Съ  начинкой  изь  урди. 

Урдяні  пироги.  варенг<ки.  Шейк. 

Урёдний,  а,  е.  Пакостный,  противный. 
Ну,  та  й  уредний  же  хлопець.  Лохв.  у. 

Уреклнвий,  а,  е=Урічливий.  7м  пі- 
деш ти  в  таночок,  не  становись  край 

Дунаю,  бо  то  річка  врекливая,  врече 
тебе  й  косу  твою.  Мил.  50. 

Уректи,  ся.  Сн.  Урікатн,  ся. 
Уреневовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  уре- 

неиувати,  вую,  вш,  гл.  Укріплять,  укрі- 
пить связывая  или  сшивая.  Уремезоауе 

(латаючи)  лантух  так,  наче  довічне. Конст.  у. 

У  реме  нити,  ню,  ниш,  гл.  Прочно  сде- 
лать работу.  Оце  уременили  ясла.  Кре- менч.  у. 

Уреиення,  ня,  с.  Счастье,  удача.  Чиє 
времення,  того  й  погода.  Ном. 

Уреиня,  ня,  уремя,  мя,  с— Час 
В  однГм  уреині.  Въ  одвомъ  состояніи,  по- 

ложеній. Е,  та  мій  кашель  все  в  однім 
уремнг  стоїть.  Лебед.  у. 

Урепіаснти,  асу,  жнш,  гл.  Ударить, 
стегнуть.  Як  я  врепіжив  його  батогом, 
то  вин  аж  скрутився.  Васильк.  у. 

Уретно,  нар.  Скучно,  печально.  Само- 
му уретно  в  хаті.  Вх.  Зн.  73. 

Уречи,  чу,  чеш,  гл.=Уректи.  Желех. 
Урешті,  нар.  Наконецъ. 
І.  Уривати,  вію,  вш,  сов.  в.  увірва- 

ти й  урвати,  рву,  вёш,  гл.  1)  Отрывать, 
оторвать;  вырывать,  вырвать;  обрывать, 
оборвать,  срывать,  сорвать,  перерывать, 
перервать.  Поти  збан  воду  носить,  покуль 
ухо  не  вворветь.  Ном.  Лі  7771.  Від  його, 
урвавши  поли,  тікай.  Поел.  На  Чорному 
морю  не  добре  вчиняє:  противну  филю 
зо  дна  моря  знімає,  судна  козацькі  на 

три  часті  розбиває.  Перву  часть  ввір- 
вало,— в  гирло  дунайське  замчало;  другу 

часть  увірвало, — у  землю  орабську  за- 
мчало. ЗОЮР.  I.  29.  Вчепиться  дверей  і 

держиться,  —так  буває,  що  і  двері  (в)  вор- 
ве.  Грин.  III.  508.  От  же  одна  (стру- 

на) вже  й  увірвалась;  стривай,  і  другу 
увірву.  Шевч.  496.  Хто  цвіточка  увірве, 

сестру  з  братом  пом'яне.  Марк.  88.  Лю- 
бисточку  ввірвала.  Г.  Барв.  80.  2)  Над- 

рывать, надорвать,  укорачивать,  укоротить. 
Варвара  ночі  ввірвала  та  дня  приточила. 
Ном.  №  504.  Ти  раненько  співаєш,  моє  сер- 

це вриваєш.  Гол.  І.  259.  Нехай  він  по  по- 
ходах після  того  не  ходить,  своїх  моло- 

децьких ніжок  не  вривав.  Дума.  Нехай.... 
степу    ногами    не    змірає,    живота    не 
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врирає.  Лукаш.  -1С.  3)  Убігать,  удирать, 
удрать.  Йому  гукають:  тривай!  а  він 
чим  дуж  урива.  Давай  уривати  яко 
мого  з  того  світа.  Чуб.  II.  94.  4)  Только 
сов.  в.  Ударить.  Скрикнув  Лушня,  як 
увірвав  його  по  плечі  Чіпка.  Мир.  ХРВ. 
236.  (Тапі)  різки  плетуть,  що  як  урве, 
то  зразу  криію  спливеш.  Св.  Л.   165. 

П.  Уривати,  вію.  віл,  сов.  в.  урити, 
урию,  вш,  гл.  Зарывать,  зарыть. 

І.  Уриватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
увірватися  и  урватися,  рвуся,  вёшся, 
м.  1)  Отрываться,  оторваться,  вырываться, 
кырваться,  обрываться,  оборваться,  пере- 

рываться, перерваться,  прерываться,  прер- 
ваться. Як  ухо  ввірветься,  то  й  збан  ро- 

зіб'ється. Нон.  №  7771.  Одна  (струна)  вже 
й  увірвалась.  Шевч.  496.  Батіг  не  нитка — 
не  увірветься.  Ном.  >£  1286  Урвався  і 
рід  Вишневецьких.  Стор.  М.  Нр.  64.  Увір- 

вався 64с,  увірвалася  нитка,  удка  (колу). 
Прекратилась  возможность.  Нон.  №  1830, 
1831.  Вже  Терешкові  ввірвалось  нитка 
верхоттити.  Кв.  Тоже  значеиіе  иніеть 
ныр.:  Уже  Нову  ввірвалось.  Нон.  №  1831. 
Розмова  увірвалася.  Прекратился  разговоръ. 
Мир.  ХРВ.  10,  240.  2}  Вырываться,  выр- 

ваться. Я  піймав  його  та  й  веду  за  ру- 
ку, а  він  усе  вривається  од  мене,  все  на- 

че огинається,  а  далі  вирвавсь  і  побіг. 
Александров,  у.  3)  Срываться,  сорваться, 
упасть  съ  высоты.  Беруться  за  руки  ко- 

лом і  перекручуються,  приспівуючи:... 
„держіться  кріпко:  як  хто  увірветься, 

тому  не  минеться" ,—  а  ж  поки  хто  увір- 
веться,— тоді  знов.  Грин.  Ш.  ПО.  А  той, 

що  сидів  на  трямку,  як  увірветься  з  то- 
го трямка!  Рудч.  Ск.  І.  68.  Як  ти  в  ме- 
не ночував,  то  з  полу  ввірвався  Грив. 

Ш.  653. 

П.  Уриватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 
уритися,  уриюся,  вшся,  гл.  Зарываться, 
зарыться.  Кабан  каже:  я  побіжу  в  бо- 

лото та  в  мул  уриюсь.  Рудч.  Ск.  І.  39. 
У  Кулнша  о  иотупленныхъ,  снотрящнгь 
въ  землю,  глазахъ.  Яе  дивились  на  божий 
світ  від  сліз  :  в  чорну  землю  врились. 
К.  МБ.  X.  15. 

Уривок,  вка,  м.  Обрывокъ,  отрывокъ. 
Ун.  Уривочок. 

Уриицён,  нар.  Урывками.    Левч.    170. 
Урити,  ся.  Сн.  Уривати,  ся. 

Урихтовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  урих- 
тувати, тую,  вш,  гл.  Улаживать,  уладить, 

приладить.  Шейк. 

Урівень,  урівні,  нар.  Наравне,  въ 

уровень. Урівняти,  няю,  вш,  гл.  Сравнять, 

уравнять. 
УрІаати,  жу,  жеш,  гл.  1)  Отрізать, 

обрізать.  Жениться  пробі,  а  хліба  врі- 
зать не  вміє.  Нон.  .V  13778.  З  лихого 

торгу  хоч  поли  врізавши.  Нон.  .V  1972. 
Сього  пальця  вріж — болить,  і  того  вріж — 
болить.  Чуб.  І.  246.  Урізав  вовкові  хвіст. 
Чуб.  II.  127.  2)  Ударить.  Та  як  уріж  п 
(кулаком)  по  виску.  Мнж.  34. 

Уріватнся,  жуся,  жешся,  гл.  1)  Врі- заться. Так  і  вріжеться  у  саму  гущину. 
Стор.  2)  Обрізаться.  Скинь  шаблю,  а  то 
уріжешся.  Грнн.  І.  158. 

Урікати,  кію,  вш,  сов.  в.  уректи, 
речу,  чеш  и  урікнутн,  к  ну,  кеш,  гл. 
1)  Укорять,  укорить.  Ніхто  мене  ні  в 
чім  не  урікні.  0.  1862.  V.  40.  2)  Сгла- 

живать, сглазить  (человека).  Казали,  що 
дитина  їсть  багато,  аж  бач  і  врекли: 
воно  й  їсти  перестало.  Лебед.  у.  Врече 
тебе  й  косу  твою.  Мил.  50.  Той  нашу 
бджолу  урече.  Мнж.  151.  Щоб  не  врекли 
вражі  люде  моєї  краси.  Нп. 

Урікатнся,  йдеться,  сов.  в.  уректися, 
чоться,  гл.  безл.  Слышаться,  послышать- 

ся. Ви  ж  казали,  що  дали  йому  чотирі 
рублі. — Та  ні  то  вам  так  моє  слово 
уреклось:  я  казав — чотирі  без  четверта- 

ка дав.  Новой,  у.  (Залюб.). 

У річлнвий,  а,  в.  1 )  Дурной,  способный 
сглазить  (о  глазахъ).  Урічливі  очі.  Нон. 
)ё  8392.  2)  Котораго  ножно  сглазить.  Шух. 
[.  196.  Я  не  врічлива, 

Урічннй,  а,  е=Урічливий.  Шух.  І. 197. 

Урльоп,  пу,  м.  Отиускъ.  Жовнір  тра- 
ву косить,  пана  капитана  на  урльоп  ся 

просить.  Гол. 
Урльопас,  су,  м.  Отпускной  билеть  (у 

солдата).  Подавали  нам  урльопаси.  Феды;. 
Урльбпник,  ка,  м.  Солдагь  въ  отпуску 

по  билету.  Бився  з  урльопником  Федьк. 

.  'Урна,  ми,  ж.  Місто,  по  которону  го- 
няють  скоть,  покрытое  слідани  его  ногь, 
дорога,  протоптанная  скотонъ.  0.  1862. 
V.  Кух.  39.  На  урмах  хліб  дуже  гарний 
роде.  Лебед.  у. 

Уробити,  ся.  Сн.  Уробляти,  ся. 
Уробляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  уробити, 

блю,  биш,  гл.  1)  Вдільївать,  вділать, 
вставлять,  вставить.    2)    Ділать,    сділать, 
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нарабатывать,  наработать.  Бо  который 
чоловік  теє  уробляє,  повік  той  щастя 
собі  має.  АД.  І.  187.  Літом  і  мале  піде, 
то  вробить.  Ном.  №  551.  Як  ручки  вро- 

блять, так  спина  й  зносить.  Грин.  II. 
310.  Піду  додому,  мо  що  небудь  до  вечо- 

ра вроблю.  Рано  вставши,  багато  вро- 
биш. Грин.  І.  239.  Пішов....  на  поле  по- 

дивиться, що  вона  вробила.  Рудч.  3)  До- 
лать, сділать,  смастерить.  А  вробимо  то- 

пірчики  та  з  самої  сталі.  Гол.  І.  164. 
4)  Возделывать,  воздълать,  обрабатывать, 
обработать.  Тут  які  рівненькі  ріллі, — не 
так,  як  у  нас.—  Е,  бо  лучче  вроблено. 
Новомоск.  у.  5) — у  щб  Запачкивать,  за- 

пачкать, загадить  во  что.  Ото  як  уробила 
рукав  у  сажу.  6)  Вробити  волю.  Исполнить 
желаніе.  Мила  волю  уробила:  главку  йому 
погскала.  Гол.  I.  84. 

Уроблятжся,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
уробитися,  блкся,  бншся,  гл.  Запачки- 

ваться, запачкаться  чвмъ,  впачкаться  во 
что.  Хто  коло  чого  ходить,  то  ся  тим 
і  уробить.  Ном.  №  5996. 
Урбвище,  ща,  с.  Выкйдышъ.  Иолт. 

Харьк.  Мил.  16. 
Урод,  ду,  л.=Урожай.  Уроди  у  вас 

ладни?  Вх.  Зн.  476. 

Урода,  дн,  ж.  Вообще  физическія  ка- 
чества, въ  частности:  красота,  миловид- 

ность. Погинули  депутати  шляхецької 
вроди.  Нп.  Ой  гляну  я  в  чисту  воду  та 
на  свою  вроду, — аж-но  моя  врода  на  ли- 

ченьку красна.  Мет.  65.  Моя  врода,  як 

повная  рожа:  і  на  личеньку  рум'яненька, 
і  на  стану  гожа.  Макс.  Співають  у  пісні, 
що  нема  найкращого  на  вроду,  як  ясная 
зоря  в  погоду.  К.  (ЗОЮР.  II.  199).  Хо- 
роиіая  дружина  на  вроду.  КС.  1883.  II. 
400.  Ум.  Урбдоньна. 

У родай,  дая,  м.  Красавецъ.  Уродаю  то  й 
у  свитині  пригоже.  Ном.  №  14250. 

Уроджай,  джаю,  .м.— Урожай.  Грин 
І.  284. 

Уродити,  ся.  См.  Урожати,  ся. 
Уродливий,  а,  в.  1)  Красивый,  приго- 

жій. Не  родись  богатый  та  вродливий, 
а  родись  при  долі  та  щасливий.  Ном. 
Л£  1673.  А  виросла  як  панна,  чорнобри- 

ва, уродлива.  Шевч.  268.  2)  Способный, 
даровитый.  Та~н  такий  був  чоловік  на 
все  вродливий.  Рудч.  Ск.  І.  74.  3)  Уро- 

жайный. Лани  мої  уродливі.  ЗЮЗО.  І.  549. 
Урбдник,  ка,  м.  Красавецъ.  Встречено 

у  Щоголева.  Мусить  вродник  в  кого  не- 
будь попитатися  поради.    ІЦог.  .В.    42. 

Уродниця,  ці,  ж.  Красавица.  Встрече- 
но у  Щоголева.  Тихим  сном  навіки  врод- 

ниця  заснула,  Щог.  В    63. 
Уродовьна,  ки,  ж.  Ум.  огь  урода. 
Урбжа,  жі.  лс.=Урожай.  Шух.  І.  38. 

Ой  дай-же,  Боже,  на  хліб  урожу.  Гол. IV.  553. 

Урожай,  жаю,  м.  Урожай.  Не  вважай 
на  врожай,  а  гречку  сій,  то  хліб  буде. 
Ном.  №  5845.  Не  проси  у  Бога  дощу,  а 
проси  урожаю.  Ном.  №  7270. 
Урожайний,  а,  е.  Урожайный.  На  той 

рік  урожайне  літо  буде.  Ном.  №   13412. 
Урожати,  жаю,  вш,  сов.  в.  уродити, 

джу,  диш,  гл.  1)  Рожать,  родить.  Уродила 
мама,  що  не  прийма  й  яма.  Ном.  №  2918. 
Не  уродить  сова  сокола — іно  таке,  як 
сама.  Ном.  №  7152.  2)  Хорошо  вырастать, 
вырасти  и  принести  плодъ,  уродить.  Як 
мак  не  вродить,  то  голоду  ще  не  буде. 
Які  груші  уродили.  Шевч.  178.  Уродив 
пастернак.  Шевч.  243.  Яке  Бог  уродив, 
таке  й  жну.  Ном. 

Урожатнся,  жаюся,  ешся,  сов.  в.  уро- 
дитися, джуся,  дишся,  гл.  1)  Родиться. 

Хто  дурнем  уродився,  тому  дурнем  і 
вверти.  Ном.  №  6150.  Який  вродивсь, 
таким  і  вмерти.  Ном.  №  3209.  2)  Уро- 
жаться,  уродиться.  Там  вони  вражаються 
і  цвітуть.  О.  1862.  УШ.  16.  Вродилось 
просо  таке  славне.  Рудч.  Ск.  II.  136.  Та 
вродиться  та  льониченько.  Мет.  34.  Впо- 

ри мілко,  посій  рідко,  уродиться  дідько. 
Посл.  Де  не  посГй,  то  врбдиться.  Вездв 
онъ,  во  все  вмішается.  Ном.  №  2787. 

3)  Появиться  сразу,  неожиданно  появить- 
ся. Поки  півні  заспівали, — вже  вродилась 

криниця.  Рудч.  Ск.  II.  119.  Він  так  і 
вродивсь  перед  моїми  очима.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  61)- 

Урождёнець,  нця,  м.  Уроженецъ. Волч.  у. 

Урож'я,  ж'я,  с.  Урожай.  Не  тучить 
множ'я,  єно  урож'я.  Шейк. 

Урозсип,  нар.  Вразсыпную.  Од  його  всі 
врозсип,  як  голуби  од  шуліка.  МВ.  І. 

Уровумнти,  мл»,  ииш,  гл.  Уразумить. 
Твоє  діло  навчить  її,  врозумить.  Шевч. 
282. 

Урбїтися,  уроюся,  їшся,  гл. — в  гблову. 
Засість  въ  голов*.  Вроївся  мені  в  голову 
Семен  небіжчик.  НВолын.  у. 

Уроки,  вів,  м.  Сглазъ.  Мил.  33.  Ви- 
ливали переполох,  вмивали  од  уроків.  Кв. 

Від  уроків  і  Бог  не  заховає.  Ном.  На 
бджолу  уроки  нападуть.  Мнж.   152.    Ум. 
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Урдченьки.  У  в.  Урдчища.  Вишептати  уро- 
ки-урочища.  Мнж.  152.  У  гуцуловъ  вь 
ед   ч.:  урочище.  Шух.  І.  210. 

Уронйти,  ню,  няш,  гл.  Уронить.  Ма- 
руся віри  не  йняла,  слізки  не  вронила. 

МвТ.   177. 
Уростіте,  таю,  вш,  сов.  н.  урости, 

ту,  теш,  гл.  1)  Вростать,  врости.  В  зем- 
лю вросла.  Ном.  X  9404.  2)  Выростать, 

выросги,  возростать  возрости.  Виростав 
з  того  визнаття  гнів  його  на  Галю 

МВ.  (0.  1862.  І.  84).  3)  Заростать,  за- 
рости. Стала  стежка  травою  вростати. 

Щог.  В.  69.  Простружу  дороженьку  к 
святій  неділонці,—  травицею  вросте.  Мил. 
193. 

Урбстнч  її  урбстіч,  нар.  Въ  разный 
стороны,  вразсыпную.  Турки  не  стями- 

лись да  вроетич.  ЗОЮР.  I.  6.  Коні,  як 
почують  чорта,  то  вростіч.  Стор.  I.  124. 

Урбчннв,  ни,  ж.  —  Уроки    Чуб.  I.   43. 
Урочистий,  а,  е.  Торжественный.  Пі- 

дождемо до  врочистого  часу.  Спаси  мене 
в  день  судний,  урочистий.  К.  ЦН  285. 
Урочисте  свято.  Годовой  нраздяикъ.  По- 

дол, г.  О.  1861.  X.  47.  К.  МБ.  Х.І.  Уро- 
чиста оказія.  Пысокоторжестлепный  день 

(крестины,  именины  и  т.  и  ).  Подол,  г.  О. 

1861.  X.  47.  То  же  значевіе:  урочмсте'дГло. Сим.  204. 

Урочисто,  нар.  Торжественно. 
Урочитн.  чу,  чнш,  гл. = Уректи?  Як 

сн  убрав,  так  го  урочили.  Ном.  Лг  11187. 
Козак  дівчину  врочив.  Грин    Ш.  656. 

Урбчнща,  чнщ,  и.  мн  Ув.  отъ  уроки. 
Грин.  II.  33. 

Урбчище,  ща.  с.  I)  Урочище.  К.  ЧР. 
257.  2)  См.  Уроки. 

Урубати,  баю,  вш,  гл.  1)  Нарубить  не- 
большое количество.  Сиди  ж  ти,  дочко, 

а  я  піду,  дровець  урубою.  Рудч.  Ск.  II 
66.  2)  Ранить  рубя.  3)  Иьтвть  достаточную 

сплу,  остроту'  для  того,  чтобы  быть  въ 
состовнін  рубить-  говорится  какъ  о  чело- 
вікі,  такъ  и  объ  инструмент*!;.  Та  він  сього 
не  вруба,  немале  його  сили.  Аби  якою 
сокирою  дуба  не  врубаєш.  Ні  стругом 
не  встругати,  ні  сокирою  не  врубати. 
Ірин.   І.   237. 

Урубатися,  баюся,  ешся,  гл.  Врі- 
заться, врубиться.  Уже  глибоко  в  дуба 

врубався. 
Урублйти,  блю,  лиш,  гл.  Нажать  руб- 

лені.  В рубли  добре  снопи. 
Урубнмй,  а,  в  —  Рублений?  Пливи, 

пливи,  квітко,  до  врубної    криниці.    На. 

Уруна,  ни,  ж.  Всходы  озимыхъ  хлі- 
бові осенью.  Добра  вруна,  треба  спа- 

сувать. Пожени  коні  на  вруну.  НВо- 
лын.  у.  Гарні  вруна  сього  року.  НВо- лын.  у. 

Урунитися.  Си.  Урунюватися. 
Урунюватися,  нююся,  ешся,  сов.  в. 

урунитися,  нюся,  нишся,  гл.  Покрывать, 
покрыть  ниву  густыми  всходами,  густо 
всходить,  взойти,  куститься  (о  поснив;. 
Житом.  Лити  в.  Брацлав.  у.  Хліб,  спаси- 

бі Богові,  добре  врунився.  Як  уруниться 
хліб,  то  пускають  скот  пастись.  Лн- 
тин.  у.  От  побачите,  що  до  перших 
приморозків  ше  так  вруниться,  як  того 
треба.  Брацл.  у. 

Уручатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  уручйти, 
чу,  чяш,  гл.  Вручать,  вручить,  дать  въ 
руки.  Уручаю  тебе,  серденятко  моє,  а 
єдиному  Богу.  Мет.  24. 

Уряд,  ду,  «.  1)  Должность.  Вмер  па- волоцький  полковник,  що  послі  Шрама 

уряд  держав.  К.  ЧР.  1*5.  Який-такий 
уряд  —  луччий,  ніж  проста  служба.  Ном. 
.V  956.  Не  знаю,  то  ще  не  за  мого  вряду 

було, — казав  чабан.  Екат.  у.  2)  Уиравле- 
ніе,  правительство. 

Уряджати,  джаю,  вш,  сов.  в.  уряди- 
ти, джу,  диш,  гл.  Устраивать,  устроить. 

Си    Уряжати. 

Уряджатися,  джаюся,  ешся,  сов.  в. 

урядитися,  джуся,  дишся,  гл.  Устраи- 
ваться, устроиться.  См    іряжатися. 

Урядй-годя,  нар.  Изрідка.  А  був  наш 
батько  швьіів  -  то  грізний!  Вряди-годи 
пустить  на  улицю  погулять  з  дівчата- ми.  МИ.   І. 

Урядник, ка,  м,  Чиновниць,  должностное 
лицо.   Шейк.   Чуб.   II.   71,  72. 

Урядників,  нова,  ве.  ІІрннадіежащій 
чиновнику.   Шейк. 
Урядницький,  а,  є.  Чипонничій.  Шейк. 
Урядовий,  а,  є  Казенный,  правитель- ственный, оффицкиьвый. 

Урядек,  дку.  м.  Уітановлевіе,  норя- 
докь  Через  пилні  пани,  пани,  через  ті 
у  рядки  прийде  ми  се  завішити  ногами 
до  грядки.  ЗЮЗО.   II.  554. 

Урядування,  ня.  с.  1)  Оінравлевіе 
служби.  Шейк.  2і  Управлені?  (правитель- стишиое). 

Урядувати,  дую,  вш.  гл,  1)  Отправ- 
лять службу.  2)  Управлять  (о  правитель- 

ств*) 

Уряжати.  жаю,  вш,  сов.  в.  урядити, 
жу,    диш,    гл.    Украшать,    украсить.    Як 
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глянеш  на  Київ,  то  так  і  леліють  церкви 
уряжені  та  золоті.  Зиіев.  у.  Квітками 
вряжені  долини.  Щог.  Сл.  59.  Си.  Уряд- 
жати. 

Уражатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в.  уря- 
димся, звуся,  дяшся,  гл.  Наряжаться, 

нарядиться.  У  жупан  синій  вряжуся. 
Рудч.  Чи.  112.  Сч.  Уряджатися. 
Уряснтя  шу,  снш,  гл.  Густо  увішать. 

Прехороше  вряеиаи  вильце  калиною  й 
барвінком. 

Урятувати,  тую,  еш,  гл.  Опасти. 
Тс,  уса  и  вус,  вуса,  м.;  мн.  уса  (ву- 

са) и  уси  (вуси).  1)  Усъ.  Сивий  уе,  ста- 
ру чуприну  вітер  розвіває.  Шевч.  8. 

Оддай  мене  за  такого,  що  не  мас  вуса. — 
вік  на  мене  иивне-моргне,  а  я  й  засмію- 

ся. Нн.  Моргнув  якось  усима.  Г.  Барв. 
367.  Під  усом  бути.  Находиться  вь  воз 
расті  19 — 20  літь.  Парубок  під  усом. 
НВолын.  у.  Хлопець  під  усом,  літ  двад- 

цять йому.  Г.  Барв.  251.  Уса  у  кішок, 
у  собак.  2)  Ость  въ  колосі  хлібнаго  рас- 
тенія.  3)  ма.  уси  (вуси).  Въ  верхней  одежді 
(кожушанка,  свита,  кунтуш,  керсетка  и  яр,): 
внутревнія  складки  сзади  (иногда  съ  бо- 
ковъ.  Чуб.  VII.  421)  по  шву  оть  талія 
внизъ,  образовавшіяся  вслідствіе  вставки 
длинныхъ  равнобедрен  в  и  хъ  треугольников^ 
въ  нижнюю  часть  одежды.  КС.  1893.  V. 
275.  Свита  до  трьох  усів.  О.  1862.  IX. 
68.  Ваяла  очіпок  грезетовий  і  кунтуш 
з  усами  люстровий.  Котл.  Ен.  Си.  Хваид. 

Ум.  'Усик,  усичок,  усек,  усбчон.  До  усиків пошити.  Чуб    VII.  43Я. 

Усаджувати,  джувэ,  еш,  сов.  в.  уса- 
дити, джу.  днш,  гл.  1 ;  Нсаживать,  вса- 
дить, посадить.  В  темницю  всадіте.  АД. 

I.  38.  Хоч  у  ступу  всадіть  та  пирога- 
ми  годуйте— все  буде  однака  Нои.  Я  2908. 
2)  Втыкать,  воткнуть,  всовывать,  всунуть. 
Всадив  ножа  в  груди. 

Усажатн,  жаю.  еш.  гл. = Усаджувати. 
Рудч.  Ск.  II.  75. 

Усалоббжнти,  жу,  жвш,  гл.  Умолить, 
упросить.  Насилу  усамобожили,  щоб  вер- 

нув гроші.  Шейк. 
Усань,  вусань,  ні,  м.  У  сачь. 
У  сіпатися,  паюся,  вшся,  гл.  Запы- 

хаться. 

Усатнй,  вусатий,  а,  е.  1)  Усатый, 
усасты!.  Хлопці  вусатії  і  дівки  косатії. 
Лукаш.  149.  2)  Остистый.  Усатий  ячмінь. 
Нои.  *  10163.  3)  Вусаті  уставки.  Родъ 
вышивки.  КоІЬ.  І.  48,  49. 

Уовиріпитися,  плюся,  пишоя,  гл.  Силь- 
но надоість  Усвиріпився  ж  мені!  Нои. 

№  2766.  Всвиріпилося  мені  це  ткання — 
Господи!  Зиіев.  у. 

У  світити,  чу,  тиш,  гл.  Освітить.  Очень- 
ками всю  світлоньку  всвітили.  Нп. 

Усе,  нар.  1)  Все.  Усе  забрав,  нам  ні- 
чого не  кинув.  2)  Ностоянио,  всегда,  все. 

Усе  я,  та  я — чом-же  ви  не  говорите? 
Ном.  №  2980.  Був  собі  купець;  він  усе 
їздив  по  морг.  Рудч.  Ск.  І.  100.  Зіма  бі- 

ла, та  не  геть  снігу,  а  все  сіно.  Нов. 
-V  621.  Все  їднб.  Бое  равно. 

Усевіда,  дв,  об.  Всевідающій  человФкъ. 
І  ходитиме  всевіда  з  хати  до  палати 
К.  ХП.   47. 

Усевладний,  ка,  м.  Надь  вевиъ  гос- 
подствующе, всемогущій.  Молюсь  всевлад- 

нику,  земному  Богу  (папі).    К.    ПС.    39. 
Уеевладництво,  ва,  с.  Всемогущество. 

Нема  йому  ні  наситу  всевладницьтвом, 
ні  впину.  К.  ПС.  51. 

Усевладній,  я,  в.  Всемогущій.  Подай 
мені  всевладню  силу  мови.  К.  ПС.  39. 

Усидіти,  джу,  диш,  гл—  Усидіти.  От 
кабан  не  уседів,  повернувсь.  Рудч.  Ск.  І.  26. 

Усеанайко,  ка,  м.  Всезнайка. 

Усезнання,  ия,  с  Всезнавіе.  1'сезнакне 
обіцяв  диявол  вві.  К.  МБ.  ПІ.  260. 

Усей,  уся,  усе,  .мшг/п.=Увесь 

УсеІда,  ди,  об.  Всеядный. 
Усеїдній,  а,  е.  Всеядный.  Усеїдний  тиж- 

день. Сплошная  неділя,  когда  въ  среду  н 
пятвнцу  ие  постять.  0.  1862.  IV  91.  На 
всеїдній  у  неділю  вона  спарувалась.  Шевч. 

260. Уселитися.  С^  Уселятися. 

Уселшдиий,  а,  е.  Публичный,  всена- 

родный. Уоелюдво,  нар.  Публично,  всенародно. 
Уселявяй,  а,  є.  Всяческій,  различный. 

На  щастя  вселяке  май  серце  однаке. 
Ном.  №  1708. 

У  сел  яково,  нар.  Всячески,  различно. 
Бачили  ми  вже  вселяково:  нехай  ще  й 
так  побачимо.  Ном    Л»  4939. 

Уселитися.  См.  Уселятися 

Уселятися,'  ляюся,  ешся,  сов.  в.  усе- 
литися, люся,  лишся,  гл.  Поселяться, 

поселиться.  На  їй  Господь  вселився  і  во- 
віки буде  жити.  К.  Исал  151.  Всели- 
лась панночка.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  44). 

Терпи  лихо,  що  вселилося.  МВ.  (0.  1862. І.   75). 

Уселянииа,  ни,  ж.  Всячина.  Бессараб. 
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Усеногучнй.  а,  в.  Всемогуїцій.  Бог  все- 
могучий.  О.    1862.   Ш.  32. 

Усенародній,  я,  е.  Всенародный.  Пра- 
во всенародне.  К.   ПС.   136. 
Усениця,  ці.  .*\=Гусениця. 
Усеношна,  ної,  яг.  Всенощная. 
Усёнь  (только  ни.  пад.  од.  ч.  муж.  родО, 

усёньвнй,  а,  е,  мгъст. =Усей.  Н*  так 

родина,  як  весні,  рід.  Чуб.  1\'.  674.  Ле- жать всенькі  трое.  КС.  1883.  Ш.  671. 
Кривеньке,  маленьке  збігало  появ  всеньке. 
ІЇо.м  ааг.  Л;  371.  Оії  шкода,  шкода  та 
синього  цвіту,  що  він  розсіявся  по  всень- 

кому світу.  Грин.  Ш.  622. 
У  сердя,  дя,  с.  Усердіс.  Тоді  на  ноги 

велике  усердий  маю.  ЛД.  І.   118. 

Усесвітній,  я,  в.  1  >  Всемірний.  Перед 
нлми  море  всесвітньої  науки  одкрива- 
лось  К.  XII.  96.  Святої  правди  і  любови 
зоря  всесвітняя  зійшла.  Шевч.  603  2)  Все- 
обіцій.  Всесвітній  кум  і  сват.  Гліб.. 
3)  Нзніетньїй  всему  світу.  Якась  старая 
бабо,  знахурка  всесвітня.  Мкр.  Н.  32 
Дам  тебе  за  князя,  чи  за  графа,  за  ба- 

гатиря всесвітнього.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  ЗУ;. 
Усещёдрий.  а,  е.  Въ  высшей  степени 

щедрый.  Подай  же  й  нам,  всещедрий 
Боже,  отак  цвісти,  отак  рости.  Шевч. 
649. 

Усещедрість.  рости,  ж.  Щедрость  вь 
высшей  степени.   Грин.  Ш.   149. 

Усидіти,  джу,  днш,  гл.  Усидіть.  На 
улицю  не  піду  і  дома  не  всиджу.  Мет.  116. 

'Уснв,  на,  м.  Ум.  огь  ус. 
Усилити,  ся.  Си.  Усиляти,  ся. 
Усилковуватися,  вуюсн.  ешся.  гл 

Силиться,  стараться.  Не  дурно  ж  воші 
так  усилковувались  мене  випхнірпи.  Мир. 
ХГВ.   387. 

Усиловувати,  вую,  вш,  сов.  в.  усилу- 
вати, лую,  еш,  гл.  Принуждать,  прину- 

дить, силой  заставить.  Як  не  хочу  я  пас- 
ти, то  хиба  ти  .чеке  всилуєш?  Паси 

сам.  Каяев.  у. 

Уснловуватися.  вуюся.  вшея.  гл.— 
Усилковуватися.  Католицькі  пани  з 
нашими  перевертня миусиловувалисьунію 
на  Вкраїні  прищепити.  К.   41'.  10. 

Усйлу,  нар.  Съ  трудоыъ,  едва.  Всилу 
вона  від  неї  вирвалась.  Мнж.  2.  Всилу 

п'ять  місяців  пробула  в  них.  Г.  Варв 368. 
Усилувати.  Ом.  Усиловувати. 
Усильнітв,  нію,  еш,  гл.  Усилиться. 
Усиляти,  ляю.  еш.  сон.    в.    усилити, 

В 

лю,  лиш.  гл.    ВдІвать,    втіп.    ніігку    вь 
ИГЛЇ. 

1.  Усилятися,  ляюся.  ешся,  СОВ.  в. 
усилитися,  люся.  лйшея.  гл.  Вдаваться 
вь   нглу  (о   НИТКІК 

II  Усилятися,  ляюся.  ешся.  гл.  На- 
вязынатьоя.  Не  кличуть  нос  на  хрести- 

ни, те  ми   й  не  всиляємось. 

Усиноббжнти,  жу,  жиш,  /.і.=Усаио- божнти? 

Усиновити    Би.  Усиновляти. 

Усиновлення,  ня,  є.  Усиновленії'. 
Усиновляти,  ляю,  еш,  сов  в.  усино- 

вити, влю,  виш,  ?л.  Усыновлять,  усыпо- 
вять. 

I.  Усипати,  паю,  еш  сок  в.  усипати, 
плю,  плеш,  гл.  1)  Всыпать,  всыпать.  Бо- 

рошенця всипать.  І'удч.  2)  Наливать,  на- 
лить. Усип  меду  і  горілки.  Мет.  Ган- 
нусю, усип  мені  осьмусю.  Пом.  Лі  1 1 65». 

3)  Отливать,  отлить  (из*  металла).  Аби 
усипати  що  з  мосяжі,  треба  фірмака. 
Шух.  І.  .281.  4)  Только  сов.  в.  Войти  гурь- 

бой. Одчиняє  він  хату,  уступив,  моло- 
диці за  ним  всипали.  МВ.  (О.  1862.  І.  91). 

II.  Усипати,  паю.  еш,  гл.  Сиать,  за- 
сыпать.  Мати  сина  колиха.га.  дні  ночі 
не  всипала.  Грив.   Ш.  ЗМ. 

Усипище,  ща,  с.  Сосуд  і.,  поміщеній  для 
сыиучнхъ  тіль.  .Іебед.  у.  Ходили  до  його 
і  в  хату,  і  всяке  всипище  трусили, — ■ 
так  нічого  не  знайшли.  Александров,  у. 

Всипища  у  нас  не  багато,  то  ми  й  на- 
сипали жита  на  горищі.  Павлогр  у.  Оця 

діжка  тільки  на  всипище  й  годяща.  Бо- 
нну х.  у. 

Усипляти,  ляю.  еш,  .-і.  Засыпать,  за- 
спать. Полягали  й  усі  спати,  а  менший 

став  вартувати.  Менший  братік  не 
всипляє.  11п.  Мати  сина  колиха.га,і  день 

і  ніч  не  всипляла.  О.  1862.  V".  89.  С« 
Н.  Усипати- 

Уснплятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в 
услатися,  плюоя,  пншся,  гл.  Засыпать 
заснуть  совершенно,  глубокимъ  сномъ.  Ди 
тинка  тільки  почала  всиплятися,  аж 

збуджено. — Гомоніть  тихше,  покуль  ди 
тина  вспиться.  Воно  як  уоїиться,  так 
довго  спатиме.   Черн.  у. 

Усиротіти,  тію,  еш,  гл.  Осиротіть. 
Чого  се  я  такеньки  і  чим  зажурилась?... 
Чи  я  ж  сьогодні  всиротіла?  чи  се  тепер 
тільки  зубожіла?  МВ.   П.   105. 

Усйтнтн,  чу,  тйш,  гл.— иёду.  Сді- 
лаіь.  сварять  меду.  Для  свого  синка  меду 
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«ситила.   Гол.  Я  сусідам    угоджу,    конов 
меду  усичу.  Го.і.  І.  296. 

Усихати,  хаю,  вш,  сов  в.  усох(ну)тн. 
хну,  нет,  гл.  І )  Засыхать,  засохнуть.  Не 
принялись  три  ясени,  тополя  всихала. 
Шевч.  393.  Верба  усохла,  похилилась 
Шевч.  387.  2)  Усыхать,  усохнуть,  отсы- 

хать, отсохнуть.  Бодай  тобі,  вражий  си- 
ну, права  рука  всохла.  Мет.  4  72. 

Уеичок,  ЧК8,  м.  Ум.  огь  ус 

Усиди,  нар.  Всегда.  Послухавши  жу- 
ка, всиди  в  гною  будет.  Ном.  Ді  5984. 

Усідати,  даю,  вш,  сов  н  усісти,  усяду, 
деш,  гл.  1)  Садиться,  сість.  Летить  ворон 
з  чужих  сторон,  на  могилі  усідає.  Гол. 
І.  96.  Не  вспів  козак  Нечай  на  коника 
осісти.  .Іукаш.  110.  2)  Обсідать,  обсість 
Гайвороння  чисто  всіло  дерева. 

Усідлатн.  лаю,  вш,  гл.  Осідлать.  Всід- 
лав  ворон-коннченька.  Гол.  1.  275. 

Усівати,  каю.  вш,  сов.  в.  усіввути, 

ну,  нёш  и  усікти,  усічу,  чёш,  гл.  1)0т- 
рубывать,  отрубить.  Судили  його  військовою 
радою  і  присудили  усікнути  голову.  К. 
ЧР.  28.  2 )—  Врубати  3.  Дубей  ніхто  не 
може  ні  всікши,  ні  врубати.  Мнж.    152. 

Усілякий,  а,  є— Вселякий.  Ном.  .V  347. 

Усінниця    ці.  ■*  —  Гусеннпя   Вх.  Нч. 
І.  6. 

Усісіньвнй,  а,  е.  Решительно  весь. 

УсІсіньво,  нар.  Рішите.тьио  все. 

Усісти.  Су.  Усідати. 

Усічи,  чу,    чвш,    г.і.=Усівтн.    Шейк. 

Усіяти,  усію,  вш,  гл.  Засіять.  Я  ж 
теє  поле  коп'єм  сконаю,  коп'ем  скопаю  і 
стрілками  всію.  Ад.  І.  27. 

Усвавьути,  вну,  нёш,  г,г.-=Ускочити. 
У  горох  ускакнути.  Нарушить  супружескую 
вірвость.  Ном.  .V  8823. 

Ускакувати,  вую,  вш,  сов.  в.  усвб 
чвтя,  чу,  чвш,  гл.  Вскакивать,  вскочит) 
но  что,  впрыгивать,  впрыгнуть.  Я  буду 

ускакувать  в  утробу  жінкам,  та  й  бу- 
ду їх  мордувати.  Сюр.  I.  55.  Ускочив 

по  самі  вуха. 

'Усвов,  ву,  .и.  Кискадъ  на  рЬьі.  Шух. 1.  316. 
Ускоки    нар.  Вскачь. 

Уоворах,  нар.  Вскорі.  Гарно,  як  уско- 
рах  ее  буде,  а  як  же  довго.  Зиіев.  у. 

У  сверен,  при  л.--  Сворен.  Бог  хоч  не 
«спорен,  та  влучен.  Ном.  >6  47. 

Ускбсои,  нар.  Искоса.  Здалека  сідає, 
вскосом  дивиться. 

Ускочити    См.  Усвавувати. 
Уовбчву,  нар.  Галопоыъ.  Я  їхав  не- 

рівно: де  ристю,  а  де  вскочку,  бо  поспі- 
шавсп  знайти  воли,  щоб  не  попались  де 
у  шкоду.  Новомоск.  у. 

Усвронадитв.  джу,  диш,  гл  Немного 
наскрести. 

Ускроийти.  См.  У скроил ятя 
Ускроилятн  ляю.  вш,  сов.  в.  ускро- 

ийти, млю,  ниш,  гл.  Укрощать,  укро- 
тить, смирять,  смирит».  Царя  Латина 

ускромити  Котл.  Кн.  VI.  20.  Ускроміть 
своє  серце.  Ном.  .V  335£. 

Ускрут,  нар.  Сейчасъ-же.  Тільки  ввій- 
шли, вскрут  і  пішли  не  гаялись  ні 

трохи.  Екаг.  у. 

Усвуб(ну)тн,  бну.  нёш,  гл.  І)  Дер- 
нуть за  волосы.  Хто  схоче,  добре  ускубне 

завражий  чуб  його  зубами.  Гліб.  2)  Урвать, 
дернуть.  Вскубни  трохи  сіна.  Живем.... 
як  горох  при  дорозі:  хто  не  схоче,  той 
не  вскубне.  Котл.  НП.  367. 

Ускучнтися,  чуся,  чишся,  гл.  Надо- 
ість,  наскучить.  Був  то  багач,  і  бідний 
чоловік  ходив  до  нього  худоби  позичати, 
і  йому  вскучилося  давати.  Драг.  54. 

Уславити,  ся.  Ся.  Уславляти,  ся. 
Уславляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  услави- 

ти, влю.  виш.  гл.  Прославлять,  просла- 
вить. О І  Припеті  до  Синюхи  вславили 

себе  Обухи.  її'.  Доев.  ПЗ.  Славою  його 
уславив, шаною  його  звеличив.  І».  Псал.  15. 

Уславлятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

уславитися,  влюся,  вишся.  гл.  Про- 
славляться, прославиться.  Клепачі  з  дае- 

них-давен  уславились  по  Лубенщині  зло- дійством. Ном.  Де  1365. 

Услід,  нар.  Вслідь.  За  нею  вслід  і 
батько.  Стор.  І.  61. 

Услбн,  ну,  .м.=0слія.  Маркев    106. 
Услуга,  гн,  ж.  Услужевіе.  прислужи- 

ваніе.  Взяли  мене  на  вслугу  до  .иолодої 
пани.   МІ».   11.  33. 

Услуговувати,  вую,  вш,  гл.  Услужи- 
вать. *е  ж  того  так  Антін  їй  і  вслу- 

говував. Г*аз  ізняв  у  неї  короиисло  з  пле- 
чей та  й  поніс  відра  в  пекарню.  Г.  Барв. 

327.  Він  вам  услуговує.  Пирят.  у. 

Услугування.    ня,    є.    Прислуживаніе. 

Услугувати,  гую,  вш,  гл.  —  Услугову- вати. Нема  нам  ні  сну,  ні  спочинку: 
бігаємо,  вслугуємо,  клопочемось  з  ранку 
до  вечора.  МВ.  (О.  1862.  III.  40). 
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Услужит*,  жу,  жаш,  гл.  Оказать  услу 
іу,  услужить  На  тобі;  ще  й  плахта  бу- 

де, коли  услужиш.  Шевч.  304. 
Услужлива»    е.  в.  Услужливый.  Стор 

I.  1Г8. 

Услужнвв,  ей,  м.   Нрислужаикъ. 
Уолухвутв,  ну,  вёш,  гл.  Послушаться 

ного.  Услухнув  мене.  Вх.  Лем.  476. 
Уежагвутн,  гну.  веш,  гл.  О  ягодахь: 

доспіть.  Соку  вишні  набрались,  та  ще 
не  уснагли,  кислі  дуже.  Волч.  у. 

Усиажитнся.  жуся,  жвшса,'.*  і)  Из- 
жариться. Капуста  усмажилась.  Гуска 

усмажилась.  2)=Удушнгги  Бік  лежить 
у  неї  на  колінах,  та  так  уснажився,  що 
й  заснув.  Грив.  II.  63. 

Усмак,  нар.  Всласть,  со  нкусомъ 

Ускакувати,  вую*,  вш,  гл.  Найти  ви 
вкусу  что,  разлакомиться  на  что.  Діти 
«смакували  горох.  Лебед.  у.  Не  їдять 
діти  й  огірків,  як  усмакува.ги  губи  (=три- 
Ли).  Волч.  ). 

Уснбрть,  нар.  До  смерти.  Того  заїла 
«смерть,  другого  обідрали.   Гліб. 

Усиивмутн.  вву,  нёш,  ■■.-».  Рвануть, 
дернуть. 

Усиирнтн  См.  Усннрятн 
Усмиряти  рню.  вш,  сов.  в.  усинрн 

тв,  рв>,  рвш,  гл.  Усмирять,  усмирить. 
Морську  безодню  усмиряєш.  К.  ІІсал.  144. 

У  сні  литися,  люся,  лашся,  гл.  Очо- 
литься, найти  смілость.  Коли  б  ооля,  за- 

співав би  так,  щоб  і  на  селі  лунало.... 
не  всмілимось.   МВ.  (0.   1862.   ГТТ.  354. 

Уонітн,  ніш.  вш,  де.  Посміть 
Товіх,  ху,  м.  Улыбка.  Де  тої*  погляд 

молодецький,  де  той  всміх  веселий.    МВ. 
II.  11.   Чо.говік  усміхається....  Чоіо  це  в 
тебі    такі'й  дивний  усміх?  Драг.   76. 
Усміхатися,  хаюса,  ешся,  сов.  в. 

уоиіхнутнся,  хвуся.  нёшся,  г.г.  Улы- 
баться, улыбнуться.  /  любуються,  і  ра- 

діють,^ і/смі  гаються.  Рудч.  Ск.    І.    131. 
Усвіхлявнй.  а,  е.  У  іьюающійсч.  Усе 

Лив  приязний  і  усмішливий.  0.  1862.  II.  78. 
Усміхнутися.  См.  Уояіхатвоа. 
Усмішвтв.  шу,  шнш,    де.    Насмішить. 

Уснішва,  КВ.  Ж  ='УсвІХ.  До  смерти 
не  забуду  його  погляди,  йот  усмішки. 
Стор    II,  2!5. 

Усмоктати,  ся    їм.  Усновтуаатв,  са. 
Усибвтуватн,  туп,  вш.  сов.  в.  уоаок- 

вам»,  вву,  веш,    ?.«.    Втягивать,    втянуть 

въ  себя,  всасывать,  всосать.  Мир.  ХРВ. 
122. 

Усиоктуватнса,  туюся.  в  шея,  сов.  в. 
усвовтатнея,  вчуся,  чешея,  гл.  1)  Вса- 

сываться, всосаться.  2)  Впяливаться,  вва- 
ли і ься.  Куда,  щоки  усмоктались  у  сере- 

дину. Мир.  ХРВ.  180. 
У  с  но  л  яти.  См.  Уонолюватн. 

Уснблюватн,  люю,  вш,  сов.  ь.  усно- 
лита,  ли),  лвш,  гл.  Осиоливать,  осмо- 
лить. 

Уонастнтнся,  щуся,  ствшея,  гл.  Укрі- 
питься. Скільки  раз  скидали  ми  свого  по- 

па, так  ні,  уснастчве.  таки,  та  й  до- 
сі. Лебед.  у. 

Усобитнся,  блюся,  бвшея,  гл.  Произ- 
водить усобицу,  раздоръ.  Всобитись  не 

хочу  з  козаками.  К.  Бай.   142. 
Усобиця,  ці,  ж.  Усобица.  Кріваві  всо- 

биці  гамуєш.  1С  ІІсал.   144. 
Усобник,  на,  м.  Краыольникъ.  Не  ви 

прокляті,  а  гетьмани,  усобники  ляхи 
погані.  Шевч.   142. 

Усояістнтн.  См.  Усовіщуватн. 
Усовіщати,  щаю,  вш  и  усовіщуватв, 

щую,  вш,  сов.  в.  усовістити,  віщу,  стиш, 
гл.  Усовіщать,  усовістить,  уговаривать, 
уговорить.  К  ЧР.  300.  Почала  й  тітка 
.йене  всовігцати.  О.    1862.  VII.  44. 

Усбв,  ска.  м.  Ум.  оть  ус. 
Усокотйтв.  вочу,  твш,  гл  Уберечь, 

сохранить.  Через  те,  шо  ти...  відступив 
від  гріха,  Бог  тебе  усокотив  від  вічної 
тог  пропасти.  Гя.   73. 

Усоліти,  лію,  вш,  гл.  Просолиться. 
Губи  (родъ  грибовъ)як  усоліють,  то  такі 
гарні.  Лебед.  у. 

Уеолодатв,  са.  даю,  са,  вш,  оа,  гл.  Сде- 
латься сладкнмъ.  Усо.годав  (усолодавться) 

тісто.  Волч.  у. 

Уеолодатв,  джу,  дйш,  де.  Усладить. 
/  всолодить  його  потомкам  жизні  муку. 
І..   МХ.   Ц. 

Усолодитися,  джуоа,  дншся.лі.  Усла- 
диться, насладиться.  Усолодився,  як  чер- 

вак  у  хріні.  Ном.  .V    12213. 
Усоровнти  нлю,  ваш,  де.  Пристидить. 
Усохлий,  а,  є.  Засохшій.  Побачили 

смоковницю,  всохлу  від  коріни.  Єв.  Мр. 
XI.  20. 

Ус6х(ву)тв.  См.  Усвхатв. 
Усбчок,  вва,  м.  Ум.  оть  ус. 
Успіватк.  ваи),  вш,  сов.  в.  уопіти,  оію, 

ев.  гл.  Успівать.  успіть,  поспіть.  Ой  не 
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вепіла  .дівчинонька    край   віконця    сісти. 
Мет.  90. 

Успішати  шаю,  еш,  гл.  Спішить,  то- 
ропиться. А  там  за  горами  брала  дівка 

льон;  вона  брала,  додому  вспішала,  додо- 
му вспішала- -боялася  вовка.  Грнн.  III. 

667. 

Успігаатися,  таюся,  ешся,  сок.  в.  успі- 
шйтися,  шуся,  шйшся,  гл.  УсігЬвать 
успеть.  Успішайсь  поперед  за  неї  сказа- 

ти: тпру!  Грнн.  І.  285.  Аби  вспішився 
вхопити.  Ііолч.  у.  Не  втішилось  Бон- 

дарівні пісеньки  співати.  Грив.  III.  615. 

Усподі,  нар.  1 )  На  дн*.  2і)  На  низу. 
Всі  всподі — не  на  версі.  Ном.  №  1047. 
Усправедлйвити  См.  Усправедлнвлю 

вати. 
Усправедлйвлюватн.  люю    вш,  сов.  в, 

усправедлйвити,  влю.  виш.  гл     Оправ 
дывать,  оправдать. 

Усправедлйввтися,  влюся.  вяшся,  гл. 
Оправдаться. 

Усправжкн,  успражки,  нар.  В'ь  еа- 
момъ  ділі,  серіозно.  От  же  ви  вспраж- 
ки...,  а  я  тільки  пожартував  О.  1862. 
VIII.  24. 

'Успятвв,  тов,  мн.  Каблуки?  Вив,  див. 
а  тоді  кинув  об  землю  та  давай  успят- 
камиї  ще  надолужати.  Харьк. 

'Уста  и  вуста,  уст  и  вуст,  е.  мн.  Губы, 
уста.  Утри  мог  смажнії  уста,  а  сахар- 

ны і  сам  утру.  Ном.  №  2315.  Сей  народ 
устами  мене  шанує.  Пв.  Мр.  VII.  6.  У 

нбго  в  руках,  у  того  й  в  устах.  При  потчи - 
ваніи  гостя  ванкткомь  ответь  гостя  хозяи- 

ну, означавшій  желавіе,  чтобы  хозяинъ 
выпил  і.  первый.  Ном.  Лі  11603.  І  крихти 

в  устах  не  булб.  Ничего  не  ■влъ.  А  я  ни- 
ні і  кришечки  хліба  в  устах  не  мав. 

Федьк.  Золотї  у  тебе  уста.  Какъ  ты  хорошо, 
красиво  говоришь.  К.  Доев.  118.  З  уст  ні 
пари.  Молчить,  не  говорить  ни  слова. 
Вона  все  ходить,  з^уст  ні  пари.  Шевч. 
_8.  Ум.  Устонона(кй),  устка,  усточка(ки). 

З  чистих  усток  'но  словенько.  Гол.  І.  19. 
Шкода  ж  моїх  красних'  усток.    Гол.    І. 

Уставання,  ня,  є.  Вставаніе.  Ум.  Уста- 
ваннячно.  Жаль  .нені  раннього  вставанняч- 
ка.  Мет.   183. 

Уставати,  таю,  вш,  сов.  в.  устати, 

тану,  неш,  гл.  1)  Вставать,  встать.  Бу- 
ду вставать  я  раненььо.  Мет.  65.  Ви  ж 

було  раненько  встаєте.  Мил.  200  Уста- 
ла раненько,  умилась  біленько,  хазяїну 

на  добридень  дала.  Рудч.  Ск.  І.   15.  Лед- 

ви  встала,  поклонилась,  вийшла  мовчки 
г  хати.  Шевч.  73.  2)  Подыматься,  под- 

няться, вздыматься.  Подай  нам,  Господи, 
з  неба  дрібен  дожчик,  а  з  низу  буйний 
вітер!  Хочай-би  чи  не  встала  на  Чор- 

ному морю  бистрая  хвиля,  хочай-би  чи 
не  повиривала  якорів  з  турецької  ка- 

торги! АД.  І.  89.  Ой  із-за  гори,  з-за  кру- 
тенької густий  туман  уставае.  Мет. 

46 1.  Кругом  аж  курява  вставала.  Шевч 
565.  Встає  хмара  з-за  лиману.  Шевч. 
51.  3)  Слезать,  сходить.  То  козак  козаць- 

кий звичай  знає,  із  коня  вставае.  Мет. 

■і)  Возставать,  возстать.  На  /валт  Пу 
лавського  і  Паца  вгтає  шляхецькая  зем- 

ля. Шевч.  131.  Син  устане  на  батька, 
а  батько  на  сина.  V.  Барв.  319.  5)  Во- 

сходить, взойти.  Вже  сонце  встає  із-за 
гири.  Стор.  М.  Ир.  48.  6;  Наступать,  на- 

ступить. Встала  й  весна,  чорну  землю 
сонну  розбудила.  Шевч.  195.  7)  Происхо- 

дить, произойти.  З  тихеньких  все  лихо 
встає.  Ном.  №  3032. 

Уставити.  См.  Уставляти. 

'Уставка,  ви,  ж.  Вь  сорочкії:  вышитая 
вставка  на  плечахь.  Гол  Од.  73,  43. 

Шух.  І.  125,  130,  159.  Мамо,  дайте  ме- 
ні уставки,—  я  довпшиваю.  Г.  Вари  541. 
Уставляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  устави- 

ти, влю,  виш,  гл.  1)  Вставлять,  вставить. 
Що  ж  будеш  робить!  свого  розуму  не 
вставиш.  Ном.  №  6294.,  У  тебе  однії 
клёпки  в  голові  нема.  Тобі  треба  клепку 
вставити.  Ты  глупъ.  Тебя  нужно  вразумить. 
Ном.  №  6254.  2)  Ставить,  поставить  во 
ЧТО.  Коничка  встаете  до  кінничеііки. 

ЛД.  I.  37. 
Установа,  ви,  "ж.  її  Обычай,  обыкнове- 

ніе.  У  нас  така   вже  установа.    Федьк. 
2)  Постановленіе.  Не  ходив  я  своїм  ро- 
бом,  шанував  його  встанови.  К.  Псал.  38. 
3)  Условіе.  А  така  ж  у  нас  була  уста- 

нова: я  тобі  8  карб,  та  мішок  борошна, 
а  ти....  Екат.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Установити.  См.  Установляти 

Установляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  уста- 
новити, влю,  виш,  гл.  Установить.  Своєї 

ціни  не  установиш.  Ном.  Л:  1054  4. 
Установ,  нву,  м.  Времл  встивавія. 

Робив,  од  устанку  до  смерку. 
Устаратн,  раю,  вш,  гл.  Постараться, 

достать,  припасти.  Сафат  було  і  скорому 
устарас  що  треба.  Федьк. 

У старіти,  рію,  вш,  гл  Состариться. 
Уже  встарів  віл.  НВолын.  у. 

Устарітяся,  ріюоя,    ешся,    гл.    Госта- 
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риться,  солріть  вполиі  Поки  молода  ку- 
куруза, то  біла,  а  як  усторіеться — 

жовта.  НІЗольїв.  у.  Хай  устаріються 
огірки,  то  буде  на  насіння.  НВолын.  у. 
Устарівся  мак.   Грин.  II.  86. 

Устати.  См.  Встати. 

Устатчнтися,  чуся,  чншся,  гл.— у  сло- 
ві. Сдержать  слово.  Антосьо....  встат- 

чився  в  слові.  Св.  Л.  268. 
Устелити,  ся.  См.  Устеляти,  ся. 
Устеляти,  ляю,  бш,  сов.  в.  устеляти, 

лю,  леш,  гл.  Устилать,  устлать,  покры- 
нать,  покрыть.  Ой  ідуть  дощі  все  тучнії, 
а  землю  прикропляють  і  травою  усте- 

ляють. Грин.  III.  637.  Устільи  устеля- 
ти у  чоботи.   Ковст.  у. 

Устелятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

устелитися,  лісся,  лешся,  гл.  Устилать- 
ся, угтлаться,  покрываться,  покрыться, 

укрыться.  Я  морозу  не  боюся,  листом 
устелюся.  Горна  дорога  встелилась  за 
ніч  (вочью  шеи  сніть;.  ННолын.  у. 

Устёнок,  нку,  м.  1)  Входное  отлерстіе 
въ  рыболовномъ  снаряд*,  ліаз.  котець  (см.). 
Браун.  15.  См.  Вустенон.  2)  Узкое  входное 

отверстіе  въ  загороді'  для  окецъ.  О.  І&62. 
V.  Кух.  38. 

Устерегти,  жу,  жёш,  гл.  Уберечь,  ука- 
раулить. Ярчук....  і  од  чорЫа  устереже, 

і  відьму  задавить.  Стор.  М.  11р.  I.  112- 
Чи  встережете  мене?  30ЮР..ІІ.  79. 

Устерегтися,  жуея,  жёшся,  гл  Убе- 
речься. Хатнього  злодія  не  встережешся. 

Нои.  №  11096. 

Устигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  устиг(ву)ти, 
гну,  неш,  гл.  Успевать,  успіть,  поспіть. 
Не  встиг  козак  Печай  на  коника  всісти. 

Макс.  Зараз  Левка  стали  заганяти;  на- 
силу встигла  йому  ївга  подати  сорочечку 

Кв    II.  228. 

Устйд,  ду,  м.  Стыдъ.  Йому  такий 
естид.  як  тій  кобилі,  що  віз  переверне. 
Ном.  .V-  3171. 

Устидатвся,  даюся,  ешся,  гл.  Сты- 
диться. Чим  мудрий  вспшдаїться,  тим 

дурний  пишаїться.  Ном.  №  6177. 

Устиджатв,  джаю.  еш,  сов.  в.  усти- 
дйти,  джу,  діш,  гл.  Стыдить,  присты- 

дить Стала  його  устиджати.  Чуб.  V. 
582. 

Устндйтися,  лжуся,  дйшея,  гл.  Усты- 
диться, постыдиться.  Да  познають  і  ести- 

дяться  що  ти,  Боже,  моя  поміч.  К.  Бсал. 
200. 

Уствдлйввй,  а,  е.  Стыдливый.  Желех. 

Устидливість,  вести,  ж.  Стыдливость. 
Жеіех. 

У  стидно,  нар.  Стыдво.  Дружці  встид- 
но  стало.  Грин.  ІЛ.  507. 

Устилати,  лаю,  еш,  >.і.  =- Устеляти. 
Зеленим  барвінком  камінь  устилати. 
Макс. 

Устилатися,  лаюся,  ешся,  гл.=Усте- 
лятися. 

'Устілка,  ви,  ж.  Стелька  (въ  саногЬ). 
Кромі  кожаной  крестьяне  кладуть  устілку 
еще  и  изъ  соломы.  Чуб.  VII.  419.  Ой  тим 
же  я  не  прийшов,  що  чорт-мае  підошов;  у 
батьківських  стидко,  бридко,  а  в  матер- 

ніх не  схотілось,  що  устілки  волочились. 
Нп.  Устілкою  жінчиною  його  дражнили. 

Грин.  II.   165.  Ум.  'Устілочиа. 
Устіль,  нар.  (полна.  Кухву  горілки 

вишинкуй,  а  гроиіі  панам  оддай  устіль. 
Васильк.  у. 

'Устка,  ток,  с.  мн.  Ум.  оть  уста. 
'Устне,  нар.  Словесно. 
'Устній,  я,  е.  Устный,  словесный.  Устня 

мова  з  ноуьи.   І».  (0.   1862.  Ш.  29). 
Устодблнти,  лю,  лиш,  гл.  Сделать 

плохо.  Там  як  устодоле  хліб,  так  зада- 
вишся і  не  проковтнеш,  сказано  й  за- 

жерти, -не  можна.  Лебед.  у. 

Устодблитися,  люся,  лишся.  гл  Уста- 
новиться (о  погоді).  Дощі  й  непогоди:  не 

устодолиться  ніяк.  Васильк.  у.  Швидко 
місяцеві  кватиря,- може  устодолиться. 
Черк.  у. 

Устой,  нар.  С  і  ой  ми.  Огорожен  дошка- ми встой. 

'У стонька(кн).  ньок,  усточка(вв),  чок. 
є.  мн.  Ун.  оть  уста. 

Устбятв,  тбю,  їш,  гл.  Устоять.  Ніхто 
на  ногах  не  встоїть.  Рудч.  Ск.  І.  64. 

Устоятвся,  тбюся,  їшся,  гл  Устоять- 
ся, отстояться.  Вода  в  решеті  не  всто- 

їться. Ном.  .V?  2715.  Прихожу  я  до  Ду- 
наю, аж  сколочено  воду.  Постояла  моло- 

да, поки  встоялась  вода.  Грин.    Ш.    357. 

Устрахнутяся,  нуся,  нёшея.гл  Испу- гаться. 

Устрашати.  См.  Уетрвшуватв. 

У  страшу  вати,  шую,  еш,  сов.  и.  устра- 
шити, шу,  шйш,  гл.  Стращать,  устра- 

шать, устрашить.  То  було  встрашували 
людей,  що,  мовляв,  не  беріть  землі, — бо 
облог  великий  оуде.  Черн.  г. 

Устрншіітися,  гнуся,  шйшея,  гл.— 
Устрахнутяся. 

Устрелити,  лю,  лиш,   гл.   Застрілить. 
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Ой  як  стрелив  Бондаренко, — гусарина 
встрелив.  КС.  1882.  Ш.  537.  Те.нно,  хоч 
в  око  встрель.  Ном. 

У  стригти,  устрнжу,  жёт  гл.  1)  От- 
стрнчь,  отрізать.  2)  Сділать,  отхватить. 
Вік  мир  вам  славний  устриоке.  Котл. 
Ен.  VI.  59. 

У  стрим,,  ну,  .н.  --Упин.  Нема  встриму 
вдовиному  сину.  Гол.  Ш.  178. 

Устріватн,  ваю,  еш,  сов.  в.  устріти, 
ріну,  неш,  гл.  Встречать,  встретить. 

У  стріча,    чі.    аг— 8у  стріч.    Тут    всі 
вискочили  на  встрічу  йому.  Рудч.  С*. 
І.  115. 

У  стрічати,  ся,  чаю,  ся,  еш,  ся,  гл.= 
У  стрівати,  ся. 

Устрічняй,  а,  є.  Встрічний. 
Устромити,  ся.  См.    Устромляти,   ся. 
Устромляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  устро- 

нятя, идю,  мяш,  гл.  1)  Втикать,  вот- 
кнуть, вонзить.  З  сим  словом  меч  свій 

устромляє  в  роззявлений  рутульця  рот. 
Котл.  Ев.  VI.  90.  Щоб  міг,  то  він  би 
ніж  в  мене  встромив.  Ном.  X  9559.  Гол- 

ки не  було  де  встромити, — такая  тісно- 
та, давка  Ном.  &  827.  2 1  Вставлять,  вста- 

ннть,  опустить  куда,  псунуть.  Сиділа,  но- 
ги устромила  в  гарячий  попіл.  Шевч. 

342.  Одіткнув  верх,  устромив  туди  пи- 
ку. Рудч.  Ск.  І.  182.  Розпалить  люльку 

і  устромить  йому  в  рот.  Стор.  І.  64. 
Встромити  очі  в  землю.  Потупиться.  Устро- 

мила очі  в  землю  і  слова  не  промовить. 
Стор.  І.  84. 

Устромлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
устромитися,  млюся,  нншся,  гл.  Вот- 

кнуться, вовзвться.  Стріла  так  і  встро- 
милась у  печеню.  ЗОЮР.  І.  4. 

У  строчити,  чу,  чиш,  гл.  Заметить, 
прослідить.  Та  молодиця  і  устрочила, 
которий  це  сказав.  Грин.  І.  242.        • 

Устругати,  ясу,  жнш,  гл.  Строгать, 
біль  въ  состоянін  строгать.  Ні  стругом 
не  встругати ,  ні  сокирою  не  ерудити. 
Грив    І.  237. 

Устругнути,  ну,  неш,  гл.  Строгнуть. 
Устругнути  штуку.  Устроить  штуку. 

Устрявати,  ваю.  еш,  сов.  в.  устрітя, 
ряну,  неш,  гл.  Вишиваться,  вмішаться, 
впутываться.  Де  що  на  добро  людям  по- 

чинались, туди  він  устрявав  зараз.  К. 
Гр.  Кв.  14.  В  суєту  він  не  встрявае.  К. 
Нсал.  97. 

Устрлгтй,   гну,    веш,    гл.    Всунуться, 

застрять     Встряг    старий  у    солому    по 
самі  пахви.  Св.  Л.  303. 

Устряти    См.  Устрявати 
Устугва,  ви,  ж.  Полоса  отрізавной 

кожи,  ремень.  Шух.  І.  292.  . 
Уступ,  пу,  .м.  Встунденіе;  вході. 
Уступати,  паю,  еш,  сов.  в.  уступити, 

плю,  пяш,  гл.  1)  Вступать,  вступить,  вхо- 
дить, заходить,  зайти,  войти.  Половина 

місяця  в  хмари  вступило.  АД.  Опріч  па- 
на, у  світлицю  ніхто  не  вступає  Шевч. 

518.  Ніженьками  у  сінечки  вступити. 
За  Марусею  Юронько  у  слідки  уступає. 
Мет.  Напросив  короля,  як  буде  їхати  з 
Хвостова,  то  щоб  і  до  його  вступив.  О. 
1862.  Н.  59.  Уступіте,  спасибі  вам,  до 
господи.  0.  1861.  IV.  149.  2)  Выходить, 
кыйти  замужъ.  Та  поиїлю  ік  батечку:  чи 
звелить  мені  гуляти,  чи  за  нелюба 
вступати.  Грин.  Ш.  3 1.  Уступити  у  закби. 
Жениться.  3)— у  чоботи,  у  черевики  Наді- 

вать (обувь).  Я  уступив  у  чоботи  та  й 
вийшов.  Екат.  у.  (Зялюб.).  4)  Уступать  (вь 
ціні).  Уступив,  не  торгувавшись.  К. 
Псал.  106. 

Уступатися,  паюся.  ешся,  сов.  в.  усту- 
питися, плгсся,  пншся.  гл.  Вмішивпться, 

вмішаться.  Тут  уже  царь  уступився: 

^Оддай,— каже,— дочко!"  Рудп.  Ск.  II.  113. 
Уступне,  ного,  с.  Взносъ  при  встунло- 

ніи  въ  какое  виб.  организованное  обще- 
ство. 

Уступний,  а,  е.  Вступительный.  Уступив 
лисьмб.  Запродажная  запись.  Харьк. 
Устьобнути,  ну,  вбш,  гл.  Стегнуть. 

Встьобнув  лозиною. 

'Устя,  тя,  в.  Устье  (ріки).  Стор.  II. 142. 

Устяж,  нар.  Цугомъ. 
Усувати,  ваю,  еш,  сон.  в  усунути, 

ну,  неш,  гл.  Вдвигать,  вдвинуть. 
Усуватися,  вёюся,  ешся,  сов.  в.  усу- 

нутися, нуся.  нешся,  гл.  1 )  Вдвигаться, 
вдвинуться.  2)  Входить,  войта  протиски- 

ваясь. (На  весілля)  всунувсь  в  сіни,  вбрав- 
ся в  хату.  Мкр.  Н.  26. 
Усуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  усу 

дйти,  джу,  диш,  гл.  Присуждать,  прису- 
дить.  У  судити  кому  кору.  Вх.  Лем.  401. 

Усукати,  чу,  чеш,  гл.  Ссучить  Ой 
устав,  устав,  три  свічки  всукав.  О.  1861. 
XI.  Свид.  57.  Бурлак  свічки  до  церкви 
не  всуче.  Ном.  Л  10683. 

Усувути.  ся.  См.  Усувати,  ся 
Усуцротйвнтяся,  вдюся,  вигася,  гл. 

Воспротивиться,     устоять     нротивь     чего. 
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1  я  замолоду  не  усупротивилась  проти 
чорних  очей.  Г.  Барв.  382. 

Усуціль,  кар.  Ц-вликоыъ,  виоле*. 
Усушитн,  шу,  шиш,  гл.  Насушить, 

осушить. 
Усушок,  шка,  .її.  Даввее,  отчасти  вы- 

сохшее уже  яйцо.  У  мене  яйця  свіжі  пи- 
липівські,  а  на  возах  бо-зна-колишні, 
всушки.  Переясл.  у. 

Усхвутн,  ну,  неш,  ..?.=Усохнутв. 
Усцвватв.  вію,  вш,  сов.  в.  усцяти, 

цю,  цйш,  гл.  Обмачивать,  обмочить  (ури- 
ною). 

Усцикатися.  каюся,  ешся,  сов.  к. 
усцятися.  цюся,  цйшся,  гл  Обмачивать- 

ся обмочиться  (уриною). 
Усь!  меж.  для  натравливамія  собаки. 

Вх.  Лем.  476. 

Усьогосвітній,  я.  в  =  Усесвітній.  Всьо- 
госеітнє  горе.  К.  Дз.  213.  Нехай  наших 
гасителів  поб'є  всьогосвітній  сором  К. ХП.  137. 

Усьбрбатя,  баю,  вш,  гл.  Хлебнуть,  втя 
нуть  въ  роть  жидкаго.  Брат  лиш  єдну 
лижку  всьорбае.  Гол. 

Усюдв,  нар.  Всюду,  везді.  Гроші  всю- 
ди хороші.  Употребляется  иногда  какъ  су- 

ществительное: всевозможный  міста.  Мет- 
неться по  всіх  усюдах.  Рудч.  Ск.  II.  164. 

З  усіх  усюд  народу  йде.  Шевч.  558.  Як 
стане  нас  один  тальян  по  усюдах  води- 

ти. Федьк. 

Усюсівькжй.  а,  е=Уеісівьквй.  Желех. 
Усюсівько,  ха/>.=Усісівьво. 
Усюсічкий,  а,  е=Усюсівьввй.  Шейк. 
Усюсічво.  нар.==Усюеіяько. 
Усюськвй,  а,  є  =  Усюсівькжй.    ІІГейк. 

Усюсько,  кар.  — Усюсівько.  Покрова 
усюсько  похова.  Ноы.  .V  494. 
Усюсятнся,  сяюся,  ешся,  гл.=Усця 

тися.  (Дбтск.). 
Ь  Усяк,  усякий,  а.  є,  міьст.  Каждый, 

всякій.  Всяк  чоловік  не  без  гріха.  Ном. 
Дё  У8.  Як  в  чоловіка  хліба  єсть  доста- 

ток, то  в  нього  в  дому  всякий  буває 
статок.  Ном.  .V  1362.  По  веян  час.  Всегда. 

II.  Усік,  нар  =Усяково.  Давай  її  лая- 
ти, ганити,  усяк  її  проклинати.  Г.  Баі,в 369. 

Усякати,  каю,  еш,  сов  в.  усякнути, 
■у,  неш,  гл.  О  жидкости:  проходить,  прой- 

ти (вт>  землю  и  пр.).  быть  всасываемынъ землею. 

Усякій,  См.  Усяк.' 

Усяково,  нар.  Всячески.  О  1861.  IV. Словарь. 

Усячина,  ни,  ж.  Всячина.  В  приту- 
■гі  треба  знать  усячину  і  дороги  щоб  не 
питаться.  Ном.  №  5839.  Пошли  вам, 
Ложе....  всячину.  Ном.  >£  11608.  Пан 
служив  десь,  і  йому  прислали  з  дому 
всячини.  Ном.  *  1515  (оды.)  Ум.  Ум1- 
чинка. 

Утаборитися,  рюся,  рвшея,  гл.  Укрі- 
питься въ  лагері.  Втаборились  сіромахи, 

/[отецького  ждучи.  ].'    Доек.   15. 
Утаїти,  ся.  См.  Утаювати,  ся. 
У  талапатися,  лаюся,  ешся.  гл.  1)  Виу- 

'ідться.  Вталапався  в  діло,  та  й  сам  не 
рад.  2)  Обрызгаться  грязью. 

Уталашитися,  шуся,  шяшея,  гл.  Утих- 
нуть, стихнут».  (Угор.). 

Утанажятв,  жу,  жиш,  гл.  Изморить, 
утомить  до  крайности.  Сіла  вона  на  його 
і  давай  гонить  аж  до  світа,  і  утана- 
жила  так,  що  левві  додому  вернувсь  та 
'дно  стогне.  Грин.  І.  285. 

Утанажвтвся,  жуся.  жншся,  гл.  Из- 
мучиться, утомиться.  Покіль  зійшов  на  ту 

гору,  то  так   утанажився.    Переясл.    у. 
У  тарабанити,  ню,  наш,  гл.  Втащить, 

нбросить.  Втарабанили  б  у  воду.  Мнж. 
132.  Втарабанила  вона  в  діжу  і  жит- 

ного (борошна).  Мнж.  98. 
Утаскатися,  каюся,  ешся,  де  Залізть, 

в.ТБЗть.  Учора  я  в  болото  вптскалася. 
Зміев.  у.  Поставив  чоловік  під  Великдень 
вершу,  а  у  неї  та  утаскавс»  чорт.  Мнж. 121. 

Утасуватвся,  суюся.  ешся,  гл.  Влізть, 
зиізть,  втисвуться,  забраться.  А  ти  чо- 

го сюди  «тасувався?  Воля.  у. 

Утаїтв,  ся.  См.  Утаюватв,  ся. 
Утаювати,  утаюю,  еш,  сов.  в.  утаітв, 

утаю,  Іш,  гл.  1)  Утаивать,  утаить.  Що  він 
тобі  буде  казати — не  втаюй  від  мене. 
Мир.  Нов.  II.  75.  Шила  в  мішку  не 
втаїш.  Ном.  2)  Удерживать,  удержать. 
Один  такий  був  здоровий,  що  духом  уб'є 
чоловіка.  Як  пішов  причащатися  та 
духу  не  втаїв,  то  трохи  священник  не 
впав  навзнак.  ЗОЮР.  1.  163. 

Утаюватися,  утаююся,  ешся,  сов.  в. 
утаітвся.  утаюся,  їшся,  гл.  Утаиваться, 
утаиться,  скрываться,  скрыться.  Постав 
я  тайно,  а  од  тебе  не  утаїлись  мої 
кості.  К.  Пса.7.  311. 

Утверджувати,    джую,    еш,    сов.    в 
утвердити,  джу,   дйш,   гл.    Утверждать, 
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утвердить,  укріпить.  Утвердив  ти  мою 
долю  мов  ту  гору  серед  моря.  К.  Осал.  66. 

Утверджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  утвердитися,  джуся,  ДЙШСЯ,  ІЛ. 
Утверждаться,  утвердиться,  укріпиться. 
Словом,  помислом  Господнім  небо  утвер- 

дилось. К.  Нсал. 

Утворити,  рго,  риш,  гл.  І)  Сділать, 
создать,  сотворить.  Не  придумає,  щоб  його 

тут  утворити  таке,  щоб  у  чумака  гро- 
ші окрасти.  Рудч.  Ск.  II.  169.  Над  усім 

його  поставив,  що  рука  твоя  втворила. 

К.  Псал.  І."».  2)  Отворить.  Наймолодша 
(сестра)  ліску  втворила.  Гол. 

Утвбрний,  а,  є  Стройный,  красивый. 
Ой  ти,  хлопне,  ти  утворний,  люблю 
твої  очі  чорні.  Гол.  І.  260. 

Утёклий.  а,  є.  Убіжавшій,  біглецт.. 
Я  ж  не  втеклий,  я  ж  свій  чоловік,  і 

сам  прийду, — чого  мене  вести  по  вули- 
ці. Новоиоск.  у. 

Утёком,  нар.  Убігая,  на  утекъ,  овгомъ. 
.1  вона  бане,    гио    лихо,    та    втеком    од 
нього,  та  втеком,— та  й  утекла.  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эвара. 

Утекти.  См.  Утікам. 

Утелёпати,  паю.  вш,   іл.    Понять,    со- 
образить. 
Утелющити,  ся.  См.  Утелющувати,  ся. 

Утелющувати,  щую,  вш,  сов.  в.   уте- 
лющити,  щу,   щиш,    гл.    1)    Всучивать, 

всучить,  навязывать,    навязать,    дать.    Ой 
казав  ти,  вражий    сину,   що    гарбуз    не 
доріс, — як   я    тобі    втелющила,    то    ти 
ледве  доніс.  Грин.  Ш.  680.  2)  Втаскивать, 
втащить. 
Утелющуватися,  щуюс^,  ешся,  сов.  в. 

утелющитися,  щуся,  щишся,  гл.  Клі- 
пать, влізть,  забираться,  забраться. 

Утеинітн,  нію,  еш,  гл.  Осліпнуть. 
У  темнів  чогось  віл;  як  би  полуда,  то  я 
вмію  здирати  полуду,  а  то  ні.  Каме- 

нец, у. 
Утеия,  нятн,  с.  Утенокъ.  Плавле  уте- 

ня,  плавле  сіреє.  Мет.  149. 
Утеребити,  блю,  бйш,  гл.  1)  Вложить, 

всунуть.  Утеребив  Бог  душу  як  у  пня. 
Ном.  }£  2915.  Втеребила  в  пісок  жов- 

тий старі  сині  руки.  ПТевч.  24.  2)  Всу- 
чить, дать.  Комусь  (землемірі.)  утеребив 

таку  пайку,  що  нічого  тобі  не  вроде. 
Черк.  у.  Козаку  бідному  нетязі  коновку 
в  руки  втеребила.  Мет.  379. 

Утеребитися,  6люся,бншся,  гл.  Взлізть, 
взгромоздиться,  забраться  во  что.  Позволь 
собаці  лапу  на  стіл  покласти,    то    він 

і  цілий  втеребиться.  В  ом.  .V  2841.  Чо- 
го се  ти  утеребився  в  льох?  0.  1862. 1.  31. 
Утересуватнся,  суюся,  ешся,  гл.  За- 

тесаться, забраться. 
Утерпіти,  плю,  пнш.  гл.  Удержаться, 

утерпіть.  Ой  не  втерплю — заспіваю.  Ном. 
Л*  14007.  .4  дочка  не  втерпіла,  в  рік 
прилетіла.  Мвг.  256. 

Утерти,  ся.  См.  Утирати,  ся. 
Утврятн,  ряю,  вш.  гл.  Утратить,  по- 

терять, лишиться.  Та  втеряла  вчора  ве- 
чір, втеряю  й  тепера.  Дієт.  98.  Свою 

красоньку  втеряла.   Макс^ 
Утеча,  чі,  .ж\=Утік.  'Келех. 
Утечи,  чу,  чёш,  гл.=Утвкти.  Чоловік 

не  годен  своїй  долі  утечи.  Федьк. 

Утёчнще,  ща,  с  Убіжите.  Ти,  вте- 
чище  мое.  впасеш  мене  в  тіеноупі.  К. 

Цсал.   72. 
I.  Утикати,  каю,  вш,  сов.  в.  уткнути, 

киу,  нёш,  гл.  1)  Втыкать,  воткнуть,  во- 
дружать, водрузить,  вонзать,  вонзить.  Не 

втикай  тут  тички.  1  просто  в  рот 
кинжал  уткнув.  Котл.  Кн.  V.  50.  2)  Толь- 

ко, сов.  в.—  когб  чим.  Ткнуть.  Мене  нена- 
че ножем  уток.  Федьк, 
II.  Утикати,  каю,  вш,  сов.  в.  уткати, 

утчу,  чёш,  гл.  1)  Вставлять,  вставить  вт» 
ткань  во  время  тканья,  воткать.  2) Только 
сов.  в.  Соткать  нзвістное  количество. 
Учора  як  воно  (дитина)  успалосе,  то  так 
довго  спало:  цілу  губку  я  уткала.  Черн.  у. 

Утикатися,  каюся,  ешся,  сов  в.  утка- 
тися, утчуся,  чёшея.  гл.  Уменьшаться, 

уменьшиться  при  тканьі.  Уткалося  полотна 
5  арш.  Послі  тканья  полотно  на  5  арш. 
стало  короче,  чіяг  была  основа.  Кон- стан.  у. 

У  тина,  ни,  эс,  —  Утка  Ой,  десь  .ноя 
дитина,  як  на  морі  утина.  Чуб.  V.  461. 

Утинати,  наю,  вш,  сов.  в.  утнути  и 

утяти,  утву,  нёш,  гл.  1 )  Отрі^мвать,  от- 
різать,  урізьівать,-  урізать,  надрізювать, 
надрізать,  отрубить,  надрубить.  Аркан 
втяли,  коня  взяли.  АД.  І.  135.  Десять 

разів  мірь,  а  раз  утни.  Посл.  Не  три- 
май з  пана,ни  спілки,  бо  як  твої  довше, 

то  втнуть,  а  як  коротше,  то  натяг- 
нуть. Ном.  №  1207.  Утяти  до  гаплин/в. 

Плохо  сділать,  сказать  невиоиадъ.  Ном. 
.V:  12469.  2)  Только  сов.  в.  Нарубить, 
срубить  изві.стное  количество.  Підіть  ви. 
братеньки,  сосноньки  втніть,  аби  наш 
коровай  красно  ся  впік.  Гол.  IV.  313. 
Зі  Только  сов.  в.  Нанести  ударъ,  попасть 
вьістріломг.  Не  втнеш,  Аврааме,  1сааких 
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бо  порох  замок.  Нон  №  5456.  Не  втнеш 
Каїн,  Абля,  бо  тупая  шабля.  Ном. 
.V  54  58.  4)  Только  сов.  і.  Сділать,  смас- 

терить. Великі  роблят>  без  грошей  те, 
що  малі  не  зтнупи  за  гроші.  Ном. 
Л»  13953.  Утяла  мама  милая,  що  й  на 
світ  стидно.  Ном.  Лі  7570.  Ей  нуте. 

косарі,  бо  нерано  почали! — Хоть  нерано 
почали,  та  багато  утяли.  Мет.  314. 
Молебень  же  втяли  Еолу.  Кот.і.  Ев.  IV. 
12.  Утяв  дядя  на  себе  глядя — плохо  сдт.- 
лаль;  то-же  значевіе:  Утяла,  аж  пальці  зна 
ти.  Гран.  І.  214.  5)  Только  сов.  в.  За- 
ггбть,  заиграть  съ  жаромъ.  Утни,  батьку. 
чщоб  нехотя  на  ввесь  світ  почули.  Шевч 
17.  З  кишені  витягнув  сопілку,  да  як 

утне.'  Греб.  373.  6)  Только  сок.  в.  .По- 
нить, догадатьсл.  Язиком  пивним  нам 

сокочуть,  і  ми  їх  мови  не  втнемо.  Котл. 
Кв.  IV.  2  7.  Мабуть  підсудок? — Яі! — Так 
лев? — Ні! — Так  мішок  з  дукатами?  —Ні, 
ні'— Так  папорті  цатвк? — Але  де/ —  Так 
з  нами  хрести  а  сила,  мабуть  вона  по- 
лубіса  вродила.  —  Не  втяв.  Греб.  373. 

Утннов,  нву,  м.  Отрубокь,  обрубокъ. 
НВо.тын.  у.    НІух.   І.   96.   Вас.    147. 

Утирало,  ла,  <?.  Полотенце.  Вх.  Зв.  7  і 
Утирання,  ви,  є.  Утираніе.  Ум  Ути- 

раннячко.  Вода  на  вмиваннячко.  хусточ- 
ка на  втираннячко.   Маке. 

Утирати,  раю,  вш,  сов.  ь.  утерти, 
утру,  реш,  гл.  1 )  Утирать,  утереть,  об- 

тереть (лицо  и  его  части).  Утри  .но? 
смажні  уста,  а  сахарні  і  сам  утру. 
Ном.  Л?  231  Г).  Не  втирайте  ж  мої  с.иози, 
нехай  собі  ллються.  ПІеич.  6.  Утерти  но- 

са, а)  Вытереть  носі.,  б)  Проучить,  задать 
.хорошенько,  срезать.  Ноя.  Я  3486.  Сыр. 
М.  Пр.  27.  2)  -пряжу=Відмащувати.  від- 
иастити.  Угор.  МУК.  Ш.  24.  3)  Только 

сов',  в  Истолочь,  смолоть  изкветиое  коли- 
чество (сахару,  соли,  зеренъ).  Втри  сім'я. 

Чуб.  Утёрти  маку.  Кромъ'  прямого  значенім: 
задавать,  задать  трепку.  Тепер  уже  не 
втре  мені,  як  виори,  маку.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  III.  84).  4)  Сбивать,  сбить.  /  Риму 
гордого  втирає  рога.  К.  МБ.  X.  14. 
5)  Только  сов.  в.  Выпить.  Яе  здужав  го- 

лови звести,  поті  ке  випив  півквартівки 
з  і.чбером  ііінної  горілки  і  кухля  сирівцю 
не  втер.  Котл.   Кн.  II.    13. 

Утиратися,  раюся,  вшея,  сов.  в.  утер 
тися,  утруся,  решен,  гл.  1)  Утираться, 
утереться,  вытереться  (о  .П11ГБ  и  его  ча- 
СТЯГь).  Слізоньками  умийся,  рукавцем 
утрися.  Макс.  ?)  Выглаживаться,  выгла- 

диться. Вез  гїого  сковзалка  не  втиралась. 
Св.  Л.  39. 

Утнрач,  ча,  м.  Полотенце  для  івца. 
Рушник-утирач.   Вас.   167. 

Утнрити,  рю,  рвш,  гл.  Вбросить,  вва- 
лить, втиснуть,  втащить.  Втирив  у  кри- 
ницю уск  сии.  Мвж.  79.  Дитину  в  го- 

род майстрові  на  года  завдати,  мов  у 
яку  неволю  втирити   К.  (0.  1862.  Ш.  22). 

Утйрнтнся,  рюся.  рншея.  гл.  Вва- 
литься, втащиться,  втиснуться.  Що  о  не 

було  на  вас,  дідусю,  важко,  як  ми  вдвох 
до  вас  у  тату  втиримось..  Г.   Парк.   191. 

'Утирва,  ви,  .*  =Відмаства  1.  У  гор. 
МУЕ.  Ш.  24. 
Ттнсв,  ву,  .і/.  ПригБсненіо,  угнетеніе. 

Шейк. 

Утиевати,  вак>,  вш,  сов.  в.  утиснути, 
сну,  неш,  гл.  1)  ПрнтБсяять,  приттзенить. 
2)  Втискивать,  втиснуть,  вдавить,  вогнуть 
ко  что.  Як  ухопить....  царевича,  та  в  мід- 

ний тік  так  по  коліна  і  втисла.  ЗОЮР. 

II.  52.  3)  Только  сов.  п.  Всунуть.  А  Со- 
ло<іїха  і  свого  носа  туди  шаки  втисла, — 
т.  є.  вмішалась  туда.  Левин.  ПЙО.  371. 
4)  Только  сов.  и.  Втащить.  Пішов  Де- 

нис— сірка  віпт.  Ном.  .\і  6394. 
Утискатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

утиснутися,  нуся.  нешся,  гл.  Втиски- 
ваться, втиснуться,  к  тереться.  Яащо  ти 

мене  дурила,  дідько  б  утисся  твоєму 
батькові.  О.    ІЬчі2.  II.  37. 

Утясвач,  ча,  я,  Ирптьтнитель,  угнета- 
тель. Шейк. 

Утиснути,  ся.  См.  Утиевати,  ся. 
Утихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  у*нх(ну)ти, 

хву,  неш,  гл.  Утихать,  утихнуть.  Війна 
утихла.  Рудч.  Ск.  І.  108.  Втих  вітер. 
6в.   Мр.  IV.  39. 

Утихлий,  а.  є.  Утихшій,  затихшій, 
объятый  покосит..  Подивиться  на  двері 
позачинювані,  на  втихлий  двір,  постоїть, 
та  й  додому  вертається.    МВ.    11.     139. 

Утих  /Жирнтм,  ся  Си.  Утихомнрюва 
ти,  ся. 
Утихомирювати,  рюю.  вш,  гов.  в. 

утихомирити,  рю,  риш,  гл  Успокаивать, 
успокоить,  умиротворить,  усмирять,  усми- 

рить. Насилу  його  втихомирила  і  поло- 
жила спать.  Стор.  І.  223.  Утихомирь 

тих  проклятих  собак.   Чуб.    II.   1  17. 
Утихомирюватися  рююся.  ешся,  сов. 

в.  утихомиритися,  рюся  рншся,  г.і 
Успокаиваться,  успокоиться,  утихать,  утих- 

нуть, присмиріть.  Через  тиждень,  як  все 
впшхомири.юсь,  росказав  Дорош  хуторя- 
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на.»  про  сю  кумедію.  Стор.  II.  61.  Ути- 
хомирься, не  бурчи.  Котл.  Ей.  Ш    37. 

'Утнця,  ці,  лс.=Утка.  Мет.  296.  Ле-. 
шить  чотирі  утиці.  Чуб.  II.  244. 
Утишати,  таю,  еш,  сов.  в.  утишити, 

шу,  шиш,  ?л— Утихомирювати,  утихо- 
мирити. Бої  утишив    пожар.    Волч.    у. 

У  тишка,  ки,  ж.  Затишье. 

Утік,  -утеку,  м.  1)  Бегство.  Утік  не 
славен,  та  пожитечен.  Ном.  №  4401. 
Ні  до  втеку  гордій  шляхті,  ні  до  обо- 

рони. К.  Досв.  188.  На  втіках.  Въ  бігстві. 

•2)  Сукровица.  Вх.  Зн.  73. 
Утікання,  ня,  с.  Бітство,  убіганіе. 

Утіканка,  ки,  лс.=Утік.  Утіканка 
не  славна,  але  дуже  пожиточна.  Чуб. 
І.  278. 

Утікати,  каю,  еш,  сов.  в.  утекти,  чу . 
чеш,  гл.  1)  Убігать,  убіжать.  Утікав  пе- 

ред вовком,  а  впав  на  медведя.  Ном. 

Л:  1790.'  Від  напасти  полу  вріж  та  вті- 
кай. Ном.  Лі  1758.  2)  Втекать,  втечь. 

Утікацький,  а,  е.  Принадлежат^  біі- 
лецу.   К.  ХН.  87. 

Утікач,  ча,  м.  Біглець.  ЗОЮР.  II.  97. 
Сим.  74.  Голяк,  втікач,  приплентач,  ла- 

нець. Котл.  Кн.  IV".  40. 
Утікачів,  чева,  ве.  Принадлежащей 

біглецу.  Шейк. 

Утікачка,  ки,  ж.  Біглянка. 

Утіктй.  чу,  чеш,  гл.=Утекти. 
Утілення,  ня,  с  Воплощевіе. 

Утілити,  ся.  См.  Утіляти,  ся.  , 
Утіляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  утілити, 

лю,  лиш,  гл.  Воплощать,  воплотить. 

Утілитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в.  уті- 
литися, люоя,  лишся,  г.г.  Воплощаться, 

воплотиться. 

Утінка,  ки,  ж.  Ум.  оть  утна. 

Утірник,  ка,  м.  Инструментъ  для  вы- 
різшванія  утбрів.  Вх.  Зн.  7  4. 

Утіснйти.  См.  Утісняти. 

Утісвяти,  няю,  еш,  сов.  в.  утіснйти, 
ню,    ннш,    гл.    Притіснять,    ирнтіснить. 

Утіха,  хи,  ж.  Утіха,  удовольствіе, 
аабава.  Сопілка — вівчареві  втіха.  Ном. 
.V  10467.  Утіхи  на  годину,  а  біди  до 
смерти.  Ном.  Лі  8787.  Жили  одним  жит- 

тям, тішилися  однією  втіхою,  сумували 
одним  сумом.  Мир.  ХРВ.  90.  Ум.  УтЛина, 
утіхонька.  Шейк.  УтГшеньна.  Чуб.  V.  131. 
Як  вирву  я  для  утішки  чотирі  орішки. 

Мил.  70.  Тобі,  бач,  усе  смішки  та  втіш- 
ки.  МВ.  іО.   1862.   І.   72). 

Утічка,  ки,  ж.  і)=Утік.  2)  Шовъ, 
гді  доски  сбиты  загвідками.  Мнж.  177. 
3)  'Утічка.  Вставка  івь  деревянный  брусъ 
п  нр.  і.  Міусск.  окр. 

Утішати,  шаю,  еш.  сов.  в.  утішити, 
шу,  шиш,  гл.  Радовать,  обрадовать.  Буду 
серце  твоїм  законом  утпиати.  &.  Псал. 
275.  Ой  як  гляну  на  сідельце, — втішу  своє 
серце.  Мет.  23. 

Утішатися,  шаюся,  ешся,  сов.  в.  уті- 
шитися, шуся,  шишся,  гл.  Радоваться, 

обрадоваться,  йміть  удовольствіе.  Ото  і 
недовго  вони  утішались  баранчиком  і 
торбою.  Рудч.  Ск.  II.  133.  Мати  так 
уже  втішається,  що  не  знає  вже,  що  й 
робити.  Рудч.  Ск.  И.  94.  Не  втішайтесь, 
мої  воріженьки,  моїй    пргігоді.    Мет.    42. 

Утішеаька,  ки,  ж.  Ум.  оть  утіха. 

Утішка,  ки,  ж.  Ум.  оть  утіха. 

Утішний,  а,  є.  Веселий,  пріятньїй.  Що 
то  за  втішні  та  швидкі  тії  харьківські 
молодиці.  Стор.  Такий  утішний,  гей  би 
мене  і  ня  сто  коней  посадив  був.    Федьк. 

Утішно,  нар.  Весело,  радостно,  пріятно. 
їй  любо  було  одкриваши  світ  його  очйи, — 
утішно  думати:  з  якою  натоптаною  го- 

ловою виросте  її  онуча.  Мир.  ХРВ.  ЗО. 
Втішно  було  мені  добре  слово  почути. 
МВ.  І.  23.  Грає  циган  коломийки,  втіш- 

но всі  гуляють.  Млак.  50. 

'Утка,  ки,  ж.  Утка.  Ой  попливи,  утко, 
проти  води  прудко.  Ніг.  Ум.  'Уточна,  утінна, 
утонька,  утіночка. 

Уткати,  ся.  См.  II  Утикати,  ся. 
Уткнути.  См.  І  Утикати. 

'Утлий,  а,  є.  і)=Вутлий.  Утлий  на 
мороз.  Мнж.  193.  2)  Утлий.  Плохой.  Шух. 
І.  207. 

Утнути.  См.  Утинати. 

Утовкмачити,  чу,  чиш,  г.  г. = У  товма- 
чити. Розумна  жінка  чоловіка  в  біді  ви- 

рятує, а  дурна  ще  втовкмачить.  Чуб. І.  252. 

Утовкти,  чу,  чеш,  гл.  Утолочь. 
Утовш,  утовшки,  нар.  Въ  толщину. 

Який  вдовж,  чіакий  втовш.  Лебед.  у. 

Утоді,  кіф.  =Тоді.  Як  єсь  втоді  співа- 
вала,  кед  єсь  сина  колисала.  Гол.  І.  172. 

Утокмачити,  чу,  чиш,  гл.  Втиснуть, 
впихнуть. 

Утокинтн,  мдю,  мйш,  гл.  1)  Устроить, 
пристроить.  Насилу   ми   його    втоьмили 
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(на  службу).  Ееат.  у.  2)  Устремить.  На 
етел»  очі  утокмила.  Мнрг.  у. 

Утовжятвся,  м люся,  мншся.  гл.  Устро- 
иться, пристроиться.  Утокмився  з  двома 

парами  на  пастьбу.  Водя.  у. 
Утолнтвся,  люся,  ляшся,  гл.  Удовлет- 

вориться. Ото  їсть.1  ніяк  не  втолиться. 
Ото  регоптть!  ніяк  не  втолиться.  НВо- 
лын.  у. 

Утолочити.  См.  Утолочувати 
Утолочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  утолб- 

чмтя,  чу,  чжш,  гл.  Вытаптывать,  вытоп- 
тать, утаптывать,  утоптать.  Коні  втоло- 
чили траву. 

Утома,  мм,  ж.  Утомленіе,  усталость. 

Утомилась  би  Мар'яна,— утоми  не  чув. 
Шевч.  276 

Утомити,  ся.  Си.  Утомляти,  ся. 
Утомний,  а,  е.  Утомительный. 
Утомляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  утомити, 

илю,  ммш,  гл.  Утомлять,  утомить.  Спо- 
чивають добрі  люде,  що  кого  втомило. 

Шевч.  77.  Коні  вороненькі  ноги  утоми- 
ли. Шух.   І    190 

Утомлятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 
утомитися,  млюся,  мишся,  гл.  Уставать, 
устать,  утомиться.  Ісус,  утомившись  у 
дорозі,  сидів  на  криниці.  Йв.  [.  IV.  6. 
См)юта  втомився,  на  тин  похилився.  Нп. 
Утонути,  ну,  неш,  гл.=Утопнути. 

Плив,  плив,  та  на  березі  й  утонув. 
Ном.  .V  1826.  Правда  і  в  .норі  не  втоне. 
Лом.  .^  6685. 

'Утоньва,  ви,  ж.  Ум.  отъ  утка. 
Утопати.  паю,.вш,  сов.  в.  утбпаутн, 

пну,  нош.  гл.  Утопать,  утопнугь,  тонуть, 
утонуть.  Як  утопає,  сокиру  давае,  а  як 
порятують,  і  топорища  жалує.  Ном. 
-V  2333. 

Утопити,  плю,  пиш,  гл.  Утопать,  по- 
топить. Коли  б  мене  сяя  хуртовина  злая 

в  морі  не  втопила.  Ни.  Утопив  свій 
маєток  в  животі.  Ном.  .^ё  11715.  Утопи- 

ти голову.  Выйти  замужъ  за  нелюбимаго. 
по  прииужденію,  жениться  таким*  же  обра- 
эомъ.  Судять  мене  сусідоньки,  що  я  за- 

між не  пішла....  Не  хочеться  за  ледащо 
втопить  головочки.  Грин.  Ш.  195.  Бла- 
гочинник  добре  знав,  що  жениха  не  знай- 

деться, бо  всі  знали  Масю,  а  мав  надію, 
що  архирей....  скаже  кому  женитись,  то 
хто  небудь  і  втопщпь  свою  голову.  Св. 
.1.   128. 

Утопитися,  плюся,  пишся,  гл.  1)  Уто- 
нуть, потонуть.  Від  диму  закоптиіися,  від 

води  замочишся,  а  часом  і    зовсім    уто- 

пишся. Ном.  №  59У4.  2)  Утопиться.  Чор- 
ні брови  маю,  да  й  не  оженюся,  хиба  пі- 
ду до  річеньки,  з  жалю  утоплпея.    Мет. 
Утоплена,  ноі,  ж.  Утопленница.  Шевч. 
Утопленим,  ного,  м.  Утопленникъ. 
Утбплеыис,  ва,  .к.  Утопленникъ.  Хо- 

ваючи втопленика,  поливають  його  во- 
дою—щоб дощ  був.  Ном.  .V?  290. 

Утепляй,  а,  є.  Утонувшій.   Павлогр.  у. 
Утоптати.  Си.  Утоптувати. 

Утоптувати,  тую,  вш,  сов.  в.  утопта- 
ти, пчу,  чош,  гл.  Утаптывать,  утоптать. 

Утоптала  стежечку  через  яр.  Шевч.  486. 

Уторгувати,  гую,  вш,  гл.  Наторговать.^ 
выручить.  Продавала  бублики  козакам! 

вторгувала,  серденько,  п'ятака.  Шевч.  486. 
Утбржнтнся.  звуся,  жишся,  гл.  Вы- 

ручиться. Л  що,  карбованців  п'ятдесят 
уторжилось,  чи  ні?  Лебедин,  у. 

Утбрн.  рів,  ж.  Желобокъ  на  краяхь 
бочки,  вь  который  вставляють  дно.  Сла- 

бий, слабшій  на  втори,  а)  Не  ум-вющіп 
удержать  въ  себ%  газові.,  б)  Несдержанный. 
Богині  в  гніві  ті  же  баби  і  так  же  на 

у  тори  слабі.  Котл.  Ен.  VI.  13.  Бабка  на 
утори  слабка.  Ном.  .V  12409.—  розійшли- 

ся. Навонялъ .— розсохлися.   У  мочился. 
Уторяцею,  нар.  Ндвое.  Усі  віддали 

йому  вторицею.  Харьк. 

Уторік,  нар.=Торів.  А!.  .  ви  ічов  у 
горох!...  як  уторік.  Св.  Л.    140. 

Утбрливий,  а,  о.  ?  Вторлива  Ганна — 
то  в'яне,  то  гарна.  Ном.  №  3187. 

Уторник,  ва,  .*.=Утірнив.  Вх.  Зн.  74. 
Уторопати,  паю,  вш,  гл.  Понять,  взять 

въ  толкъ.  Я  щось  не  второпав,  що  він 
співав  про  гайдамаків.  Шевч.  156. 

Уторбпнтн.  плю,  пиш.  гл.-  очі.  Уста- 
вить глаза.  Очі  второпить  на  неї.  МВ. 

(О.  1862.  Ш.  64). 

Уторувати,  рую,  вш,  гл.  Уїздять,  ука- 
тать, проторить.  Вторований  шлях. 

Уточмтм.  См.  Уточувати 

Уточувати,  чую,  вш,  сов.  в.  уточити, 
чу,  чвш,  гл.  1)  НацЬживать,  націдить,  на- 

точить известное  количество.  Меду  та 
оковитої  горілки  вточила.  Ренського  вто- 

чіте. Мкр.  Н.  31.  Піди,  хлопку,  до  лід- 
ниці  та  уточи  пива.  О.  1862.  IX.  3. 
2)  Вонзать,  вонзить.  Вточив  в  нею  соки- 
роньку— задав  ег  муки.  Гол.  І.  57. 

Уточва,  вв,  ж.  Ум.  отъ  утиа. 
Утравтуватв,  тую,  вш,   гл.   Угостить. 
Утрапен,  утраляиЙ,  а,  є.  ?  Бог  хоч  не 

втрапен.  так  улучен.  Ном.  №  47. 
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Утрапити.  Си.  Утрапляти. 
Утряпляти,  даю,  ви,  сов.  в.  утра 

пати,  плю,  пяш,  гл.  Попадать,  попасть, 
найти  дорогу.  Гуси,  гуси!  заляжу  вам 
дороги,  щоб  не  втрапили  додому.  Ном. 
№  327. 

Утрата,  ти,  ж.  1)  Потеря;  утрата.  Во- 
на міні  про  мою  втрату  нагадала.  Г. 

Барв  229.  2)  Убытокъ.  Загуде,  заклекоче 
вода,  ламакгиі  містки,  зносячі  хисткі 
перепони,  несучи  за  собою  людім  шкоди 
та  втрати.  Мир.  Пов.  II.  41.  3)  Расхо- 

ды, издержки.  Більша  втрата,  як  дохід. 
•  Нои.  Настуню-дитинонько!  Викупи  со- 

бі аолісцяточка  не  за  велику  втрату, — 
за  юрілочки  кварту.  Грив.  ІП.  528.  Ум. 
Утратна.  Велика  втратка  на  дорогу. 
Харьк.  г. 

і  тратити,  ся.  См.  Утрачати,  ся. 
Утратний,  а,  е.  Убыточный.  Шейк. 
Утрачати,  чаю,  вш,  сов.  в.  утратити, 

чу.  тиш,  гл.  Терять,  потерять,  утрачи- 
вать, утратить.  Житя  своє  втрачу.  ГоЛ 

Не  лізь  у  чуже,  щоб  не  втратив  своє. 
Посі.  Лиха  година,  як  убогий  утрате 
корову,  а  багатий  дитину.  Ном.  Л;  13494. 

Утрачатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в.  утра- 
титеся, чуся,  тишся,  гл.  Издерживаться, 

издержаться,  потратиться;  понести  убытокъ. 
Що  дав? — Сім  кіп! — А  за  що  продав? — 
За  п'ять  кіп! — Нащо  ж  так  багато 
втратився?  Ном.  Л  10570.  /  навіщо  во 
ни  на  того  коня  втрачаються?  Приїз- 

діть же,  будьте  ласкаві,  щоб  нам  не 
прийшлось  даремне  втратитись. 

'Утреня,  ні,  ж.  Утреня,  заутреня.  Ном, 
№  11216. 

Утрейтв,  утрете,  нар.  Въ  третій  разь. 
Приходить  іще  утрете.  6в.  Мр.  XVI. 
41.  Втретє  випить    треба.    Шевч.    16. 

Утриконь,  нар.  Тройкой  лошадей.  Най- 
тичанка  запряжена  утриконь  строка- 

тими. Стор.  І.  233. 

Утримати,  ся.    См.    Утримувати,    ся. 
Утримувати,  мую,  віл,  сов.  в.  утри- 

мати, маю,  вш,  гл.  1)  Удерживать,  удер- 
жать. 2)  Содерживать,  содержать.  Аби  но 

виживитися  та  утримати  свою  родину. 
Ґн.  II.  24. 

Утримуватися,  муюся,  вшся,  сов.  в. 
утриматися,  маюся,  вшся,  гл.  Удержи- 

ваться, удержаться.  Сам  ніяк  не  може 
утриматися  од  сміху.  0.    1862.    І.    40. 

Утрійний,  а,  е.  Я  долитий.   Вх.  Зн.  74. 
Утпйба,  би.  ж.  і)  Утроба,  жпвоть.  Ном. 

.\?  9103.  2)  Дитя  въ  зародыш/б.  І  утроби 
нема — Бог  милував.  Козел,  у.  3)  Ноносъ 
(когда  хотятъ  выразиться  ввжливо).  Лох- 
виц,  у.  А  ш о  ж,  у  дитини  утроба  е? 
Екат.  у.  Слов.  Д.  Эвар-. 

Утрдв,  нар.  Втрое.  Вдвое,  втрое  б  ви- 
терпіла за  єдине  слово.  Шевч.  190.  Не 

плети  кісоньки  утроє.  Нп. 

Утрбїтн,  рою,  їш,  гл.  Утроить.  Запо- 
розці  утроїли  своє  військо.  Стор.  М.  Ир.  89. 

Утропі,  нар.  Слздоыъ. 
Утрощнти,  щу,  щнш.  гл— Утокмачи- 

ти. Та  як  бехнуло,  то  аж  трохи  не  на 
три  цалі  у  землю  мене  втрощило.  МП. 
(КС.   1902.  X.  156). 

Утруднити.  См.  Утрудняти. 
Утрудняти,  няю,  вш,  сов.  н.  утруд- 

нити, ню,  ниш,  гл.  Затруднять,  затруд- 
нить. Желех. 

Утрунов,  нку,  л  — Тлунов.  Лубен,  у. 
Утрупатися,  цаюоя,  вшся,  гл.  При- 

выкнуть. Шух.  I.   112. 

Утруойти,  шу,  снш,  гл.  Стряхнуть  не- 
много чего.   Втрусити  грушок. 

Утрутити,  ся.  См.  Утручати,  ся. 
Утручання,  ня,  с.  Вмешательство.  Хай 

розійдуться,  коли  судилось,  та  без  мого 
втручання  до  них.  Г.  Барв.  539. 

Утручати,  чаю,  вш,  сов.  в.  утрутити, 
чу,  тиш,  гл.  Толкать,  вталкивать,  втол- 

кнуть. Ой  приведи  до  річеньки,  а  не  втру- 
чай в  воду.  Нп.  В  танці  два  кінці:  або 

сам  упадеш,  або  тебе  втрутять — а  все 
наб'єшся.  Ном.  №  12477.  Не  можуть 
ніяк  її  до  сіней  утрутити.  грин.  III. 
508. 
Утручатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в. 

утрутитися,  чуся,  тишся,  гл.  Вмеши- ваться, вмішаться.  Бороню  тобі,  князю, 
втручатись  в  наші  справи.  К.  ЧР.  346. 

Утрясти,  су,  сеш,  гл.  Уіхать,  убрат',- 
ся.  Може  ще  доведеться  утрясти  < 

Кам'янця.  Св.  Л.  226.  Паніматка  не 
любила  ляхів,  і  вони  се  добре  знали,  то 
не  пройшло  й  година  часу,  як  утрясли.-* 
Св.  Л.   121. 

Утрястися,  суся,  сёшся,  гл.  Убрать»  н 
убіжать.  Вони  як  чкурнули,  —  утряслисі 
А  він  подививсь  тільки  вслід,  та  й  з  тил 
і  вернувсь.  Екат.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Утуга,  ги,  ас  =Туіа.  На  чужім  краь 
є  що  їсти  й  пити,  тілько  серцю  втуга,— 
ні  з  ким  вогорити.  Грин.  Ш.  397.  Яка  » 
мені  за  тобою  втуга  великая.  Грин.  НІ. 
219. 
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Утулити,  ся.  См.  Утуляти,  ся. 
Утуляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  утулити, 

лю,  лиш,  іл.  Вміщать,  вмістить,  вкла- 
дывать, вложить.  Утулив  Бог  душу  як  у 

пень.  Ном.  №  2915. 

Утулятися,  ляюся,  «шся,  сов.  в.  уту- 
литися, люся.  лишся.  гл.  Вміщаться. 

нміститьсн,  поміститься.  Така  мала  ха- 
та, що  вся  семя  насилу  втулилася. 

Утушковувати,  вую,  вш,  сов.  в.  утуш- 
кувати, кую,  вш,  гл.  Кутать,  закуты- 

вать, закутать. 
Утушковуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

утушкуватися,  куюся,  ешся,  гл.  Ку- 
таться, закутываться,  закутаться.  Наділа 

корсет,  кожушину  й  свиту:  і  на  щоб 
так  утушковуватись.  Харьк. 

Утьоком,  «ар.=  Навтек. 
Утюпкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  Устать 

огь  ходьбы,  огь  толкотни,  огь  работы, 
связанной  «л,  ходьбой.  Уманск.  у. 

ТГтя,  уті,  ж.  Дітск.  утка,  уточка.  О. 
1861.  VIII.  8. 

Утя,  утяти,  с.  Утенокь.  Росте,  як  утя 
на  воді.  Ном.  .V  8610.  Летить  стадо 
утят.  Рудч.  Ск.  II    34.  Ум.  Утятно 

Утягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  утягтй,  гну, 
нош,  гл.  1)  Втягивать,  втянуть.  2)  При- 

тягивать, притянуть  (связывая).  Наклали 
їх,  як  снопів  на  віз  г  втягли  рублем. 
Грин.  II.  232.  Ьоможи  мені  втягти 
гарбу,  бо  сом  не  втягну  ніяк.  Ноно- 
моск.  у. 

Утягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  утяг- 
тися, гнуся,  нешся.  гл.  Втягиваться, 

втянуться. 
Утягувати,  гую,  вш,  г.і.=Утягати. 

Той  рубель,  що  снопи  утягають.  Чуб. 
]І.    II. 

Утягуватися,  гуюся,  ешся,  гл.=Утя- 
ГЯТИСЯ. 

Утяжіти,  жію,  вш,  гл.  Сділаться  тя- 
иселыыъ,  труднымъ  (о  грязной  дороіі). 
Дорога  «тяжіла.  Каменец,  у. 

Утямити,  млю,  миш,  гл  Сообразить, 
понять.  Не  втямггв  з  ляку,  де  б  сховався 
Гліб.  Ви  роскажіть  мені,  з  чого  і  як 
скоїлось  ваше  лихо,— нехай  я  усю  под- 
рібницю  втямлю.  МВ.  (КС.  1902.  X.  150). 

Утямки,  нар.  Памятно.  Чи  втямки 
тобі,  як  ми  втікали  з  Брацького  на  За- 
перожже?  Шевч.  303.  Довго  буде  вам 
втямки.  Котл.  Ен.  VI.  6.  Утяиий  датися. 
Дать  себя  помнить. 

Утяти.  См.  Утинати. 

'Утятина,  ни,  ж.  Утиное  мясо.  Чуб. 
И.  413.  Ум.  'Утятинна. 

'Утятко,  ка,  с.  Ум.  отъ  утя. 
Ух!  меж.  Ухг,  ахь!  Ух, — каже, — як 

там  холодно.  Ном.  >в  642. 

Ухабнутн,  ну,  нёш,  гл.  Стащить, 

украсть.  Мнж.  193. 
'Ухання,  ня.  с.  Крики:  ухъ! 
Ухань,  ня,    -и.=Вухань.    Рк.    Левиц. 
'Ухати,  ухаю,  вш,  одн.  в.  ухнути,  ну, 

неш.  гл.  Кричать,  крикнуть:  ухъ]  Пла- 
чеш, плачеш,  та  й  ухнеш.  Ном.  Лё  2397. 

Ухатий,  а,  е=Вухатий.  Гол.  Ш  4Ь2. 
Ухач,  ча,  л.=Ухань.  Піейк. 
Ухвалити.  См.  Ухвалювати. 

Ухвалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  ухва- 
лити, лю,  лиш,  гл.  \)  Восхвалять,  вос- 

хвалить. Ног  с'етого  не  ухвалив.  Шух.  !. 
215.  2)  Находить,  найти  хорошнмь.  Мені 
доброго  молодецького  коня  купила,  кото- 

рого моя  душа  влюбила  та  ухвалила. 
КС.   1882    XII.  513. 

Ухватйтн,  чу,  тиш,  гл  =Ухопити. 
Вовк  ухватив  дитину  і  несе  Рудч.  Ск. 
II.  13.  Біжить  же  він  гайним  пеклом, 
вхвативши  смутку.  Грин.  Ш.   141. 

Ухватйтнся,  чуся,  тншея,  гл  =  Ухо- 
питися. Ухватився,  як  реп'ях.  Ном. .V  2745. 

Ухвбськати,  каю,  еш,  гл.=Забовтати, 
задріпати.  Червона  п.гахточка  на  ній. 
та  така  ухвоськана    Г.  Барв.  376. 

Ухекати,  каю,  еш,  гл.  I)  Утомить, 

уморить.  Так  ухекає  того  (товариша-молот- 
ника),  що  мусить  і  иіапку  геть.  Сим.  198. 
2)  Сожрать.  Собаки  ухекали  кляті.  Екат.  у. 

Ухекатися,  каюся,  ешся,  гл.  Устать, 
запыхаться,  тяжко  дышать  огь  усталости. 

.1  як  вхекаеться,— „годі  вже,"  кажуть, — 
„тобі,  гаспиде.'  наші  й  оатьки  було: 
б'ються-б'ються,  та  й  оддихають" .  Сим. 
212. 

'Ухи,  ухів,  мн.  Вздохи,  оханье.  Справ- 
ляє сердега  ухи  да  охи.  Рудч.  Ск.  1.  77. 

Ухибити,  блю,  бйш,  гл.  1)  Дать  про- 
махъ,  промахнуться.  2)  Взять  часть;  взять 
часть  незамітно,  украдкой.  Можна  і  від 
карасину  ухибить  грошей  на  сіль,  доб- 

ренько наторгувавшись  (за  керосин),  або 
менше  взявши.  Новомоск.  у.  І  я  бачив 
7пой  хворост  у  дворі  в  К.,  але  щоб  К. 
міг  »>ой  хворост  як  небудь  перенести 
або  ухибить,  то  він  того  зробить  не 
міг.  Новомоск  у.  Таки,  признатися,  з 
мірку  жита  в  старого  вхибила  (нишком) 
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Зиіев.  у.  3)  Потерять.  Ой  кого    я    та    й. 
любила,  того-м  ухибила.  КоІЬ.    II.    174. 

Ухибитися,  блюся,  бншся,  гл.  Укрыть- 
ся въ  сторону,  уйти.  Пужар  (у  степу)  з 

великим  вітром  розійдеться  широко,  го- 
рить страшно,  вхибитьея  ніде,  то  доб- 

рі чабани  одпалюються  так....  0.  1862. 
V.  І.ух.  31. 

Ухнлйтя,  ся.  См.  Ухидятн,  ся. 
Ухильнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Одвокр. 

в.  оть  ухилятися.  Уклониться.  Хотів 
тьопнути  одного  якого,  але  той  ухиль- 

нувсь від  кийка.  Чуб.  І!.  065. 
Ухилятн.  ляю,  еш,  сов.  в.  ухялйти, 

лю,  лніп,  гл.  1)  Наклонять,  наклонить. 
2)  Отклонять,  отклонить.  3)  Пріотворять. 
пріотворнть.  Скоро  Дорош  двері  вхилив, 
зараз  Стефан  в  серце  стрілив.  Лукапі. 
115.  Єдні  двері  вже  утворив,  а  другії 
лиш  ухилчв.  Гол.  1.  154. 

Ухилятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  ухи- 
литися, лгсся,  лншся,  гл.  Уклоняться, 

уклониться.  Шукали  його  вхопити,  і  вхи- 
ливсь  од  рук  їх.  Рв.  І.  X.  39.  Плигав, 
вертівся,  ухилявся.  Котл.  Ен.  VI.  26. 

Ухистйтися,  щуся,.  стйііи*,  сл.  і)  За- 
щититься. Вхистився  від  дощу  під  дере- 

вом. 2)  Умудриться,  изловчиться.  Ухи 
стився  так  злізти  на  полицю,  що  й  ру- 

ками ні  за  що  не  брався.  Грвн.    І.    286. 

У  хитнутися,  нуся,  нёшся.  гл.  1)  По- 
шатнуться. 2)  Уклониться,  отшатнуться, 

освободиться  изъ  рукъ.  Хотів  бігти, — не 
зміг  ухитнутись  з  її  ручок  зомлілих 
МВ.  (О.  1862.  І.  83). 

Ухитритися.  См.  Ухитрятися. 
Ухитрятися,  рнюся,  ешся,  сов.  в. 

ухитритися,  рюся,  рйшся,  гл.  Ухищрять- 
ся, ухищряться.  Сказилось  серце  їх  і  ста- 
ли ненавидіть  і  ухитрятися  проти  ра- 
бів Господніх.  К.  Псал.  241. 

Ухитруватися,  руюся,  ешся,  гл.  Ухи- 
триться. Дякуй  своїй  матері,  що  так 

мудро  вхитрувалася.  Драг.  225. 

Ухід,  ухбду,  м.  Входъ.  Твій  вхід  і 
вихід  в  його  буде  од  нині  і  довіку  певен. 
К.  Печи. 

Ухідчини,  чин,  ж.  Пирушка  на  ново- 
селья, новоселье. 

Ухітннй,  а,  є.  Охочій,  желаютій.  Коли 
вхпний.  Если  желаешь.  Кохайтеся,  коли 
вхітні.  МВ.  II.  132. 

Ухлюпатн,  паю,  еш,  ухлюстатн,  таю, 
еш,  гл.  Обрызгать,  забрызгать. 

Ухлюиатнся,  паюся,  ешся,  ухдюста- 
тнея,  таюся,  ешся,  гл  Обрызгаться,  за- 
брызгаться. 

Ухиизуватя,  зую,  еш,  гл.  Уьрыть  хми- 
зом, буряним  Ухмизувати  курінь,  зага- 
ту. Мнж.  177. 

Ухналь,  ля,  «.= Вухналь.  Не  жалуй 
і/хналя,  підкову  згубиш.  Ном.  36  4674. 
Чуб.  VII.  404.  Рудч.  Чи.  249.  Ухналі  ку- 

вати. Дрожать.  Ум.  Ухнаяик. 
Тхвутн.  См.  Ухати. 
'Ухо,  уха.  с.=Вухо.  Кругом  як  в  усі. 

все  мовчить.  Шевч.  28  См.  Як  у  вусі.  В 
ушу\  Въ  ушахъ.  Так  і  дзвеніла  в  мене  в 
ушу  пісня.  Г.  Барв.  457.  Ум.  'У шво, 

ушечио. Уходжати,  джаю,  еш,  ухожатн,  гаю, 
еш,  ухождатя,  даю,  еш,  ?.і  =  Уходити. 
Тоді  дуки  еребраники  у  кабак  ухождали. Мет. 

Уходжий  и  ухожий,  а,  є  —до  кого. 
Бьівающій.  у  кого.  Ти  бабусю....  видно  до 
панів  уходжа    V.  Барв.  490. 

Уходини,  дни,  ж.  1)  Входъ.  2)=Ухід- 
чини.  3)=Уводини  1.  Чиї  родини,  а  наші 
уходини.  Чуб.  І.  238. 

Уходити.  Сл.  Увіходити. 

*    Уходити,  джу,  диш,  гл.  Поносить  вдо- 
воль одежду.    На    світі    сі    не    нажили, 

красно  не  входили.  Шух.  І,  203. 

Уходийй.  а,  в  Куда  можво  входить-. 
Влазний  і  входний  погріб.  Міусск.  окр. 

Ухожатн,  ухождати.  Си.  Уходжати. 
Ухопити,  плю,  пиш,  гл.  Схватить. 

Кінву-чвертівку  в  руки  вхопи,  та  в  мох 

уОІжи,  та  вісім  бочок  мини,  а  з  дев'я- тої поганого  пива  наточи.  ЗОЮР.  І.  204. 
Ухопили  батька,  як  чорт  грішну  душу. 
Ном.  №  2346.  Ухопила  його  за  серце  тая 

чудовная  краса.  К.  (ЗЮЗО.  II.  203).  Ухо- 
і  йв  за  чесну  гриву— схватилъ  за  волосы. 
Ном.  35  3992.— як  собака  обметиці, — ши- 

лом патоки.  Потерггвлъ  неудачу.  Ном. 
36  12155,  1814.  Одними  руками  не  вхоплю. 
Не  въ  состояніи  всего  сама  едвлать.  Г. 

Блрн.  98.  Вхопити  тропи.  Попасть  на  над- 
лежащую, дорогу,  а  переносно — найтись 

какъ  поступить,  собразнть;  оріентировать - 
ся.  Не  вхопиш  тропи,  куди  йти.  Лир. 
ХРВ.  389.  От  доля.'  ніяк  не  вхоплю  тро- 

пи. Г.  Барв.  410.  Воно  б  то  й  гаразд, 
та  не  вхопили  тропи,  як  і  що  треба. 
Харьк.  г.  Якими  ж  шляхами  й  куди 
нандрувати,  щоб  не  вхопив  Процько 
тропи  доганяти? 
Ухопитися,  плюся,  пишся,  гл    Схва- 
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тяться,  -ухватиться.  Ато  топиться — й  за 
бритву  вхопиться.  Св.  .1.  126.  Ухопився, 

як  реп'ях.  Нон.  Лв  2745.  Ті  як  ухоплять- 
ся: той  руба,  той  деревню  вивозить,  той 

кичуе,  той  оре.  Рудч.  Ск. 

Ухбркати.  каю,  ви.,  гл.  Упаять,  уто- 
мить, заморить.  Ну  і  іхоркае  же  коня! 

Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Ухоркатвся,  каюся,  вшся,  гл.  Умамть- 

ся.  0.  1862.  1  38.  Обидві  ухоркались,  аж 
піт  пройняе    Мир    Пов.  І.  113. 

У  цвісти,  ту,  тіш,  гл.  Процвість.  за 
чвість. 

У  цвяхувати  хую.  вш,  ід.  Обнть  не- 
большими гвоздиками. 

Уциганити,  вю,  наш,  гл.  Оомануть. 

Ом,  цигане,  циганику,  то  'сь  мя  уцига- 
нив:  яка-м  була  дівка  файна,  а  ти  мя 
споганив.  Гол.  IV.  4-14. 

Уцідити,  джу.  диш,  гл.  Націдить  (нз- 
вістное  количество). 

Уцілити,  лю,  лиш.  гл.  Попасть  въ 

ціль.  -4  другая  (куля)  устрелила,  у  сер- 
денько уцілила.  Нп.  Де  я  мірю,  та.ч  я 

вцілю.  Гол.  Так  .йене  сим  і  ецйгила  в 
серце.  Г.  Барв.  382. 

Уцідов,  нар.  Ціликомь.  Сього  осокора 
росколювати  не  годиться,-  -його  як  би 
вцілок  куди  взяти. 
Уцінуватн.  ную,  вш,  гл.  Оцінять. 

Шкода,  що  вража  ласощ  кисне,  а  то  б 
її  і  не  вцінувать.  МБ.  (КС.  1902.  X.  151). 

Уцьнуватн.  кую.  еа,  гл.  Затравить 
(собаками). 
•  Уцюкнути  ну,  неш.  гл.  1)  Отрубить. 
2)  Сь  жяромг  заиграть.  Прийшли  козаки, 
та  й  чабан  з  козою,  що  грають.  Як 
уцюкне,  братіки.  шекені,  як  піду  я  в 
скоки  та  в  боки.  О.  1861.  XI.    Кух.    25. 

Уцюрити,  рю,  ряш.  гл.  Шуточно:  су- 
меть что  либо  сделать.  Е,  цієї  пісні  .чи 

не  вцюримо.  Мирг.  у    Слов.  Д.  Эварн. 

Уде,  уці,  ас  — Увця.  Вх.  Уг.  272. 
Уцяцьковувати,  вую,  вш,  сов  в.  уцяць- 

кувати.  кую,  вш,  гл  Украшать,  укра- 
сить. Золотом  вцяцьковує  палати.  П.  Да, 

206. 

Учадіти,  дію,  ва,  гл  Угоріть,  ном. 
.V  13698. 

Учаклуватв,  лую.  ею,  гл.  Околдовать, 
заколдовать. 

Учалюватв,  люю,  вш,  шл.  Прикріплять 
пдогь  яа  місті  разгрузки    Мьж.  180. 

У  чар,  ра,  ..і.^ВІвчярь  Вх.  Лем.  476 
См.  Увчар. 

Учяриця,  ці,  ж.  Пастушки.  Ум.  Уча- 
рнчка    Вх.  Лем.  476 

Учарувати,  рую,  ев,  гл.  І)  Очаровать. 
2)  Приколдовать.  Чи  ти  мене  вчарувала, 
чи  трутовки  дала,  ой  що  ж  бо  ти  мені 
розум  зовсім  відібрала.  Лукаш.   146. 

Учаснв,  нар.  ■=  Учасво  Як  посієш 
учасне,  то  будеш  мав  хліб.  Каиенец.    у. 

УчаснвІ,  а,  е.  СвоеяремояныВ. 
Учасно,  нар.  Своевременно,  во  время. 

Пішла  вона  на  храм  і  прийикла  вчасно. 
V.  Барв.  512. 

Участувати,  тую,  ва,  гл.  Попотчнвать. 
Нагодувала  стара  яга  чоловіка,  вчасту- 

вала і  положила  спати.  Стор.  І.  73. 
Учащання,  ня,  с  Посіщенія,  частые 

иосьиценія. 
Учащати,  щаю,  ва,  гл.  1)  Часто  хо- 

дить куда,  часто  иосвщать  кого  До  ти- 
таря вчащає.  Шев'ї.  569.  Де  люблять, 

не  вчащай,  де  не  люблять— не  бувай. 
Посл.  З  того  часу  став  учащати  що-ве- 
чорс.  МВ.  2)  Уменьшать,  отділять  часть. 
І  чужого  не  займай,  і  свого  не  вчащай. 
Кіевск.  у. 

Учення,  а,  в.  УчевиВ.  Вченомг  світ, 
а  меченому  тьма.  Ном.  №  6015. 

Ученик,  ка,  .«.  =  Учень.  Посідали  $ 
Ісусом  ученики  його.  Св.  Мр.  П.  їй. 

'Учень,  учня,  м.  Ученнкъ.Ном.Л^  14055. 
Стор.  І.  195.  Не  учень  для  вчителя,  а 
вчитель  для  учня.  О.  1862.  І.  66.  Осман, 
високий  учень  мій  в  рицарстві.  К.  МБ. 
X.  19. 

Учення,  ия,  с  1)  Учевіе.  2)  Настав- 
леніе.  Коли  б  то  він...  слухав  батькового 
вчечн.  та  пожалкував  би  моїх  слізо- 
чоь.  К-. 

Учеянстнй,  а,  е.  Привязчивый,  навяз- 
чивый. Ну  та  й  учепистий  хлопець;  на 

улицю  як  вийдеш,  то  й  не  одстане. 

Черн.  г. 
Учеивтн,  пліб,  наш,  гл  І)  Пр  щііінть. 

Вчепили  дівчпну  до  сосни  плечима.  КС. 
1883.  IV.  906.  Обох  учепив  коням  у 
хвости  і  пустив  у  світи.  Рудч.  Ск.  II. 

Г>0.  2)  Заціпить,  задіть.  Мино,  Мино.'.не 
вчепи  галушок.   Ном.  .V   12708. 

Учепитеся,  плюся,  аввся,  гл.  1)  За- 
піниться. Воли  не  стоять....  ярмом  уче- 

пились. Г.  Барв.  380.  2)— м.  Ухватиться, 
схватиться  за.  приціняться  къ.  Учепить- 

ся за  поли.  Стор.  Як  реп'ях  топ,  уче- питься лс  .игтані  йоли.  Шевч.  242. 

,Хоть  же  я  молода  дівчино.  >  полі  за- 
6лужуся,—  ти  прийдеиі  жито    зижині.- 
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ти,  я  за  тебе  вчеплюся.  Мет.  3)  Съ  род. 
п.,  г.ъ  предл.  до  нля  безъ  него.  Пристать, 
прішязаться.  Найперше  до  Пасі  вчепи- 

лось: то  ти,  каже,  вкрала.  Св.  Л.  183. 
Кого  біда  учепиться,  того  тримається  і 
руксини,  і  ногами.  Ном.  Л?2170.  Учепив- 

ся, як  <ріх  села.  Ном.  Л  27-16.  4)  Иро- 
росіи  и  укореннтъег  Дарма,  що  зерно 
зверху  не  гаразд  заволочено,  а  підуть  до- 

щі, то  вонс  вчепиться.  Литнн.  у 
Учерепйтн.  См.  Учереплювати. 
Учереплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  уче- 

репнти,  ллю,  ввш,  гл.  Устилать,  устлать 
негодными  черепками  стЬны  гончарнаго 
горна  такь,  чтобы  обжигаемой  посуды  не 
было  видно    Вис.  180. 

Учахвутнся.  нуся,  нбшея,  гл.=Від- 
чяхвутвся.    III) X.    І.    169. 

Учесати,  шу,  шеш,  гл.  1)  Расчесать, 
вычесать.  2)  Мочь  расчесывать.  Гребінь 
не  вчёше.  Гребепь  не  беретг.  3)  Суціль 
оділа/ті.  На  що  /лине,  так  тобі  і  вчеше. 
Ном.  №  10420.  і)  Ударить.  Правою  ру- 

кою як  учесав,  даі;  вовк  тілько  геп  на 
землю!  0.  1861.  X.  34.  Дід  вибрав  чис- 

теньке на  льоду  містечко,  як  учеше  ко- 
визькою,   Ьіак  гелезень  і  вкипів.  Мнж.  119. 

Учетверві,  нар.  Вчетвером'!,. 
Учетверо,  нар.  Вчетверо.  Мені,  попові, 

звісно,  учетверо  против  простого,  дяко- 
ві    удвої'.  Ки. Тчвй.  а,  в=0вечнй.  Вх.  Лев.  476. 

Учиврйяситн,  ясу,  жяш,  гл.  Обрізать; 
отрезать. 
Учнляпитнся,  клюся.  пишся,  гл. 

Взяться  цаетойчнво;  зарядить.  Ото,  вчи- 
ляпився  до  тсі  роботи  -  нема  йому  й 
иерестання.  ІІВолиа.  у.  Дооре  учеля- 
пився  дощ,  нема  йому  перестанни.  НВо- 
.іьін.  у. 
Учинити,  ся.  Ся.  Учиняти,  ся. 
Учинок,  нву,  м.  Иостуїіокь,  дЬло.  Ном. 

X  4499.  На  що  мене,  мужу,  б'єш,  за  якії 
вчинки?  II и.  Дббрі  вчинки.  Добрый,  хоро- 

шій двла.  На  гарячому  вчинну  (піймати) 
Нп  мігств  престуиленін. 

Учиняти,  няю.  вш,  сов.  в.  учявйти, 
яю,  ннш,  гл.  І)  Долать,  сделать,  совер- 

шать, совершить.  Ой,  .творцю!  Що  ти 
учинила.  Мет.  Спасибі  вам,  панове  мо- 
лоди,і,  преславні  запорожці,  за  честь,  за 
славу,  за  повагу,  що  ви  мені  учинили. 
Шовч.  231.  Учинити  вблю.  См.  Воля.  2)  По- 

ступать, поступить,  еділать.  Ой  не  гаразд 
запорожці,  не  гаразд   вчинили.  Ни.    Так 

ни  добре,  брате,  учинімо,  свого  наймен- 
шого брата  попросі.но.  Макс.  3)  Закваши- 
вать, заквасить,  едвлать  закваску  (для  тіс- 

та, квасу).  Учинили  вонц  квас.  Мвж.  71*. 
О»»  вона  взяла,  ріденько  вчинила,  рідень- 

ко підбила,  ріденько  й  замісила.  Рудч. 
Ск«  11.  101.  На  чужий  коровай  очей  не 
поривай,  а  рано  вставай  та  собі  пчиняй. 
Ноч.  .V  9648. 

Учинятися,  ияюся,  вшея,  сов.  н.  учи- 
нитися, яюся,  нишся,  гл.  І)  Двлаться, 

сделаться.  Вчинилася  бондарочка  п'яна  і 
глуха.  Гол.  /  так  воно  скоро  якось  теє 
вчинилось.  Сим.  228.  Великий  гріх  учи- 

нився. Гріш.  III.  666.  Чом  же  сим  лю- 
дям не  вчинитись  би  тигими,  незнаними 

історії  героями  добра  людського?  К.  (О. 
1862.  Ш.  23).  2)  Совершаться,  совершить- 

ся, происходить,  произойти.  Ще  одно 
тільки  місце  зостається,  де  його  поги- 

бель вчиниться.  Рудч.  Ск.  І.  135.  3)  Толь- 
ко сов.  в?  Вирости.  Вчинилася  густа  та 

висока  лоза.  Конет.  у.  1 1  Заквашиваться, 
закваситься.  Млинець  той  сам  і  мелеть- 

ся, сам  і  вчиняється,  сам  і  міситься. 
Рудч.  Ск.  І.   137. 

Учистити,  щу,  стіш,  гл.  1 )  Хватить, 
сь  силой  что  едълать.  Пуло  деколи  і  апос- 

тола вчистить,  а  на  криласі  як  потяг- 
не горою,  то  й  дяків  не  чуть.  Стер.  І. 

227.  А  ну-Ьіе  ж!  учистьте  запорозького 
козака.  Шевч.  306.  Як  учистить  гряд! 
Стор.  І.  21.  2)  Ударить.  А  баран  як  роз- 

женеться, як  вчистить  у  лоб.  Рудч. 
Ск.  І.  2. 

Учителів,  лева,  ве  Принадлежите 

учителю. 
Учитель,  ля,  и.  Учитель.  Шануй  учи- 

теля. Ном.  Л-  6101.  На  сорок  святих 
школяр  несе  вчителеві  горок  бубликів. 
Ном.   пі  416. 

Учителька,  кв,  ж.  Учительница. 

Учвтелькуватн,  кую,  вш,  гл.  Выть  учи- іельннцей.  Шейк. 

Учительський,  а,  є.   Учительскій. 
Учительчин,  ва,  не.  Принадлежащей 

учительнії  ці,.  Шейк. 
Учителювання,  ыя.  с.  Учите.ш тнона- 

ніе,  состояніе  учителемь.  Шейк. 
Учителювати,  люю,  вш,  гл  Учитель- 

ствовать, быть  учителем  і.. 
Учити,  учу,  учиш,  гл.  Учить.  При- 

годи учать  згоди.  Ном.  .\*  1751. 
Учитися,  учуся,  учишся,  гл.  Учиться. 

Хто    не    вчивсь,    не    буде    знать.    Нон. 
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-V  6010.  Хто  не  вміє  молитися,  наґі  іде 
на  море  учитися.  Ном.  №  145. 

Учівка  м,  ле.=Учіння.  Чому  не 
«ивяив? — Яка  ж  воно  вчінка,  як  не  дають 
книжок?  Славяносерб.  у. 

Учінвя.  на,  с  Ученіс.  А  що  я  ви- 

терпіла з  тим  учінням.'  МВ.  (0.  1862. 
ПГ.  36). 

Учічкати,  вею,  еш,    ?л— Заквітчати. 
Образи  учічкані  свяченим  зілям  Шух. 
І.   100. 

Учетверте,  нар.  Вь  четвертий  разь. 
.1  нал  ми  ще! — сказав  Загнибіда  уже  вчет- 

верте. Мир.  Пов.  II.  52. 

Учкур,  ра,  .«.=0чкур.  У  князя  хве- 
ризя.  а  в  нас  і  учхур.  Ном.  .V  1596. 

У  човпти,  пу,  пеш,  гл.  Понять,  уразу- 
міть.  Разів  з  десять  скажу  йому,  поки 
вчовпе. 

Учора,  нар.  Вчера.  І  вчора  орав,  і 
<і-огодня  орав.  Ни. 

Учорашній,  я,  в.  Вчерашній.  Шукає 
вчорашнього  дня.  Нон.  .V;  10927. 

Учорнятн,  ню,    нйш,    гл.    Почернить. 

Учорніти,  нію,  вш,  гл.  ІІочерніть. 

'Учта,  тв,  ж.  Угоіценіе,  аиръ.  О.  1861. 
XI.  Свнд.  4  2.  Прийшли  гості....  почалась 
учта.  Св.  .1.   57 

Учтйвий,  а.  в.  Хлібосольний,  госте- 
пріимньїй.  Попи  -  народ  учтивый,  —  ку. 
«».'—  нікому  не  жалують  тліЛа-соли.  Ск 
Л.  57. 

Учувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  учуте,  учую, 
еш,  гл.  Слышать,  услышать,  разслышать. 
Пусти  уха  меже  люде,  то  чимало  учуєш. 
Ном.  Л;  6994.  Вовк  не  вчув,  що  він  ска- 

зав. Рудч.  Ск.  І.  6.  Чи  ти  чула,  моя 
ненько,  чи  ти  не  вчувала,  що  я  в  тебе 
лід  віконцем  нічку  ночувала?  Грин  III 
392. 

Учуватися,  ваеться,  сов.  в.  учутися, 
сться,  гл.  безл.  Слышать,  послышаться. 
Спідньому  вчулось,  що  він  верхнього  мі- 
ря,  та  каже:  „аршин!"  Рудч.  Сі;.  1.  4. 
То  мабуть,  діду,  так  мені  вчувається 
І'удч.  Ск.  II.  43. 
Учутеє,  не,  .ж. = Поголоска.  Шух. 

І.  33. 

Уш,  а  уш!  меж.=КштІ  (На  ьтрей). 
КоІЬ.  І.  б.\ 

Уш,  ̂ ша,  м.  Нізваніс  человека  вооннаго 
званій  за  часто  употребляемое  такими 
людьми  слово    „ужь".    Будьте    ласкаві.... 

возьміть  собі  того  уіаа,  що   у    1'олованя 
(живе).  Свм.  45. 
Ушанування,  ия,  є.  ІІочтеніе,  уваже- 

ній. Не  маю  я  ушанування.  Котл.  Кн. VI.   (і. 

Ушанувати,  ную,  еш,  гл.  і)  Почтить. 
2)  Хорошо  принять,  угостить.  Ні,  я  по 
своєму  її  вшаную.  К.  МВ.  X.   10. 

Ушелепкатнся.  каюся,  вшея,  гл.  По- 
пасть куда,  забраться,  попасть  во  что  ли- 

бо неудачно,  несчастливо.  Мнж.  193. 
Ушеметатися.  таюся,  ешея,  гл.  По- 

спішно, наскоро  одіться.  А  наша  бабу^ 
сенька  готовусенька:  да  скоресенько  вхие- 
металася.   Гол.   IV.   7. 

Ушестеро,  нар.  Вшестеро. 
Ушестя,  тя.  с.  День  Вознесенія.  Не 

прийдеться  в  середу  Вшестя.  Ном.  №  64  1-І. 
Сонечко  стало  жарити  перед  Ушестям, 
як  посеред  літа.   Кв.  П.  8. 

Ушечко.  ка,  с.  Ум.  огь  ухо.  рудч 
Ск.  I.   16. 
Ушивальник,  ка,  .«.  1)  Узенькій  ре- 

иешегь  для  ешнванія,  І'к.  Левиц.  Вав. 
159.  2)  Кровелыцикъ  соломою.  І'к.  Левиц. 
Ушивати,  ваю,  вш,  сок.  в.  ушйти, 

ушйю,  еш,  гл.  1)  Сшивать,  сшить.  Вже 
віночок  (молодій)  ушили.  Грин.  Ш.  504. 
Най  тобі  иачуха  сорочку  вшиє.  Гол.  III. 
274.  2)  Покрывать,  покрыть  соломой  (кры- 

шу). Л  в  мене  хата  еніпка.ии  вшита. 
Мет.  6.  (Хату)  околотом  вшиває.  Мир. 
ХГВ.  293.  3)  Обшивать,  обшить  лубогь 
кузовъ  повозки.  Не  вшитий  віз.  Мнж.  12*. 

Ушиватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в.  ушн- 
тнеи,  ушйюся,  ешея,  гл.  Сшиваться, 
сшиться. 

Ушнйок,  йкй,  м.  1)  Кожа  на  затылкЬ 
Желех.  2)  Перешеекъ,  вообще  узкая  часть 
чего  либо,  соединяющая  дві  большія  части. 
Вх.  Зн.  74. 

Ушнкуванвя,  вя,  г.  Приведете  въ 
порядокъ  въ  строй. 

Ушикувати,  кую,  еш,  гл.  Привести 
въ  порядокъ,  поставить  въ  строй. 

Ушикуватися,  куюся,  ешея,  гл.  Стать 
въ  строй.  На  вербі  ся  вшикую  і  самопал 
вирихтую.   Гол.  І.   7. 

Ушир,  ушйрки.  уширшки,  нар.  Ши- 
риною, въ  ширину.  Аршин!  та  вздояш, 

та  вшир.  Рудч.  Ск.  1.  6. 

Ушйткий,  а,  є -Увесь.  Винесла  рибку 
й  хліба  скибку:  на  ж  тобі,  миленький, 
вечеру  вшитку.  Гол.  І.  339. 
Ушита,  ей.  См.  Ушввати,  ся. 
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Ушвал,  ла.  м.  РЄчной  [•азбойникъ 
АД.  і.  04.  То  не  верби  луговії  зашуміли, 
як  безбожнії  ушкали  налетіли,  Хведора 
Безрідного,  отамана  курінного,  пострі- 

ляли, порубали.  АД.  І.  248. 

'Ушкати,  как»,  вш,  гл.  Говорить  „ужь". 
З  неї  городянина  зробить,  уткати;  што- 
кати....  навчить.  1С.  (О.    1862.    Ш.    22). 
Ушкваратн,  рю,  риш,  гл.  і)  Изжарить, 

«то  либо  жирное,  въ  жир*.  2)  Ударить, 
отколоть,  задать,  дернуть.  По  голові  ло- 

зиною як  ушкварить.  Г.  Барв.  440. 
Вшкваримо,  хлопці,  гопака.  Вшкварив 
по  струнах.  Шеич.  243.  На  третій 
(день)  як  ушкварить  дощ.  Стор.  1.   71. 

Ушкварнути,  ну,  нёш,  гл.  Ударить, 
хлесвуть.  Батогом....  вшкварне  так,  що 
реви  на  всю  у  лицю.  Мир.  ХРВ.  131. 

'Ушко,  ка.  с  1)=Вушко.  2)  мн.  Пель- 
мени, родъ  вареничковъ  съ  лясоыь  въ 

суп*.  Котл.  Ен.  V.   14. 
Ушковвй,  а.  ё.  Съ  утками  (о  посуд*). 

Ушиова  діжна.  Родъ  ушата.  Вас.  145. 
Ушкодження,  ня,  с.  ІІоврежденіе. 
Ушкодити,  джу,  дяш,  гл.  Повредить, 

причинить  поврежденіе.  Той  там  кобилу 
припустив  до  нових  стіжків....  або  дру- 

ге вшкодив.  Сим.  228. 
Ушмагатн.  гаю,  вш,  гл.  Оббить.  Март 

тоді  і  каже:  „підожди  ж  ти,  маю,  я 
тобі  крильця  вш.нагаюи.  То  отто  і  те- 

пер часто  в  маю  мартов;  морози  бу- 
вають   Др?г.   17. 

Ушморгнута,  ну,  нёш,  гл.  Вд*ть.  про- 
д*ть  (веревку  и  т.  и.). 

Ушнипнтнся,  плюся,  пншся,  гл.  Урн- 
вязнуть  къкому,  взяться  за  кого.  Мнж.  193. 

Ушвурбвуватв,  вую,  вш,  сов.  в.  ушну- 
рувати, рую,  вш,  гл.  1)  Увязывать,  уни- 

зать веревками,  —  напр.  поклажу  на  возу. 
2)  Зашнуровывать,  зашнуровать.  Чи  зу- 

міє ж  хто  з  вас  мене  зачесати,  ушну- 
рувати? МВ.  (О.  1862.  Ш.  38). 

Ушолопатв,  паю,  вш,  гл.  Понять,  со- 
обрнзить.  І  сторожі  не  вшолопають,  де 
взялась.  ЗОЮІ".  II.  265. 
Ушпигнути,  ау,  неш,  гл.  Кольнуть. 

От  ткіько,  тілько  не  вшпигне.  Котл.  Ен. 
VI.  39. 

'Ушта,  ти,  лс\— Учта,  -і  як  пороздя- 
гае.нось,  яка  ушта  нам  буде.'   Сия.    209. 

У  штопор  йти,  рю,  рнш,  гл.  —  когб. 
Встречено  только  въ  разсказ*  задунай- 
скаго  запорожца  въ  значеній:  поймать, 
подстеречь  и  схватить.  Липоване  дозна- 
.гиея,  та  його  (винного)  й    уштопорили. 

Баба  була  у  них  волшебниця....  то  ото 
вона  та  другі  липованські  баби  його  й 
уштопорили — чи  вони  його  заманили, 
чи  як  пій.чали....  КС.   1883.  І.  57. 

Уштрикнути,  ну.  нёш,  гл.  і)  Вот- 
кнуть, вонзить.  2)  Кольнуть,  пырнуть.  Бік 

і  здрігне,  неначе  його  шилом  уштрик- 
нули. Стор.  II.  35. 

Уштуритн,  рю,  ряш,  гл.  Всунуть.  Вх. Лем.  401. 

Ушула,  ля,  ж.  1)  Столбъ,  къ  кот.  при- 
крепляются ворота.  Козел,  у.  К.  ЧР.  5. 

2)  Столбъ  въ  забор*,  въ  пазъ  котораго 
вставляются  доски.  Козел,  у.  К.   ЧР.  427. 
Ущаватв,  влю,  ваш,  гл.  V  Дощ  уща- 

вив.  Дождь  пріударилі..  Мнж.   193. 
Ущаслйвнтв,  влю,  ваш,  гл.  Осчастли- 

вить. Розкажу  вам,  як  Создатель  мою 
душу  ущасливив.  К.  Псал.  147. 

Ущедряти,  раю,  вш,  гл.  Щедро  на- 
ділять, осыпать.  Я  добром  та  благом 

ущедряв  твоїх  спасенних.  К.    Псал.    30. 
Ущемитися,  млюоя,  мншся.  гл.  Вце- 

питься, впиться.  Він  кішку  одірве  та  ки- 
не, а  вона  знов  до  його,  та  так  і  вще- 

миться.  Пирлт.  у. 

Ущербити,  баю.  баш,  гл.  Надщербить. 
Ущербитися,  блюся,  бвшоя,  гл.  1)  Над- 

щербиться. 2)  Повесть  потерю,  убытожъ. 
Нехай  в  тії  криниченьки  водиця  вщер- 

биться. Мил.  77. 

Ущёратв  и  ущйрнтн.  рю,  рнш,  гл. 
Сравнять  съ  краяли  ывры  насыпанное  въ 
нее  сыпучее  тіло.  Мірку  пудову  вкрадено, 
таку,  що  як  насипать  її  вщерть  та 
вщирить  палочкою,  то  й  важить  не 
треба, — акурат  пуд  буде.  Черн.у. 

Ущерть,  нар.  Въ  уровень,    съ   краями. 
Ущнкнутв,  ну,  нёш,  гл.  Ущемить,  при- 

щемить. Дверьми  вщикнув.  Мнж.  177. 
Ущйплнввй,  а,  е.  їдкій,  колкій.  Лая- 

лись словами  ущипливими.  Гірка  його 
розмова,  ущипливі  слова.  МВ.  (О.  1861. 
І.   78) 

Ущипнути,  ну,  нёш,  гл.  Ущипнуть. 
Свій,  колгі  не  вкусить,  то  ущипне.  Нов 
36  9446. 

Ущипнутися,  нуся.  нёшоа,  гл.  Ущип- 
нуться. Де  вщипнеться,  там  подереться. 

Нон.  №  11152. 
Ущолочати,  чаю,  вш,  гл.  Отстояться, 

устояться.  Пиво  вщолоча  та  все  булька. 
Грин.  І.  206.  Налетіли  гуси  з  Русі,  ско- 

лотили воду   Марусі      а    Маруся    та 
підождала,  поки  вода  й  ущолочала.  Чуб. 
V.  898. 
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Ущуляти.лю,  лиш,  г...  Прижать;  сжать. 
Уясулітв,  лію,  вш,  г.г  Замолкнуть,  за- 

тихнуть. Гомоним.  го.иони.ио.  а  потім 
рщуліемо.  Мил.  170. 

Ущухятв,  х&ю,  вш,  сов.  в,  ущухнути, 
хну,  неш,  г.г.  Утихать,  утихнуть.  Став 

літер  ущухати.  Котл.  Ен.  IV*.  8.  Ущухали 
діти,  вже  не  кричать.  Лебед.  у.  Ущух- 

нув трохи  гсмас.  К.  41'.  335.  Ущухнуло 
.шире.  Греб.  374. 

У»к,  «а,   и.=В'юк.  Нас.  210. 
Уюк4)ввб,  а.  е.  Выопвый.  Уюкові  коні. 

Вас.  210. 

Уібя,  на,  .іі.^-В'юн    Мч.к.  28. 
Увгтятя.  чу,  чаш,  гл.  Вьючиїь. 

Уява,  ви,  лс  1)  Представленіе,  вообра- 
жеяіе,  фантазія.  Желех.  2)  Воображаемое, 
воображаемый  преднетъ.  Уи.  Уявоньиа.  Во- 

на всміхнулася  такеньки,  нк  усміхають- 
ся, коли  уявляють  перед  собою  якусь 

уявоньку  дуже  хорошу.  МВ.  Ш.    101. 
Уявити,  ся.  С.м.  Уявляти,  ся. 
Уявжн,  нар.  Явно,  открыто.  Узяв  тії 

гроіиі  уявки  сперед  його  очей.  Васмльк.  у. 
П'явки  казати  сього  не  можна.  Кролев.  у. 
Уявляти,  лям,  вш,  сов.  в.  уявити. 

влю,  ввш,  г.г.  Представлять,  представил  ь 
сі-бі,  воображать,  вообразить.  Хто  був  на 
Україні!'  Хто  знає  Україну?  Хто  бував 
і  знас,  той  нехай  згадає,  а  хто  не  бу- 

вав і  не  знає,  той  нехай  собі  уявить,  що 
там  скрізь  білі  хати  у  вишневих  сад 
ках.  МВ.  Ш.  І. 

Уявлятися,  ляюся.  вшея,  сов.  в. 
уявитися,  влюся,  вяшея,  гл.  Представ- 

ляться, представиться,  воображаться,  вооб- 

разиться. 
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Слова,  начинающаяся  съ  буквы  ф  и  не 
ааходящіясн  ниже,  см.  н»  букву  х,  при 

-чемъ  ф— хв,  а  иногда  х. 
Фабра,  рн,   *.=Хварба.   Вас.   182. 
Фабурв,  бур,  ж.  мн.  Бакенбарды.  Вх. 

.Зем.  4?7. 

Фавда.  де,  ж.  Часть  ґельг'ова.  См  Гель- 
тїв.  Шух.  1.   175,  176. 

Фаґівннв,  ва,  м.  Саножничій  инстру- 
менгь  для  скобленій  кожи    Вх.  Зн.  74. 

Фай!  меж.  Умотребл.  въ  выраж.:  фай 

<>и  му! — ироклитіе,  ножоланіе  болезни,  смер- 
ти. Желех. 

Файкатн,  каю,  еш.  гл.  Разлетаться, 
развеваться.  Йде  здалека  парубок,  поли 
від  вітру  так  файкиют  на  боки.  Гн.  І. 
130. 

Ф&йний,  а,  е.  Красивый,  хорошій.  Дів- 
ка файна.  Гол.  IV.  444.  Зобачив  на  ви- 

сокій горі  дуже  файну  церкву.  Гн.  II.  48. 

(Мур)  робив  мій  дядько, — муляр  був  фай- 
ний.  Грип.  II.  94.  Ум.  ФаЙненький,  фай 
нёсенький.  Собачка  молоденька,  файненька 
бігає.  Грин.  II.   74. 

Файно,  нар.  Красиво,  хорошо.   Желех. 

Файфа,  фі,  ж.  Родъ  снаряда  для  мо- 
таній нитокі..  Вх.  Уг.  249. 

Файфер,  ру.  м.  Вь  выраж.:  на  файфер. 
Пропало.  Пххила  м  .моя  арендонька  на 
файфер.  Гол.  Ш.  469. 

Фавля,  лі,  ж.  Факолъ.  Приходить 
ші/ди  з  лихтарня.ии  та  факлями.  Св. 

1  .'XVIII.  3. 

Факт,  ту,  м.  Факгь.  Показуймо. ...  на 

ееіі  сумний  факт,  усякому  у  нас  звісний. 
О.  1861.  XI.  102.  Давно  то  було,  але 

шо  факт.  Гн.  11.    121. 
Фактичний,  а,  є,  Фактически.  Желех. 

Фавтовнй,  а,  6=-Фактнчннй.  К.  (Же 
лох.). 

Фалат,    ту,     м.    Кусоїгь.    Желех.    Вх. 

Лем.  477.    Ум.    Фалаток.    Два    фалатки 
хліба.  Вх.  Лем.  477. 

Фалататя,  таю,  еш,  одн.  в.  фалатну 

уи,  ну,  неш,  ?л.  Рвать,  разорвать  к\. 
куски.  Фр.  (Желех.). 

Фалате,  тя,  г.  соб.    Лохмотья.    Желех. 

Фалд,  ду,  м.  а  фалда,  дй,  ж.  1  )  Складка 
Желех.  2)  Зарубка  на  конціі  места  вь 
сукновальні..  Мик.  481.  См.  Хвалда. 

Фальш,  фальшивий.  См.  Хвальш, 
хвальшнвай. 

Фальшивість,  востн,  ж.  1)  Фадьши- 
вость,  поддельность,  ложность.  Желех. 

2)  Лицем'вріе,  неискренность.  Желех. 
Фалыпивосердий,  а,  е.  Лицемерный. 

1С.  (Желех.). 

Фадьшівнвв,  ка  .її.  Фальсификатора 
подделыватель.  Желех 
Фальшувати.  См.  Хвадьшувати. 

Фала,  лі,  ж.  Ц'Ьіоі*  і.  сх  дляпемъ.  Вх 
.1см.  477. 

Фаналевій,  а,  в  Фланелевий.  При
хо- 

дила і  ся  сюди,  о  червоній  юпочці  бав- 

він,  в  заиасці  гарній  фаналевій.  Котл. Кв'  І.  19. 

Фанатів,  і  а,  м.  Фанатик  ь.  Фанатика 

безумного  сліпого    К.  І1С  74. 

Фдватнцтво,  ва,  с  Фанатизм  ь.  1С.  (Же- 
лех.). 

Фанда,  дн,  ж.  1)  Длинная  плоть.  Но- комони  з  нагайками,  гуменні  з  фандою 

Гол.  Ш.  205.  2)  Фандм.  Клинья  въ  жен- 

скомъ  полушубк*,  расходяїціеся  оть  та- 

лій. Вас.  155.  Ув.  Фандйще.  Поїдь  но,  ді- 

дуню, та  на  ярмарчище,  та  купи  на 
бабу  велику  фандище.  Гол.  II.  691. 

Фандодя,  лі,  *\=Фанда  1.  Фр-  Ир. 
74.  Дав  їй  Бог  долю,  як  фандолю.  Далъ 
плохую  долю.  Фр.  11р.  74. 

Фанель,  лі,  ж.  Фланель.  Шейк. 
Фанта,    тн,    ж.    Одежда,    одна    штука 

одежды.  Вх.  Зн.  74. 
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Ф&втввія,  8ІЇ,  ж.  Фантазія.  Девиц. 

Нов.  11,  276.  Мерелоки  фантазії.  К. 
МХ.  ЗР. 

Фантазувати,  вух»,  вш,  гл.  Фантази- 
ровать. Желех. 

Фантастичний,  ?,  е.  Фантастическій. 
.Теввц.  Лов.  48. 

Фантастичність,  «ості,  ж.  Фантасты 
ческое.  Желех. 

Флате  тя.  е.  соб.  V)  Всякая  одежда. 

Шух.  I.  98.  См.  Хеантя.  2)  Лохмотья,  рва- 
ная одежда.  Вх.  Зн    74. 

Фантйна,  вн,  ж.  Что  либо  изъ  фан- 
лїння.  нзт.  вещей,  относящихся  къ  одежд*. 

Я  знаю,  де  в  мене  отака  малесенька  фан- 
тина  лежить.  Сквнр.  у.  Ун.  Фантйнка. 
Ом.  Хваитина. 

Фавтйння.  на,  е.  (хвантиння?)  =  Фан- 
те 1.  Лохе.  у.  (В.  Дорошенко) 
Фанту ватн,  тую,  вш,  гл.  Описывать 

(имущество  за  долгь).  отбирать  въ  залогь. 
В  тиждень,  чи  як,  жид  прийшов  мене 
фантувати.  Федьк. 

Фара,  рш,  ж.  Первый  изъ  семи  клас- 
совь  духовным,  учнлнщъ  н  семиварііі. 
Сим    175. 

Фарагбн,   на,   м.    Фараонъ.    Употребл. 

какь  бранное' слово.  Ти  фарисею!  ти  фа- 
рагоне!  Вх.  Лем.  4  77. 

'   Фараґів,  ґова,  м.  Топоръ.  Вх.  Зн.  74. 
Фараґівча,  йп,  с. Топорикь.  Вх.  Зн.  74. 

Фарба,  6а,  де.—  Краска.  Брали  пое- 
тичні фарби....  з  того,  що  бачили  перед 

собою   Левин    Світ.  П.  См.  Хварба. 

Фарбаннця,  ці,  ж.  Женское  платье  взгь 
окрашенной  матерій.  Желех.  Згоріла  ей 
форбаниця.  не  зістало,  лем  дві  поли. 
Гол.  И.  239. 

Фарбаня.  ні,  ж.  -1)= Фарбанвця  Же- 
лех. 2)  Юбки  шерстяная  білая  или  чер- 
ная.  Их.  Лем.  477. 

ФарбітБИ,  ток,  *с.  мн.  Ручвыя  ьруже- 
аа.  Шейк. 

Фарблявий,  а,  е.  Красочный.  Пас.  184. 
Фярбовесёльчатий,  а,  в  Радужный, 

ннвтонъ  радуги.  Встречено  у  Кулиша: 
Такі  то  помисли  одрадні  і  сумнії  доме- 

ли над  самітньою  душею  фарбовесельча- 
т>,  мов  хмари  дощовії,  що  п  сяють,  і 
гріялять.по  над  землею.   К    МХ.  33. 

Фарбування,  ня,  с  Окрашннаніе,  кра- 
шені»'. Желех. 

Фарбувати,  бую.  еш,  м.  Окрашивать, 
красить.  Желех.  См.  Хварбувати. 

Фарб  яр,  ра,   и.  Краснлыцнкъ.    Желех. 

Фарб  ярка,  кн,  ж.  Красильщица.  Желех. 
Фарбарня,  ві,  ж.  Красильня.    Желех. 

Фарбярство,  ва,  с.  Красильное  искус- ство. Желех. 

Фарб'ярськай.  а,  є.  Прнрздл«яї»тійг 
свойственный  красильщику.  Желех. 

Фарисей,  сея,  м.  і)  Фарисей.  Вх.  Лея. 
477.  Св.  Л.  '  .  17.  Фарисеї  і  вся  мерзе- 
на  Іудея  заворушилась,  заревла,  неначе 
гадина  в  болоті  і  Сина  Божого  во  плоті 

на  тій  Голгофі  росгіяла.  Шевч.  603. 

2)  Плохой,  лицемерный  че.тов'вкъ.  Вх. 
Лем.  477. 

Фарисейський,  а,  є.  ФараеейсгсіЙ.  Же- лех. 

Фарнст,  та,  фарвста,  тя,  м  Учешись. 
пернато  класса  духовнаго  училища  или 
есминаріи.  См.  Фара.  Сим.  4  75. 

Фарібн,  ва,  м.  Пнірнгант,.  Шух.  І.  33. 
Фарввутя.  ну,  н>ш,  гл.  Вспыхнуть. 

Фаркне  поломін  хутко.    Вх.    Лем.    477. 

Фармуга,  ги  и  фармуґа,  ґя,  ж.  Муч- 
ной огваръ  пли  жидкіЛ  крахмаль,  сме- 

шанный съ  білой  глиной,  чтобы  она  не 

стиралась  послі  помазки  ею  стЫть.  По- 
дольск, г    Ум.  Фариужна.  Кіев.  г 

Фармужяти,  жу,  жіш,  гл.  Махать, 
фармугою.  Подольск,  г. 

Фармужна,  кя,  ж.   У  и.    о  п.    фариуга. 

Фартух,  ха,  м.  1 )  Тоже,  что  и  спід- 
ниця иэт  ситца  или  экрашеннаго  полотна. 

Гол.  Од.  21.49.  2)=  Хвартух.  Припну  фар- 

тух дорогий— срібні -злоті  береги,  гаф- 
тована  середина, — преподобна  дівчина. 
Чуб.   V.   10.  Ум.  Фартушин. 

Фарфолвв,  за,  м.  Влюдолнзь.  Шейк. 

Фарфур,  ра,  м.  Фарфорі..  Шейк 
Фарфурка.  кя,  ас.  Фарфоровий  тарелка: 

вообще  тарелка.  Ой  бо  двори  а  та  небога 
не  вміє  робити,  тілько  з  кухні  до  покою 

фарфуркн   носити.  Гол.  II.  376. 
Фас на,  снї.  ж.   Гнівг.  Пх.    Лем.     177. 
Фаска,  кя,  ж.  ладушка  для  масла, 

сыру.  Сім  фасок  масла.  Грин.  Ш.  501. 
Ум.  Фасочка.  Желех. 

Фасола  ля,  ж.  Печаль,  кручина.  Ве- 
лика у  нас  фюсо.іа.  Вх.  Лем.   177. 

Фасолька,  кя,  де.— дика.  Раст.  Азтга- 
£я)па  »Іусірпу1)оа.  Шух.  1.  21. 

Фасоля,  лі,  ж.  1)=Хвасоля.  МУК.  І. 
08.  2)  Родъ  орнамента  на  писанкі.  МУК. І.  200. 

Фасочка,  кя,  де.  Ум.  ото  фаска. 

Фаствсво,  ва,  с.=Вур'яв.  Вх.  Зн  74. См.  хваст. 

Фасчйна,  вв,  де.=Фаска.  Фр.  (Желех). 
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Фатів,  тева,  м.  Дуралей,  шуть;  бало- 
вень. Вх.  За.  74. 

Фатка,  кв  и  фать,  ті,  ж.  ̂ Хватка. 
Праун.  1  І.  Вх.  Пч.  II.  23. 

Фатьол,  ла,  м  Іівльїй  платоьъ,  кото- 
рымъ  покрынаюгь  голову  новобрачной.  Де 
а  сї  коса  діла:  ци  в  поле  поленула, 
ііп  пуд  биіий  фатьсч  сіла?  Гол.  IV.  411. 

Фафралнй,  а,  е.  Невнатио  говораїцій. 
Вх.  Лем.  477. 

Фафратв,  раю,  вш,  гл.  Невнятно  го- 
ворить, шепелявить.  Вх.  Лем.  477. 

Фацарнтн,  рю,  риш.  г.і  —  Капярвти  8. 
Фр.  (Желех.). 

Фацарнвй,  а,  в.  1)=Вапарнвй.  Фр 
(Желех.).  2)  Упрямый,  злобний.  Вх.  Зн. 
74.  Зі  Вороватый.   Шух.   [.  33. 
Фацелав,  ка,  м.  Ввлый  илатокл.,  <№- 

лмй  головной  нлатокі,.  Гол.  Од.  76  Вх. 
Лем.  477.  Лайте  му  фацелик  іуіюіїки 
повтирати.  Гол.  II  127.  Ум.  Фацеличок 
Гол.  IV    379. 

Фацернвй,  а,  е=Фацарнвй  3.  Желех. 
Фацерніоть,  ноств.  ж.  Вороватость. 

Желех. 
Фацвґатв,  ґаю,  вш,  гл  =Хвнцатм. 

Кінь  фаци/ае.  Вх.  Зн.  74. 
Фацка,  КВ,  ж.  Пошечина,  оплеуха.  Фр. 

(Желех.). 
Фацкатв,  жав),  вш  її  фацкуватв,  кую, 

вш,  гл  Вить  по  щекамь,  давать  пощечи- 
ны. Фр.  (Желех.). 

Фацвутв.  ну,  неш,  гл  Дать  пощечину. 
Фр.  (Желех.). 

Фаятв,  фаю  вш,  гл.  Колыхать,  коле- 
іать,  развевать.  Стоїть  верба  над  водою, 
нею  вітер  фас.  КЗ.  V.  227. 

Фелеґа,  ґв,  ж.  Рваный  сердак,  вообще 

изорванная  штука  одежды.  Ж'-лех.  Шух. 
І.  166. 

Фелелуватв,  лун»,  вш.  гл.— аа  кого. 
Ручаться  за  кого.  Шух.  І,  51.  Вх.  Зн.  74. 

Февделвнка,  кв,  ж.  Изорванное,  вь 
лохмотьяхъ  платье.  Вх.  Зн.  74. 

Фёнвк,  ка,  м.  Мелкая  монета,  грошь. 
Не  варт  за  зламаний  феник.  Фр.  Пр. 
139.  Витратив  ем  сі  феника.  Фр.  Пр 
193. 

Фенчнрь,  ря,  .«.=  Хвершал.  Не  ма'т 
фенкирь  такой  масти,  щоби  гоїв  мої 
кости.  Гол.  І.  14 '2. 
Ферделвнва  кв,  ж.= Ділетка.  Вх. 

Зв.  74. 

Ферділь,  лі,  ж.  —  Фердедввва  Вх 
Зя.  74 

Фертвґата.  ґаю,  вш,  гл.  Ифать  на 
свирілн.  КоІЬ.  Т.  76. 

Фертмк,  КВ,  .*.  Франгь,  щеголь.  Леі 

ірертики  і  паничі.  Котл.  Ен.  ,г.  54.  См. Хверт. 

Феса,  еа,  ж.  Феска.  На  голом ....  ту- 
рецька феса.  Морд.  Л  л    20 

Ферфела,  лн,  м-  Мятель.  фр.  (Желех.). 
Ферфвлвтв,  лю,  лиш,  >л.  Густо  падати 

(о  снігв..  Фр.  (Желех.). 
Ферфёлвця,  ці,  ж  -Ферфела    Желех. 
Фнґель,  ґля  м.  ,  Занито&ъ;  архитек- 

турное украшевіе.  Желех.  2)  Штука,  фо- 
ь'усъ.  Ютурна.  фиглі  їм  робила:  тиска- 

ми кібця  затравила  і  заєць  вовкс  поку- 
сав. Котл.  Ен.  VI.  70. 

Фнґлювітн,  люю,  вш,  гл.  1)  Украшал:, 
различными  завитками  (печенье,  здавіе). 
Наш  коровай  фи/льований.  Гол.  IV.  381. 
2)  Штуки  выкидывать,  фокусы  устраивать. 
Желех.  См    Хвиґлювати. 

Фвевка,  ка,  ж.  Физика.  Мудрець  же 
физику  провадив.  Котд.  Ен.  Ш.  53. 

Фак,  ка,  м.  Неблаговоспитанная  дуби- 
на, Вх.  Зн.  74. 

Фнкатв,  каю,  вш,    гл.    Фыркать,    сер 

диться.  Ти,  мамонько,  не  фикай,  лем  ла- 
доньку  напихай.  Гол.  IV.  387. 
Фвлвжаяка,  ка,  ж.  Чайная  чашка.  А 

послі  танців  варенухи  по  филижанці 
піднесли.  Котл.  Ен    І.  20. 

Фнлоаоф,  фа.  -•».  1)  Философъ.  По  їх 
січовому  розуму  ніщо  на  світі  не  стоїть 
ні  радости,  ні  пенали  филозофи  вражі 
діти!  2)  Ученикъ  нредпослідняго  класса 
духовной  семинарін.  Филозоф!  а  кобили 
в  хамут  не  вміє  запрягти.  Ком.  Пр. 
№  873. 

Фалоаофвсм,  »в,  «=-Фвлософ2  Ф» 
лозіфіста  наївсь  тіста,  взсв  коралі,  пі- 

шов далі.  Вх.  Зн.  75. 

Фвлоаофвчввй,  а.  в.  Фнлософскій.  К, 
Гр.  Кв.  28.  Филозофичні...  книжки.  О. 
1861.  XI.   104. 

Фвловбфія,  фії,  ж.  1)  Философія.  Його 
наука  була  филозофія.  .Іевиц.  Нов.  10 

2)  Предіюсліаній  классі.  духовныхь  се- минарій.  См*.  175.  Дай  го  до  школи,  і 
аж  як  скінчит  филозофію,  абись  му  дав 
сей  лиш  прочитати.  Драг.  318. 

Фало80фвва,  а,  е.  Умный,  мудреный, 
хитрый.  Вх.  Зн    75. 
Фнлонвнк  ка,  м.—  Хввлівввв.  ЗЮЗО. 

І.  113. 

Фвль.  лю,  .к.  1)  Родь,  фамилія.  З  то- 
го филю.  Вх.  Зн.    75    2)    Порода.    Така 
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филь  у  тих  овец:  всі  білохвості.  Вх. 
Зн.  75. 

Фйнкатв,  каю,  вш,  ?л .=  Пстввькати 
Вх.  Зн.  57. 

Фиркати,  каю,  вш,  гл.  Лягать,  при- 
куться. Шух.  І.  83. 

Фнскавкв.  ки,  аг.  Гадюка  черная,  IV- 
Ііям    Ьепіа  1,.  В*.  Зн.  75. 

Фівкатк,  каю,  еш,  гл.  Обі.  иволгі:  кри- 
чать. Коли  олійник  і  иволга)  часто  фів- 

кае,    то  буде  дощ.  ЕЗ.   V.   176. 

ФІґель,  ґля,  м.  1)=Фяґель  1  і  2. 
Тогди  ся  злетіли  всі  чорти  і  показі/вили 

ріжні  фі/лі,  сказали  по  столі,  по  мис- 
ках.... Гн.  II.  6.  Бачать  діти,  що  ста- 

рий батько  з  ними  фі/ля  зробив.  Драг. 
181.  2)  мн.  фіґлі.  Маленькі?  локончикн  на 
ъискахъ  женщины.  Гол.  Од.  61. 

Фіґлюватв.  люю,  еш,  гл.  =  Фиґлюва- 
ти.  Желех. 

Фіґлявив,  а,  є.  1)  ШутливыС,  проказ- 
ннкъ.  Вх.  Зн.  75.  2)  Злобный,  злой.  Же- 

лех. 3)  Лицемірний.  Шух.  Т.  33. 

ФІТн,  на,  м. --Хрещеник.  Шух.  1.  32. 
ФіТиа,  ви,  ж  =-=  Хрещениця  Шух.  1. 32. 
Фільварок,  рку.  .і/.  Ферма,  загородный 

доліь.  Тепер  би  нам  наперти...  на  пан- 
ські замки,  на  двори  й  фільварки.  К.  ДІЇ. 

210. 

Фін,  на,   і/.=Фіїн.  Драг.  320. 

Фін  да,  дн,  ж.  Вітренная,  легкомыслен- 
ная дівушка.  Фр.  (Желсх.). 

Фіндюрка,  кв,  ж.  Потаскуха.  Фіндюр- 
ки  щоки  підправляли.   Ііотл.  Кн.    V.    21. 

Фівовщвва,  вв.  ж  —  Крижмо.  Желех. 
Фіовак.  (ку?),  м.  Раст.  можжевельник,. 

Лвяірегая  сошшіші*  Ь.    Вх.   Уг.  277. 

Фіра,  рв,  ж.  Повозка,  телігл,  подвода 
Си.  Хура.  Наложив  у  неділю  рано  дві 
фіри  снопів.  Ги.  II.  60. 

Фіранка, "кж.  ж.  Штора  на  оьні.  Фі 
ранки  на  вікнах.  Гн.  ].  135 

Фірне,  са,  .«.^Тартак.  Гв.  І.  24.  Шух. 
1.   181. 

Фірма,  ви.  ж.  І)  Форма  (діл  отливкп 
изъ  металла,  для  печеній).  Шух.  І.  216, 

281,  283,  298.  2 >  Годъ  глннянаго  под- 
свечника, по  формі  несколько  напоминаю 

щаго  крендель.  їїх.  Зн.  75. 

Фірвак.  ка,  м.  \)  Модель  изъ  дерева, 
по  которой  ділаетея  глиняная  форма  для 
отливки  въ  ней  изъ  металла.  Шух.  1.281, 
263.    2)    Спрессованный    вг    деревянной 

формі,  въ  виді  какой  либо  фигуры.    Ове- 
чій сырь.   Шух.  I.  216. 

Фірваи,  вв,   і.=Фуриан.  Коїв.  I.  68. 

Фірмавйва,    ин,    .«*=Фіриан     Желех. 
Фірманнти,  вю,  виш.  гл.  Ьыть  куче- 

ромъ.  Желех. 
Фірианка,  кв,  ж.  Извозъ.  извозничс- 

(тво,  тоже,  что  и  хурмаика  2.  Желех. 

Фірмансьвкв,  а,  е.  Кучерской.  Желех 
Фіровщина,  вв,  ж.  Штука  скота  (или 

днньгн  для  покупки  овцы),  которая  да- 
рится крестнымъ  отцемъ  и  матерью  свое- 

му крестнику.  Фр.  (Желех.).    Гн.    1Г.    33. 

Фіртка,  кв,  ж.  і  ,- Хвіртка.  Шух.  I. 
94.  2)  Дверка,  дверца  въ  плиті,  на  кото- 

рой жпрятч.  конопляное  сімя  дли  масла. 

Шух.  1.   103. 

Фірчак,  ка,  і/ =  Цвіркун  Вх.  Лов. 177. 

Фірчатв.  чу,  чвш,  гл.  О  кузнечикі, 
снерчкі  н  пр.:  трещать.  Сквірт  фірчат. 
Вх.  Лем.  477. 

Фіст,  фоста,  м.  і)=Хвіст  1.2)  Ручна, 
рукоятка  въ  различныхъ  снарядахъ:  «яр- 

кі, ,  лопагі^рещеткі  (см.  деркач  4).  в 
решітці  (см.  решітка  5),  у  валька,  которымъ 
бьюгь  білье,  у  маґлівниці,  у  ложки  и  пр. 
у  вилъ  и  въ  инструментах!.,  похожихъ  на 

вилы  (напр.  веретінник);  также  у  некото- 
рой посуды,  напр.  у  глвняной  кастрюли. 

Шух.  I.  164,  166.  167,  247,  154,  149, 

194,  264.  3)  Концы  гарусной  нитки,  впле- 
тенной въ  косу.  Шух.  1.  123.  См.  Хвіст. 

Ум.    Фбсти*.  Чуб.  V*.  635.  Шух.    I.    278. 
Фітвк,  ка,  м.  Пт.:  8і1\іа  Псів  Вх.  Пч. 

Л.   14. 

Фітчнк.  ка.  м  —  Фітнк.  Вх.  Лем.  477. 
Фіціґорнив,  а,  е.  Кокетливый.  Шух. 

I.  33.  Фіц'к'орні  молодиці.  Шух.  I.  134. См.  Відзіґорний. 

Фіцька,  кв,  ж.  Легкомысленная  моло- 
дая женщина  или  дівуїпка.  Крутитсе 

шота  фіцька.  Вх.  Зн.  75. 

Фіявка,  кв,  ж.  1)=Хвіялка  Вх.  Лем. 
477.  2)  Вільїй  копчикъ  хвоста  лисицы. 
Вх.   II ч.  II.  5. 

Фіакр,  ра,  м.  Фаэтонъ,  фіакрь.  Запря- 
гают коні  до  фйякру.  Гн.  I.  55. 

Фіалка,  кв,  ж.  Раст.  а)  фіалка,  УмЯя 

оііогаїа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  НІ.  б)  -вечірня. 
Неврегіа  гааігопаїія  Ь.  ЗЮЗО.  I.  125. 

н)-лісоаа.  Уіоіа  тігйЬПі^.  ЗЮЗО  І.  141. 
(  м.  Хвіялна.   Ум.  .Фіялочка. 
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Фласкатв,  каю,  его,  гл.  Бить  но  лицу. 
Гол    И.  703. 

Флёйтух,  ха,  .«.  Пыжъ.  Чуб.    II.    635. 

ФдвКвВ     В»,    М.    (МН.    Ч.    фЛЄКЄі).      1)-= 

Фвк.  Вх.  Зн.  75.  2)=Парубои.  Вх.  За.  75. 
Флинта  тв,  ж.  1)  1'одъ  ружья.  Для 

сильной  армії  своєї....  наклали  повні  ?а- 
мазеї  гвинтівок,  фу/їй  без  пружин,  бул- 
димок,  флинт  і  яничарок.  Котл.  Ен.  IV. 
56.  2)  Неряшливая,  нерадпвал  дівка  Вх. 
Лем.  477. 

Флннтоваве,  вв,  с  Пришиваніе  осо- 
быми образонъ  (у  скорняковъ)  МУЕ.  І.  75. 

Флвнтуватв,  тую,  еш,  ?.і.  Пришивать 
особыыъ  образомъ  (у  скорняковт.).  МУК. 
І.   75. 

Флвгбв.  на,  .и .  —  Флов.  У  гор. 
Флвгош.  ша,  м.  Бродяга.  У  гор. 
Флвсннк.  ка,  .ч.  Плотовщигсь.  Вх. 

Зн.  75. 

Флівьватв,  ваю,    еш,     ■•'  =Хлвпати. 
Фр.  (Желех.). 

Флов.  ва,  м.--~  Вовк,  Сапіз  Іириа.  Шух. 
I.  22. 

Флот,  ту,  м.  Флоть.  Котл.  Ев.  II.  20. 
/  флот  його  з  гармат  розбили  й  пото- 

пили. К.  МБ.  Н.  121. 

Флояра,  рн,  ж.  Воді,  пастушьей  сви- 
рілі!. Дудка  дідча,  а  флояра   божа.    Гн. 

II.  222.  Ум.  Флоарка.  флоярочка.  Вівчарі  - 
ву  флоярочку  чути  з  полонини.  Млак.  88. 

Флудець.  дця  к  флудяк  ка,  м.  Часть 
ткапкаго  станка,  иначе  сват,  цьнаи.  МУЕ. 
Ш.   24,  25. 

Фльбкатв,  каю.  еш,  гл.  Клокотать. 
Угор. 

Фльокотатв.  кочу,  чет,  гл.  Болтать. 
Угор. 

фльондра,  рв,  *\=Хльорка,  КС.  1800. 
Т.  87. 

Фльора.  рв,л\  Сильво  ненастная  дождли- 
вая погода.  Як  великий  доїідж,  як  барз 

юж  так  довго  ся  свотно,  та  товдк  юж 

бесідуючі  „фльора".  Гн.  I.  50. 
Фльорес,  су,  и  Траурный  флерь,  крепь. 

Онде  катафа.іок  фльоресом  обшитий. 
ІЦог.   В.  63. 
Флютя,  тв,  л^.  Мокрый  СНІГЬ.  Вх. 

Зя.  75. 

ФляЕора,  рв,  ж.  Женщина,  говорящая 
неприличный  слона.  Фр.  (Желех.). 

фляворвтв,  рю,  рвш,  гл.  Болтать  безъ 
умолку,  трещать,  пустословить.  Фр.  (Же- 

лех ). 

Фляцкатя.  каю,  еш.  гл.  Шлепать,  бить 
ладонью    Вх.  Зн.  75. 

Флячхя.  чок,  ж,  мн.  Кушанье:  ноггк- 
іанния  на  куски  евпныя  или  телячьи  киш- 

ки, сваренныя  въ  пшенвой  каші.  МУЕ. 
I.  106. 

Фляша,  ші,  ж.  Бутыль,  бутылка.  Шух. 
I.  307.  Желсх.    Наша    губа    не    фляша, 
то  ззість,  як  і  ваша.  Ком.  Пр.   №    5С0. 

Фляшечка,  кв,  ж.    Ум.    огь    фляшка. 
Фляшка,  кв,  *  =Пляшка.  Фляшка 

з  горівкою.  Лукаш.  112.  Ум.  Фляшечка. 

Желех. 
Фляшча,     чати      і  -Фляшечка      Гн. 

II.  39. 
Фляшчйяа,  вв.  .*■—  Фляшка,  фля- 

шечка. Желсх. 
Фбвяатнся,  ааюся,  вшея,  гл.  Ползать. 

Фовзаются....  гадина  чорна  і  сороката. 

Шух.   I.  22. 
Фокош,  ші,  ж.=Вувкош.  Бол.  Од.  80. 
Фолосйтвся,  евться,  гл.  безл—Щлс- 

твтв.  Вх    Зн.  75. 

Федькотітв,  кочу,  твш,  гл.  Неясно 
говорить,  шепелявить.  Вх.  Зн.  75. 
Фблюш,  ша,  *.,  также  и  во  мн.  ч.: 

фблюші.— Хвалюші=валюша.  Шух  I.  250, 
151.  Гол.  Од.  40.   Мик.    181. 

Фолюшарь,  ря,  м.  Сукновалі..    Желсх. 
Форббти,  66т,  ж.  мн.  Кружева.  Робит 

форботи.  Гол.   ПІ.   498. 
Форкання,  ня,  с    Фьіркавіе.  Желех. 
Фбркатв,  квю.  еш,  гл.  Фыркать.  Вх. 

Уг.  277. 

Форкотатв,  кочу,  чеш,  г%  Болтать, 
много  говорить.  Вх.  Леи.  4  77. 

Форкотлнвнй.  а,  е.  Болтливый.  Вх. Лем.  477. 

Форваль,  ля,  м.  Конюх  ь.  КоІЬ.  І.  68. 

Фброст,  ту,  м.  Сухія  нЪтви,  сухіе  суч- ки безг  хвон  на  хвойномь  дереві  і  смереці}. 

Шух.  1.   176,  185.  См.  Хворост. 

Форс,  су,  .«  —Вута.  Фр.  (Желех.). 

Форст,  та,  м-  Доски,  толщиной  ні.  че- тыре дюйма.  Вх.  Лсы.  477. 

Фортуна,  яв,  ж.  1)=Хвортуна.  Гн. 
I.  127.  2)  Непогодь;  мятель.  Шух.  I. 212,  321. 

Фбса,  ев,  ж.  Говь,  канава,  яма.  /Голо 
млина,  млина  вода  фосу  ріже.  Чуб.  V. 
1130.  Ой  од  Хведя  до  Антони  прорізана 

фоса.  Грин.  Ш.  374.  Ой  у  лісі  під  горі- 
хам викопана  і/юса.  Грин.  Ш.  373. 

Фбовати,  каю,  еш,  гл.  Фыркать.  Вх. Зя.   75. 
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Фоснутн.  ну,  нвш,  гл.  Фыркнуть.  А'гш 
фоснув.  Вх.  Зи.  75. 

Фбстмк,  ка,  м.  Ум.  отъ  фіст. 
Фосуватв,  сую,  вш,  гл.  Прорвзывагь 

канавами.  Грунта  фосовані.  Вх.  .Тем. 
477. 

Фота,  тв,  ж  =Обгорта  1.  Гол.  Од.  61, 
71.  Ко1Ь.  I.  37. 

Фбфлавий.  а,  е.  Шепелявый,  неясно 
вьіговаринающій.   Вх.  Зн.   75. 

Фоц.  Въ  вираженії):  Бодай  ти  (=ті) 
фон  було!  Нроклятіе,  имеющее  смыслы 
чтобь  ты  пропал  ь.  Фр.  II р.  99. 
Фбшкавка,  ки,  ж.  Раст.  дождевикь, 

Ь\сор<'ічІо)і.  Вх.  Зн.  75. 
Фбя.  фбї,  ж.  ВЄтвіі  хвойнаго  дерева. 

Желех.  Шух.  I.   176.  См.  Хвоя. 

Фраїр,  ра,  с.  Возлюбленный,  женихъ. 
Гол.  ВІ.  303.  ліан  фраїра  пана.  Гол. 
IV    511. 

Фраірка,  кв,  ж.  Возлюбленная,  невЄсіа. 

Гол.  III.  120.  Ум.  Фраїрочка.  Моя  фраї- 
рочка....  мене  любила.   Гол.   Г   150. 

Фраїровськвй.  а,  є  Принад.іежащій 

фраїру.  Гол.  III.  4  22. 

Фраїрочка/  кв,  ж.    Ум.    отъ    фраїряа. 

Фраїрчі,  чатв.  .= Фраїрочка.  Гол. 
III.  415. 

Фрайтер,  ра,  .»«.  Єфрейторі..  Желех. 
Фрайтер,  прочитайте  мені  лист.  Федьк. 

Фрамуга,  гв,  ж.   Ниша.    Подольск,    г. 
франіоля,  лі,  ж.  Белый  хдібг  оваль- 

ной формы,  французская  булка.  Хере.  г. 
Шейк. 

Франція,  ції.   *.  Франція.  Желех. 

Француэ,  за,  м.  Французы  Вони  бу- 
дуть говорити  по  французький,  як  фран- 
цузи. Левиц.  Мов.  119. 

Францувка,  кв,  ̂ .Француженка.  Желех. 
Французчина  нн,  ж.  Французскій 

яшкь  н  вообще  все  французское.  Люди- 
на  чало  тямуща  в  рідному    слові,   бо 

московщкна  вкупі  з  французчиною  при- 
бивали його  к  землі. 

Фравцувьквй,  а,  є.  Французскій.  Вір- 
ші.... французькі.  Левад,   Нов.   122. 

І.  Фрас,  су,  м.  1)  Газдражеяіе,  гнЄвт>. 
Фр.  (Желех.).  2)  Утюгь.  Желех. 
И.  Фрас!  меж.,  выражающее  -ударъ. 

Фрас  в  писок.'  Желех. 
Фраснути,  ну,  неш.  гл.  Ударить.  Желех. 
Фрасуватвся,  суюся,  ешся,  гл.  Сильно 

безпокоиться,  тревожиться,  печалиться.  Най 
еп  мама  не  фірасуе.  АД.  і.  85. 

Фрасунов,  нку,  л».  Печаль,  забота,  без- 

нокойсгно.  Л  по  тім  фірасунку  напий- 
мося трунку.   Чуб.  V.    1146. 

Фрашки,  шок.  ж.  мн.  Пустяки,  безде- 
лица. Котл.  НИ.  430.  Посаг,  скарби,  все 

то  фрашки.  люблю  дівча  з  божой  ласки, 
Го.т.   І.  365. 

Фрейда,  дя,  ж.  Женщина  плохого  по- 
веденій. Вх.  Зн.  75. 

Фрела,  лн.  >е  =флояра.   Вх.    Зн.    75. 
фреябія,  бії,  ж.  Завязка,  шнурокь  у 

фартука.  Вх.  Зв.   75. 
Френзлі,  лів,  ».  мн.  Г>ахрома.  Чуб. 

И.   113. 

Фрвґа,  ґн,  ж.  Дерево,  длиной  вь  семь 
саж    Вх.  Зн.   75. 

Фрйва,  кн,  аг.  Насиліе.  нрннужденіе. 
Яв  я  його  по  добру  голубити,  бо  знав, 

що  фрикою  з  ким  і  тілько  не  вдію.  Федьк. 

Фрр!  меж.  для  обозначен ія  отлета  пти- 
цы. Желех. 

Фрув,  за,  л.  Насік.  Ргіоїшк  согіагіиа. 
Нх.  Пч.  II.  27. 

фуганок,  нку,  я.  Рубанокъ  для  окон- 
чательной отдЄлкц  строгаемаго  (у  Столя- 

ровы. Вас.  149. 

Фугувати,  гую,  еш,  гл.  У  кожевни- 
ков і:  разглаживать  и  очищать  кожу  штри- 

холем  окончательно  нереді.  дубленіемь. 
Вас.   157. 

Фудвтв,  джу,  двш,  гл.  Вросать,  швы- 
рять. Фр.  (Желех. ^. 

Фудудвтвся,  люся,  жвшея,  гл.  Быть 
надменными,  высокомерны мъ.  гордиться, 
чваниться.  Желех. 

Фудулія,  літ,  ж.  1)  Надменность,  гор- 
дості, ньісокомЄріе.  Слухайте  тільки,  як 

з  мене  фудулію  вигнали.  Федьк.  2)  Над- 

менный, гордый  чєловЄкь.  Желех". 
Фудульнвй",  а,  е.  Надменный,  горды!, 

высокомерный.  Як  би  мій  фудульний 
брат  отеє  знав,  то  лце  б  в  лице  .нені 
дав.  Федьк. 

Фужделвтн,  лю.  лиш  и  фуждіти. 

джу.  двш,  гл.  0  вЄтрЄ-.  іиумЄть,  буше- вать. Фр.  (Желех  ). 

Фужела,  лн,  лс-.=Фвскавка.  Вх.  Зв.  75. 
фук,  ка,  м.  1)  Крикь  на  кого,  бравь. 

Фук  на  фук  як  піде,  то  нічого  з  тога 
не  буде.  Ком.  Пр.  .V  131.  2)  Не  убитая  по 
ошибке  шашка,  за  которую  береть  про- 

тивниць шашку.  Шейк.  3)  Укинути  фука. 

Надуть,  обмануть.  На  рід  надія  не  яка: 
поки  в  коморі  єсть  і  в  скрині,  лестун 

потреться  в  сій  хатині  та  й  дале,  вки- 
нувши фука.  Мкр.   Г.  61. 

Фукаввця,  ці,  ас.  Мятедь.  Вх.  Уг  278. 
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Фукання,  ня.  с  1)  Дуновсаіс  (ртомъ). 
Шейк.  2)  Крики  (Н;і  і.оіо),  брань 
Фукатн,  каю,  вш,  гл.  1)  Дуть  (ртоіп). 

Шейк.  '2)  Браниться,  кричать.  Врат  на 
брата  та  ворогує,  сестра  на  сестру  ча- 

ри готує....  дочка  до  неньки  сміло  фукає. 
Чуб.  Ш  417,  118.— на  кбго.  Бранить  ко- 

го, кричать  на  кого.  Іде  наймит  із  пан 
щини,  на  воли  фукає.  Гол.  І.  220 
Фукнути,  ну,  неш,  гл.  І)  Дуну  1 1. 

(ртомъ).  ШеЙг.  2)  Крикнуть  на  кого. 
3) — ним,  чим.  Бросить  кого,  что.  Як  ким 
фукне  у  провалу  велику!  Драг.  370. 

фукнутнея.  нуся,  нешся,  гл.= Фук- 
нути 1.  Обернімея  і  фіукнімся,  ідупнем 

ногою.   Гол.   III.  510. 

Фундатор,  ра.  м.  Основатель,  учреди- 
тель. О,  предки  Вишневецьких  і  борець- 

ких, фі/ндншорі  монастирів  спасении. •:' 
К.  Баї.  17. 

Фундація,  ції,  ж.  \)  Основаніе,  учреж- 
дсвіс.  Желех.  2)  Иожсртвоваяіе  капитала 
на  основаніе  чого.  Шейк. 

Фундувати,  дую.  вш,  гл.  Основьпипь, 
учреждать.  Монастир  давний,  Ііогом  ф>ун- 
дований,  Почаев  названий.  М.ір  л.  сб. 
190    (Нн.). 

ФунІти  (вю,  ниш?),  гл.  Выдыхаться, 
терять  запахь:    блекнуть,    увядать.    Угор. 

Фураж,  жа,  м.  Недоборі..  Як  с  посуха, 
то  він  мае  фураж  — наб'є  менчс  бриндзі, 
як  обіцяв  дати,  тогди  мусить  готівкою 
доплатити.  Шух.  І.  200. 

Фурднґатн,  ґаю,  еш,  гл.  Вертіть?  (сі. 
іпумомт.?)  Тікайте  з  хати,  бо  я  буду  ве- 

ретеном ((ч/рда.'ати.   Кой.     Щ).    Аі    233. 
Ф£рик,  ка.  м.  1 )  Тачка.  -Вх.  Уг.  278. 

2)  Колясочка    для    дітей.    Вх.    Уг,   278. 
Фурка,  ки,  ж.  =  Куделя  1.  Вх.  Лея 

478. 

Фуркало,  ла,  с.  1)  Игрушка:  волчекь. 
Шейк.  2)  Годь  игрушки:  состовтъ  изь 
а)  иалочки,  б)  оръха  снища,  срізаннаго 
сверху  н  снизу  п  вадіпаго  на  палочку, 
в)  нитки,  намотанной  на  палочку  и  про- 

пущенной сквозь  дырку  свища,  г)~ карто- 
фелины, въ  которую  воткнуть  нротпвупо- 

ложний  конець  палочки.  Держа  оріхь  тре- 
мя паїьцамп  лЬвой  руки,  правою  рукою 

тянуть  за  витку,  а  иотомъ  слегка  ее  пус- 
кають, ве  выпуская  изъ  пальцеві.;  огь 

тяжести  картофеля  нитка  сала  наматыва- 
ется на  палочку.  Шейк.  3)  Снарядь,  съ  по- 

мощью котораго.  всиугиваюгь  вь  саду  или 
огородЬ  птнцъ  или  свиней:  нъчто  подобное 

кнуту,  кь  короткой  веревочке  котораго 
привязана  дощечка.  4)  Годь  женскаго 
платья.  .Ісв'ї  103.  Ум.  Фуркальце.  Дочка 
Лавися  чепуруха  в  німецькім  фуркальці 
була.  Котл.  Кн.  IV.  27. 
Фуркання,  ня,  є.  1 )  Звуьъ,  издаваемый 

фуриалом.  Шейк.  2)  Отлегь,  полоть  сі. 
шумомі.  КрЫЛЬСВЬ. 
Фуркати,  каю,  еш,  гл.  1)  Трещать 

фуркалом.  Шейк.  2)  Отлетать  сі.  шумомі, 
крьі.іьевь.  Желех. 

Фуркнути,  ну,  неш,  гл.  Иолої  ьть,  сле- 
і'Ьть  съ  шумомі. .  Як  черкне  мене  вгору 
(рогами  підкинув),  то  н  ф>уркнув,  як 
з  лука.  МВ.  (КС.  1002.  X.   155). 

Фурковіти,  вю,  ниш,  гл  =Фурчати. 
Шух.  1    23. 
Фурнути,  ну.  неш,  гл.= Фуркнути. 

Качка  ...^фурнула.   Гудан.  1.  12(.і. 
Фурр!  меж.  =Фрр!  Желех. 
Фурцювати,  цгсю,  еш,  гл.  Тавцонать. 

скакать.  Тепер  їй,  бачу,  не  до  соли,  уже, 
підтикавши  десь  поли,  фурцює  добре 
навісна.    Котл.   Кн.   II.  32. 

Фурчати.  чу.  чйга,  гл.  Шумінь,  жуж- 
жать. Фр.  (Желех  ). 

Фуряти,  ряю,  еш,  гл.  -  Шпурити,  Жс- 
дех. 

Фуста,  тв,  фуетйва,  ни,  фуетка,  сн. 
лг.=Хуста,  хустина,  хустка.  Желех. 
Шух.   1.    133,    137.  Чуб.   V.  621,  262. 

Футэрко,  ка,  с.  Ум.  оіт,  футро. 
Футик,  ка,  футко,  ка,  футок,  тка, 

.к  =Худко,  худок    Вх.  Лем.  -178. 

Футіти,  фучу,  тйш.  гл.  СоиЬть,  иых- 
твть,  дуть.  Желех.  На  все  футйт.  Овь  на- 

дуть, снесивь.  Вх.  Зв.  75. 
Футкати,  каю,  еш,  гл.  Кричать:  фут, 

фут.  Вх.  Лей'  178. Футрарь,  ря,  -і'  =Кушнір.  Желех. 
Футрнна,  нн,  ж.  1)=Футро.  Желех. 

2  ̂ =Футрин£.  ЖслеХ. 

Футрннв,  ня,  с.  Оконная  коробка,  об- 
лицовка оконнаго  проема.  Шух.  1.  95. 

Футро,  ра,  с.  1)=Хутро.  2і  Шуба, 
шубка.  Гол.  Од.  17.  Треба  було  Орисі 
футро  справити, —  ще  й  не  справити  с 
вер. г  набрати,  би  блам  був  готовий  з 
Масіного  футра.  Св.  Л.  183.  Ум.  Фу- 
терко.  Гол..  Од.   17. 

Футрувати,  рук»,  еш,  гл.  Кормить?- 
Чистить.'  Іди  фу  тру  и  (коні),  бо  зараз  їде- 

мо!— Фірман  пішов,  няфутрував,  та  й 
пішли  упрігли  коні.  Гв.  II.  2  і  І.См.  Хутру- 
вати. 
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Футввало.  ла,  є  Нспыльчнимй  «*>- 

И-..1..  Фр.  ДОдох.). 
Фуфалшця,  фуфелвця,  .ці,  фуфеля, 

лі,  ж.=  Завірюха.  Шух.  I.    107.    Лимех. 
Фуферня.  ні,  ж .—  Фуфалтя  Их. 

Пя.  73. 

Фуфловвця  и  фуфудвця.  ці,  *\=Фу 
фалвця.  /Кслех. 

Фуча*я,  фучу,  ваш,  <м.  =  Фу*ітв.  Лиг- 
ло  тати,  п  сама  з  просонч  зачали  Фу- 
чатп.  Дрог.  331.  Він  надходиш  десь  тан 

пнет,  фучит.-  Драг.  331. 
Фушватв,  вею,  ел,  гл.  Вырываться 

вылетать.  Губна....  затліває,  а  дим  з  не) 

ьочинае  футкати  далеко  на  усю  поло- 
вину. Шух.  І.  191.  Зачне  тютюн  фули 

качни  ,днм  з  люльки  іти).    ІІІух.    1.    3& 

Фуяра.  рш,  ж.  1)  Пастушья  свирілі-. 
Завернув  аньол  Саву  до  буди.  заб}нх.хн 

фуяри.  забрали  дуди,  на  котрих  піенк, 
грамі.  Чуо.  III.  377.  2)  об.  Імшіозшщньїй, 

неспособный  чслов-Ькч..  Желех.  Ул.  Фуярва /Келех. 

Фуярятн.  рю,  рнш,  гл.  Говорінь.  ,уЬ- 
ЖІ  глупости.  ІЗх.  :3н.  73. 

Фуярва.  вв.  ж.  Ум    огь  фуяра. 
Фуярош,  ша,  .«.  Мастери,  .твлаютів 

фуврвя.  Вх.  .  Іе^і.  478. 

Ф'ю!  мввк.  дли  вираженій  сьиста.  Шейк. 
Ф  ювадло.  ла,  с  Ііволт,  Огіоіня  ігаї- Ьпія.  Нх.  Уг.  278. 

Ф'юватв,  ваго,  вія,  гл.  Ь  Гвветвть 
Шейк.  Также  о  птицах  ь,  ваіір.  иволг*. 
Их.  Уг.  27Н.  2)   Развеваться.  Жмеї 
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Ха-ха!  меж.  выражающее  смвхъ.  Ха- 
ха-ха-ха! — Чорт,  панове,  літань**  спі- 

ває. Шевч.   137. 
Хаба,  би,  а*?.=Хабета.  Желех. 
Хабаэ,  зу,  м.  Хворость,  прутья.  Шейк. 
Хабалиця,  ці,  ж.  Кокетка,  охотница 

до  любовныхъ  іпашней,  наложница.  Чоло- 
вік мав  лиху  жінку  хабалицю,  що  зню- 

халася з  паном.  Гн.  II.  166. 
Хабалка,  кв,  *\=Хябалвця.    Желех. 
Хабадь,  ля,  м.  Люоовннкъ,  волокита. 

Желех. 

Хабалъняй,  а,  е.  Кокетливый;  любо- 
двйный.  Желех. 

Хабальнвця.  пі,  ж  —Хабалиця  Же- 
лех. 

Хабальотво.  ва,  с  Кокетство,  волокит- 
ство, любовныя  связи.  Желех. 

Хабар»,  рй.  ж.  Взятка.  Шейк. 
Хабарик,  ва,  м.  Ум.  оть  хабарь. 

Хабарій,  рія,   .".^Хабарник,    Желех. 
Хабарник,  ва,  .«.  Взяточникт.  Такого 

хабарника,  як  ниш  писарь,  біише  нігде 
не  знайдеш.  Харьк. 

Хабарницький,  а,  є.  Нзяточничеекін. 
Шейк. 

Хабарь,  ря,  м.  Взятка.  Визвольте  ме- 
не, бо  з  голоду  пропаду,  або  буду  хабарі 

брати.  Св.  Л.  319.  Тілько  грошики  лу- 
пили і  одбіралн  хабарі.  Котл.  Ен.  Ум. 

Хабарик. 

Хабатаряя,  ні,  ж.  Заводь  для  вычннки 
козьи хъ  шкурь. 

Хаббта,  тн,  ж.  Кляча.  Отто  хабета: 

скі.ики  бий,  стільки  і  в'їдеш.    Канев.    у. 
Хаба,  яу,  м.  хабва,  ви,  .*■  — Хабзнна. Вх.  Лем.  478.  Вх.  Уг.  272. 

Хабайна,  ни,  де— Вузина.  Вх.  Пч. II.  36. 

Хабйна,  ни,  ж.  Пруть,  хворостнаа. 
Вх.  Зн.  76.  Вітронько  дує,  вітронько  дує, 

габиною  колише.  Гол.  І.  255.  Ум.  Хабиниа. 
Желех. 

Хабннв,  ка,  м.  Кустарникъ.  Вх.  Зн.  76. 
Хабоття,  тя,  с.  Хламь,  лохмотья.  Мнж. 

193.  Усе  викрадено  з  скрині,  усе  забрато, 
осталась  сама  негодня:  то  дране,  то  по- 

гане, —саме  хобоття.  Александров,  у. 
Хаботя,  ті,  ж.  Неповоротливая,  мед- 

лительная женщина.  Сам  піде,  або  пішле 
хаботю.  Лебед.  у. 

Хабув,  ву,  м.  1)  Грубый  сорныя  тра- 
вы. Желех.  2)=Хабаз.  Желех. 

Хабувая,  ая,  с  со<Г.=Хабуа.  Дивитеі 
на  хату,  а  на  ній  кропива  та  й  хабу- 
зн  росте.  Гн.  II.   69. 

Хіва,  вв,  ж.  Челюсть.  Желех.  Ум. Хавиа. 

Хавав,  меж;,  выражающее  крикъ  пере- 
пела. Хавав! — крикнула  пані  Висока  з-за 

листу  і  таки  справді  злякала  молодих 
людей.  Левиц.  Нов.  215. 

Хававкання,  ня,  с.  Крнкъ  перепела. 
Шейк. 

Хававкати,  как»,  вш,  гл.  Кричать  (о 
перепел*).  Перепела  хававкали.  Мир. 
ХГВ.  39. 

Хавдій,  дія,  м.  Обжора.  Желех. 
Хавела,  лв,  ж.  Дырка  во  2-мъ  дышл* 

воловьей  запряжки  (війце),  въ  которую 
вставляють  колокь  для  удержанія  ярма 
(притика).  Черк.  у. 

Хавёря,  рі,  ж.  Вихрь,  буря?  Зашумі- 
ла хаверя  з  метелицею.  Полт. 

Хавка,  кв,  ж.  1)  Готь,  рыло,  морда. 
Желех.  2)  ли.  Хавий.  Роть.  ЕЗ.  V.  53. 
Желех.  2)  мн.  Жабры.  Желех. 

Хавкатв,  как»,  вш,  гл.  1)  Г>сть  съ 
жадностью.  Желех.  2)  Дышать  жабрами. 
Желех. 

Хавкун,  ва,    ».=Хавдій.  Желех. 
Хавтур,  ра,  .к.  Г)  Взятка.    2)   Поборы 
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натурой,  собираемые  духовенством!..  Шко- 
лярі з  дяком  співали  псальми  за  хавту- 

ри.  Мкр.  Н.  31.  Также:  остатки  поми- 
нал ьнаго  обіда,  забираемые  духовенсл-воыъ 

и  нищими,  а  иногда  нъ  шутку  и  самый, 
номинальный  обідь.  (Козелец,  у);  отсюда, 
(шуточно?):  Хавтурй  справляти.  Данать  по- 

минальный обідь  но  умершемъ.    Борз.   у. 
Хавтура,  рн,  *.^Хавтур.  Шейк 
Хавтурввй,  а,  е.  Любитель  хавтур. 

.1  хавтурннй  дерій,  увесь  у  злоті,  не- 
тягам проповідує  любов.  К.  XII.  81. 

Хавтурнвв,  ка.  м.  і)  Взяточиикъ. 
2)  О  духовенстві.:  берущій  поборы  нату- 
рой. 

Хавтуруватн,  рую,  еш,  гл.  1)  Брать 
нзятки.  2)  Собирать  поборы  натурой  (о 
духовенстві). 

Хавтур'я,  р'а,  с.  Поборы  духовенства 
натурою.  Набрав  хавтур'я,  що  й  до  зе- леної неділі  стане. 

Хавчати,  чу.  чвш,  гл.  Хрипіть  слабо. 
Хоч  вельми  дуже  запищить,  хоч  не  до 
прикладу  хавчить,  або  ня*чить,  мов  по 
котячі.  Гліб. 

Хавчура,  рв,  ае.=Хаввя  1.  Жслех. 
Хазія,  8ІТ,  ж.  Громадина.  Оттакої 

хазії,  як  ішла  сьогодні  через  нашу  '•ло- 
боду, я  зроду-віку  не  бачила.  Волч.  у. 

Хавявчва,  ви,  ж.  Ум.  огь  хазяйка. 
Хазяїн,  на,  м.  Хозяннг.  Ой  хазяїн  до- 
ма хазяйнує,  на  білому  спати  лягає,  а 

безщасний  чумак  у  дорозі  всяку  муку 
приймає.  Ни.  Гостям  сиіх,  а  хазяїну 
сльози.  Ном. 

Хавяїновйтий.  а,  е.  Хозяйственный, 
видутій  хороню  хозяйство.  Хазяїновитий 
був  покійник.  Сим    217. 

Хааяїнуватн,  вую,  еш,  м.  Хозяйни- 
чать, вести  хозяйство,  быть  хозяином  ь. 

„  Піду  лучче  хазяїнувати " .  Оженивсь  со- 
бі гарненьхо  і  хазяїнуе.  Рудч.  Ск.  І.  192. 

Хазяїн  дома  та  хазяїнуе.  Рудч.  Чп.  147. 
Хазяїну ватки,  а,  є-  Хавяїновнтий 

Він  бу.  собі  убогий,  та  хазяїнуватий. 
V.  Барв.  172. 
Хазяй,  8яя,  лі.  =  Хазяїн.  Хазяй  на 

всю  губу.  Нои.  А»  10101.  Питається  сам 
хазяй.  Руда  в.  1.  80. 

Хазяйка,  кн,  ж.  Хозяйка.  І  такою 
хазяйкою  зробилась  невсипущою  на  все 
село.  Рудч.  Ск.  І.  179.  Ум.  Хазяєчка.  Чуб. 
V.  1026.  Ти  ж  моя  хазяєчко  кохана! 
МП.  (0.   1862.    Ш.  50). 

Хяаявливвй,  а,  е=Ха8ЯІновнтнй  Ла- 
ни-сусіде  нашу  панію    похваляють-вели- 

чають:  отто  хазяйлива.'  МВ.  (0.  1862. 
III.  60).  Хазяйлива  була  вдова.  Г.  Барв. 
304.  Хазяйлива  натура.  Мир.  ХРВ.  225. 
,.  Хазяйновитий,  а,  е^Хавяїноввтмй 
її  батько-мати,  люде  з  дрібного  панства, 
але  чесні,  хазяйновиті.  Левнц.  Нон.  225. 

Хазяйнування,   ня.   с    Хозяйннчаиіе. 
Хазяйнувати,  ную,  еш,  гл.=Хаяяїну- 

ватя.  Мет.  458.  Чомусь  мої  воли  не  па- 
суться, да  не  хочуть  води  пити;  лучче 

було  б  хазяйнувати,  ніж  по  дорогах  хо- дити. Нп 

Хааяйовлйввй,  а,  є  — Хавяїновйтий. 
/  хороша,  і  хазяйовлива,  да  з  людьми 
вдачі  не  має,  як  обійтися,  Г.   Варв.  132. 

Хазяйствечко,  ва,  с  Ум.  огь  хазяйство. 

Хазяйство,  ва,  с  1)  Хозяйство.  Мі- 
рошник мав  хороший  млин, — в  хазяй- 

стві не  аби  що  він.  Гліб.  2)  Соб.  Хо- 
зяева. Далі  почали  усе  білш,  усе  білш 

кури  пропадати,  та  вже  і  не  стерпіло 
хазяйство,  пійшли  до  волости.  Кв.  II. 
164.  Ум.  Хазяйствечко.  Буде  вже  мені, 
каже,  наймитувати, — може,  каже,  своє 
хазяйствечко  заведу.  Рудч.  Ск.  І.  1 49. 
Мав  собі  домочок  і  садочок,  і  город, — не- 

величке та    хороше    хазяйствечко.    МВ. 
I.  17. 

Хазяйський,  а,  є.  її  Хозяйскій.  Ха- 
зяйське око  товар  живить.  Ном.  X  9972. 

2)  Хазяйський  син,  хазяйська  дочка.  Сынъ, 
дочь  уважаемаго  хозяина,  уважаемыхъ  ро- 
дителей. 

Хазяйчин,  ва,  ве.  Принадлежащей  ха- 
зяйкі.  Нема  своєї  (корови),  дак  на  ха- 

зяйчиній учись.  Г.  Барв.  4  35. 

Хавяюватв,  зявЬвэ,  вш,  гл  1)=  Хавяй - 
ну  вати  1.  Лучче  було  хазяювати,  нмг 
по  дорогах  ходити.  Рудч.  Чп.  87.  2)  Рас- 

поряжаться. Хазяюй  тими  грішми.  Чуб. 
II.  380.  Нехай  чорт  кіньми  оре,  а  дів- 

ками хазяює.  Ком.  Бр.  Лі  304. 

Хай,  нар.  Пускай,  пусть.  Хай  їй  лиха 
година!  Рудч.  Ск.  Хай  же  її  Ног  благо- 

словить, мою  дитину.  МВ.  II.   164. 
Хайний.  я,  е.  Опрятный,  чистоплотный. 

Желех. 

Хакати  каю,  еш,  гл.  Тяжело  дышать, — 
запыхавшись  огь  жары  и  пр.  Душно 
Рябкові — бач,  як  хакає,  язик  висолопив- 

ши. Харьк.  День  був  гарячий,  сказано, 
в  серпні;  сонце  пекло,  наче  думало  ввесо 
світ  запалити:  ворони  по  скалах  хака- 

ли, роти  пороззявлявши.  Св.  Л.  215.  Чо- 
го ти  так  хакаєш?—  Захапався  б  і  ти, 
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як  би    сширив    ;і<х    гору    такого    мііика 
Харьк. 

Халабуда,  ли,  ж.  1)  Шалаш  ь.  Напне- 
мо халабуду.  Мил.  102.  2)  Легкая  не- 

прочная постройка,  наскоро  сділанная, — 
напр.  временный  сіни  при  хаяі.  Вас.  195. 
3)  Кнрейская  крытая  бричка,  родъ  кибит- 

ки. Нечистий  пре  жидівську  халабуду. 
Стор.  II.  ЗУ.  4)  Волъ  сь  рогами  больши- 

ми выступающими  впередъ,  концы  КОИХ!., 
закругляясь,  почти  сходятся  кверху.  КС. 
1898.  VII.  15.  Ум.  Халабудна.  По  всьому 
садові  назбудували  гульбищ,  печер,  хала- 
будок.  Стор.  М.  Ир.  66. 

Хялавкати,  каю,  віл,  гл  =  Хавкати  1. 
Желех.    - 

Халазія,  зії,  ж.  Трепка,  взбучка,  по- 
тасовка. Зевес  не  дурно  похвалявсь:  по- 

лучит добру  халазію  він  видавить  з  те- 
бе олію.  Котл.  Кн.  I.  29. 

Халайстра.  рн,  лг.=Халастра  Желех. 
Халамаідол,  ла,  м.  Брань.  Ах  ти  ха- 

л<\маідол!  Ккатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Халаман,  на,  .к.  Батракъ?  Сам  пан, 

еам  халаман.  Чуб.  I.  278. 
Халамёй,  мбя,  м.  Прозвище  для  еврея. 

/Кпд,  жид — халамей,  повісився  на  ща- 
бель. Подольск,  г. 

Халамйд.  да.. и  =  Халамей.  КЗ.  V*.  151. 
Халамидник,  ка.  .к.  Оборвышъ.  босякъ. 

Мир.  ХРВ.  296. 

Халамій  мія  и  халамінь,  ня.  .к.=Ха- 
ламей.  Жид.  жид  халамій  (халамінь) 
иовісивсі  на  ремінь.  КЗ.  V.  151. 

Халандрусь,  ся,  ,п.=Хавдій.    Желех. 
Халасати,  саю.  еш.  .м.=Хаввати  I. 

Желех. 

Халастатн,  таю.  еш,  гл.  Раздавливать. 
Желех. 

Халаетра.  ря,  ж.  Сбродъ  (о  людяхъ). 
Желех. 

Халгсуватн,  сую,  еш,  гл.  ])  =  Хала- 
сати. Желех.  2)  Лакомиться.  Каменец,  у. 

Халасун  на,  м.  Лакомка,  обжора.  2£п- 
лех. 

Халат,  та,  м.  Верхняя  длинная  жен- 
ская одежда  съ  пелериною.  Літом  (у  неї) — 

голубий  халат.  Сим.  227.  Ум.  ХалаТик. 
Вона..  .  в  голубому  халатику.  Сим.  227. 
Венсря  без  спідниці,  боса,  в  халатику, 
простоволоса,  к  Вулкану  підтюпцем  ішла. 
Котл    Кн.   16. 

Халаш,  гаа,  м.  1)  Шалашъ  Александр,  у. 
2)=Хата.  Шух.  I.  88.  Вх.  Зн.  76. 

Халаштан  на.  м.  Скопеггт»,  ьастрать. Канев.  у. 

Халаштати.  таю,  еш.  гл.  Оскоплять, 
кастрировать. 

Халаштун,  на,  м.  'Готь,  кто  оскоп- лиетъ  живыныхь.  Рк.  Левнц. 
Халаща.  щі,  лс.=Х«В8.  Вх.  Лом.  -178. 
Халащати,  щаю.  еш,  гл.=Хадаш*ат. 
Халащнаа,  ні,  л».  Лісная  чаща.  Мерк.  у. 
Халда-балде,  м.  На  званіе  волка  вь  за- 

гадкі.  Прийшов  халда-балда,  узяв  стри- 
кп-брихи,  почули  пойники:  вставайте, 
житники!  сідайте  на  вівсяники,  дога- 

ннйте  халду-балду,  одніміте  стрики- 
брики.  Ном.  стр.  291,  .V  122. 

Халеб,  6а.  м.  Назван іе  собаки  вь  за- 
гадке. Іде  попита  коло  плота,  питаєть- 

ся халсба  —  чи  е  понура  вдо.иа.  Ном. 

стр.  294,  Л;  121. 
Халепа,  пн,  ж.  І)  Біда,  неечастіе,  не- 

счастный случай,  Ни  вам  такої  халепи 
натворили,  що  боїмося,  щоб  ви  нас  не 
потрусили.  ІИевч.  290.  Тепер  не  можна 
і  втікати,  щоб  халепи  од  них  не  було. 
Кв.  Жолніри  дали  звістку,  яка  халепа 
спіткала  патера.  Стор.  М.  Цр.  109. 
Нехай  йому  халепа.  Ну  его  кь  чорту!  Ном. 
Лі  5130.  Пху!  нехай  на  вас  халепа! 
Г.  Барв.  183.  2)  Непогода.  Отто  яка  ха- 

лепа на  дворі,  і  носа  з  хати  не  вистро- 
миш. Канев.  у. 

Хялуватн,  лую,  еш,  гл.  Сомнительное 
слово,  поставленное  иовиднмому  вместо 
марнувати  въ  сліду  ющ.  стихах  і.  пісня: 
Ой  (Геїн  мене,  не  жайлуеш,  літа  мої 
ти  халуєш.  Чуб.  V.  610. 

Халуззя,  ее,  с  Мелкія  віті,  прутья, 
тоже,  что  п  хамло  1.  Халуззя  сякого-та- 
кпіо  назбірйв  у  лісі.  Черк.  у. 

Халупа,  пи,  ж.  Лачуга,  избенка.  Ном. 
.V-  12703.  Чуб.  II.  196.  Ум.  Халупка.  Віль- 

но губці  в  своїй  халупці.  Ном.   №    6812. 

Халупина,  нн,  ж  =Халуна,  кос-какяя избенка.  Шейк. 

Халупник,  ка,  м.  Безземельный,  имі- 
юшій  лить  набутку.  КЗ.  V.  31.  Шух.  І. 271. 

Халупчина, ни, ас—Халупина  Шейк. 
Ум.  Халупчйнка. 

Халус,  са,  м.  Лакомка,  (Галнц.).  Желех. 
Халява,  ви,  ж.  1)  Голевищо.  Вас.  161. 

Видно  пана  по  халявах.  Ном.  2)  Раз- 
вратная женщина.  КС.  1882.  X.  29.  Пійди 

лиш  ти  ж  чортам  плюгава,  невірна,  на- 
коєна халява.  Котл.  Кн.  И.  21.  3)  3  губі 

халяву  робити.  Врать,  обіщать  н  не  сдар- 
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жать  слова.  Не  годиться  халяві/-  з  губи 
робити.  Ном.  №  6867.  Роспустмв  мбрду 
ян  халяву.  Слиткомъ  много  говорить.  К. 
ЧР.  376.  4)  Халявки  смалити,  присмалюва- 

ти, пекти.  Ухаживать  за  к-Ьмъ,  Та  й  ти 
там  халявки  попік?  Ном.  .V  8974.  Ум. 
Халівка.  Ув.  Халявище. 

Халнндра,  рн.  ж.  Щіганскій  тавецъ. 
У  вікон  школярі  співали,  халяндри  ци- 

ганки скакали.  Котл.  Ен.  ІГ.   14. 

Халясуватн,  сую,  вш,  гл.  Танцовать, 
плясать.  (Дяк)  ну  гоцака  садити.  Тільки 
борода  та  коса  майтолає.  а  він  так  ха- 
лясі/є,  так  халясуе.  Мир.  ХРВ.  258. 
Хам.  на,  м.  1)  Хачъ,  сынъ  Ноя. 

2)  Хамъ,  мужикъ,  халуй.  Не  дай.  Боже, 
з  хама  пана.  Ном.  №  1264.  А  в  мли- 

нарки дві  донки:  одна  вийшла  за  пана, 
друга  вийшла  за  хама.  Чуб.  V.  1068. 

Хамаркати,  кал,  вш,  гл.  Читать  не- 
внятно, нодъ  носъ.  Козел,  у.  Хамаркає, 

наче  дяк  на  криласі. 
Хамелвти,  лю.  лиш,  гл.  Жевать  съ 

трудомъ.  Як  молодою  бувала,  по  сорок  ва- 
реників їдала:  а  тепер  хамелюхамелю, 

насилу  п'ятдесят  умелю.  Ноя.  -\ї    8116. 
Хаменнтм,  нго,  ниш,  гл.  Соглашать, 

приводить  къ  согласію?  Той  їх  годить, 
хаменить.  той  їх  розважає.  Рудан.  I. 
104. 

Хаиенутвся,  чуся,  нёшся.  гл— Сха- 
менутися. Він  хаменувсь  тепер.  НВо- 

лыя.  у. 
Хамів,  мова,  ве.  Принадлежащей  хаму. 

Хамів  сйну!  Рут.ітельство.  Яремо!  геріи-ту, 
хамів  сину.   ГНевч.   132. 

Ханіль,  меж.,  выражающее  осторожное 
дви/неніе,  съ  которым!,  скрываются?/!  вона 
вже  тоді  хаміль,  хаміль  за  хустку,  та 
дідька  вже  не  було.  Черк.  у.  Той  з  печі 

ха.иыь,  хаміль  (ночью  сл-Ьзъ  украдкой  н 
уше.п.).  Мнж.  95. 

Хаиівок,  яка,  м.  Чоргь.  Ном.  .V  13996. 

Хамкптітв,  кочу,  тйш,  гл.=Гугня- 
витн    Шейк. 

Хамло,  ла,  с  І)  Ме.ікія  в^тки.  прутья. 
Кабан  риється  у  хамло,  а  зайчик  лізе 
у  кущ  Рудч.  Ск.  І.  21.  їздили  вони  в 
ліс,  набрали  там  на  вози  хамла  і  везуть. 
Драг.  175.  21  м.  ІКук.іюжій.  неотесанный 
человікь.  Він  такий  хамло,  поки  доч- 
вала,  то  й  сонце  зайде. 

Хамлюга,  гв,  м.  Ув.  оті,  хамло  2,  но 
употребл.  въ  болъе  ругательночъ    смысл*, 

въ  значеній:  Хамь,  хадуй,  грубый  мужикъ. 
Виїхав  раз  у  поле  якийсь  багатий  хам- 
люга.  Драг.  115. 

Хаиннй,  а  е.  Гордый,  высокомерный. 
Вх.  Зн.  76. 

Хамвяк,  ка,  м  =Хабвнк    Вх.  Зн.  76. 
Хапнути,  ну,  нёш,  гл.  Съесть  быстро. 

Нашвидку  хамнув  трошки,  або  випив. 
Ном.  X  12179. 

Хаиородь,  ді,  ж.  Тъ-вь,  темнота,  геи- 
ное  місто.  Вх.  Зн.  76.  См.  Хииородь. 

Ханса,  сн,  ж.  Рыба  анчоусъ. 
Ханудь,  дя,  -и.=Мудь  1.  Вх    Зн.  38. 
Ханузв,  зя,  с.  гоо.=Гамуз.  Збив  на 

хамузє=Потрощив  на    гамуз.    Вх.   Зн.    76. 
Ханула,  ля,  об.  1)  Неуклюжій,  непово- 

ротливый. Черк.  у.  2)  Очень  плохой  сунъ. 
Вх.  Зн.  76. 

Хажулувьтяй,  а,  е.  Неповоротливый, 
неуклюжій.  Чоловік  хамулуватий.  Кінь 
і  добрий,  та  якийсь  хамулуватий.  Рк. 
Левиц. 

Ханут.  та,  м.  Хоиугь.  Чуб.  І.  68. 
Вас.  159. 

Ханутнвй,  а,  є.  1)  О  лошади:  ходн- 
щій  въ  хомутЬ.  А  як  ся  кінь  хамутний 
має?  Ном.  №  11844. 

Хан,  на,  м.  Ханъ.  Як  хан  долізе  до 
Криму.  Ном.  Ді  5635. 

Хананок,  яка,  м.  Баловень.  Ич  хана- 
нок, що  витіває.  Кобел.  у.  Як  би  не  отой 

хананок — лошя,  то  б  кобила  була  глад- ка. Волч.  у. 

Хандра,  рн,  ж.  Норовистая  кобыла. Вх.  Лем.  478. 

Ханяця,  ці,  ж.  Ханша.  Сидить  царь 
хан  і  цариця  ханиця.  Чуб    І.  121. 

Ханів,  нова,  ве.  Ирина  ілежащій  хану. 
На  князя,  ладо  мое  миле,  ти  ханови 
метаєиі  стріли.  Шевч.  634. 

Ханівка,  кн,  ж.  Родь  шиті. я  на  ру- бах*. 

Ханство,  ва,  є.  Ханство.  Шейк. 
Ханський,  а,  є.  Ханскій.  Шейк. 
Ханька,  кн,  ж.  1)  Родъ  небольшой 

тыквы  2)  Ханькй  м'яти.  Ничего  не  ділять. 
Йому  б  тільки  на  лавці  ханькй  м'яти. 
Константиногр.  у.  Ханькй  мнеш,  бо  діла 
нема.  Ном.  №  10951.  З )  Роспустйти  ханькй. 
Разговориться,  розболтаться  (грубо).  Як 
роспустить  свої  ханькй,  так  і  ла  день 
не  переслухаєш.  Ком.  Пр.  >£  39. 

Хап!  меж.  Хвать!  Вовк  призостався 

хап  гуску,  та  й  із'гв.  Чуб.  І.    1 67.    Що лап,  то  хап.  НВолын.  у. 
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Хапаний,  а,  е.  Краденый.  Хоч  лата- 
не, аби  не  хапане.  Ном.  А:  9685.  Віддай, 

каже  жінка,  на  церкву  отой  хрест, 
може  він  хапаний.  Лебед.  у. 

Хапанина,  ни,  ж.  1)  Хватавье,  рас- 
хнатыванье.  2)  Взяточничество  постоянное. 
3)  Спішка,  торопливость. 

Хапанка,  ки,  ж.  1)  Воровство,  кража. 
Ей,  лови  його,  хапанка! — кричить  видю- 

щий. Грин.  її.  183.  2)  Взятка.  3)  Торо- 
пливость, поспешность.  Не  хапанка  на 

Іванка.  Ном.  №  13264. 

Хапання,  ня,  с.  1)  Хватаніе.  2)  Взя- 
точничество. Хапанням  не  дать  дітям 

своїм  ні  щастя,  ні  долі.  Ном.  №  7408. 

3)  Поспішность,  торопливость.  Через  ха- 
пання та  й  зробили  воза  поганого.  Ка- 

нев.  у. 

Хапати,  паш,  вш,  гл.  1)  Хватать,  схва- 
тывать. Стали  близько  к  бережку  при- 

пливати і  рученьками  за  білий  камінь 
хапати.  Лукаш.  62.  Так  хапає,  як  соро- 

ка рве.  Ном.  №  4835.  2)  Воровать,  красть. 
На  вовка  тільки  поговір,  а  овечок  Тро- 

хим хапає.  Гліб.  3)  Брать  взятки.  Та  й 
здорово  він  хабарі  хапав.  4)  Ьсть  съ  жад- 

ностью. Хазяїн  їсть  тгки  так,  показує 
ложку....  а  і{иган  таки  добре  хапав,  бо 
вимерхався  не  снідавши  й  нічого.  Грнн. 
1.  121.  5)  Хватять,  быть  достаточным!.. 
На  чужій  землі  хата  і  сніп  на  чужій 
землі;  зажнем  стільки,  що  й  не  хапає. 
Г.  Барв.  502. 

Хапатися,  паюся,  ешся,  гл.  1)  Хва- 
таться, браться.  Хапається  за  шаблю. 

Стор.  М.  Пр.  108.  2)— чого".  Ділать  что, хвататься  за  что.  Не  хапайся  дурниці, 
не  будеш  сидів  у  темниці.  Ном.  3)  Смі- 

шить, торопиться.  Хто  хапавсь  жито  сія- 
ти, то  в  того  воно  повипрівало.  Ле- 
бед. у.  Хапається,  як  попівна  заміж. 

Ном.  №  3154. 

Хнпатня,  ні,  ж  Спішка,  скорая,,  по- 
спішная работа.  Там  така  хапатня,  що 

не  вхопиш.  Хапатню  таку  зробили,  що 
духом  забрали  всю  солому.  Черк.  у. 

Хапйця,  ці,  ж.  ?  Хапало  в  хапиці. 
сапиця  ж  по  пиці.  Ном.  №  13835. 
Хапка,  ки,  ж.  Западая,  ловушка. 
Хапкати,  каю.  вш,  гл.=Хапатн  І.  Вх. 

Лем.  478. 

Хапкий,  а,  в.  1)  Поспешный,  скорми, 
проворный;  охотно  берущійся  ча  что.  Ильки 
до  роботи  хапкий,  а  до  їжі  ні.  Волч.  у. 

2)  Нечистый  на  руку,  вороватый.  На  па- 

сіку   треба     чоловіка,    щоб    не    хапкий. Чі'рк.  у 

Хапкість,  кости,  ж.  Поспішность.  Не 
замкнув  коморі,  а  все  то  хапкість  робе. 
Н  Волы  и.  у. 

Хапко,  ка,  м.  1)  Взяточник  ь.  2)  Хвн- 
тающій  что  либо  (чаще  всего  говорится 

о  чорті).  Побере  їх  хапко.  Ном.  А*  4089. 
Ь)=Злодій.  Вх.  Зн.  76.  Хапко  з  хапком 
знаєся.  НоЛ  №  7957.  4)  Въ  загадкі:  коть. 
Ном.  №   129,  стр.  294. 

Хапком,  нар.  Наскоро,  на  скорую  руку, 
поспішно.  Так  хапком  зробив  куріня,  та 
й  не  до  ладу.  Канев.  у  Посідали  на  вози 
хапком  та  меищій  їхати,  щоб  завидна 
дома  бути.  Иолт. 

Хапливий,  а,  є.  Поспішний,  торопли- 
вый. Шейк. 

Хапло,  ла,  с.  Сорван  трава.  ІІосія  ія 
квітки,  а  виросло  хапло.  Вннннц.  у. 

Хапнути,  ну,  нёш.  гл.  Одн.  в.  оп. 
хапати.  Хапнув  обома  лапами.  Чуб.  І. 
142. 

Хаповнтнй,  а,  е.  Вороватый,  нечис- 
тый на  руку.  У  нас  люде  хаповиті. 

Волч.  у. 

Хапокнйш,  ша,  м.  Презрительное,  ва- 
званіе  для  лица  духовнаго  вванія  и  его 

дітей.  От  проклятий  хапокнйш!-  поду- 
мала Мася  (  про  бурсака).  Св.    Л.    107. 

Хаптур,  ра,  л.=Каптур  2.  Свита  з 
хаптуром.  Васильк.  у. 

Хаптура,  ри,  лс.=Хавтур.  Пін  дзво- 
нить за  для  своєї  користи,  може  чує  де 

хаптури  поїсти.  Чуб.  І.  280.  Ум.  Хап- 
турка.  Не  здужає  (кобила)  у  пилипівку 
попівських  хаптурок  по  селу  возить.  Кв 

Халтурний,  а,  е=Хавтурннй.  З  хап- 
турних  ницаків  малюєте  икони.  К.  Дз. 
35  Жерці..  .  хаптурний  рід.  Котл.  Ев. 
VI.   50. 

Халтурник,  ка,  .м.=Хавтурнвк.  Судя 
щі  —безсоромнцькі  хаптурники.  X а р і ■  к .  г. 
Голота  своїх  панів  хаптурниками  лає. 

1С   ЦН.   168. 
Халтурин дтво,  ва,  с.  Взяточничество, 

собираніе  поборові..  К.  1ІС.   130. 
Хаптурннцький.  а,  є.  Нріінад.іежащій, 

і  койственный  халтурнику. 

Хаптурувати,  рую,  вш,  гл.-Хавту- 

рувати.   К.  ЦН.  "298. Хапу-хапу!  меж.  для  вьіраженія  час  га- го хнатавія.   Шейк. 

Хапугя,  гя,  м.  Вшточвнкт..  Всіх  и«- 
кривав — і  хапуг,  і  злодіїв.  О    1861.1.94. 
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Хапужестяо,  в»,  с  Ваяточвпчество 
Шейк. 

Хевуля,  лі,  ж.  Хнагающая.  Всучено 
только  въ  загадке  для  обозначенін  кошки: 
Бігла  моргуля,  питала  крикуля:  ни  е 
вдома  хапуля?  (Мышь,  иътухъ,  кошка). 
Чуб.  I.  311. 

Хапун,  на,  м.  1)  Хватаюшій.  Г.  Барв. 
27.  2)  Взнточвикъ.  Хапун  такий,  що  й 
з  рідного  батька  злупить.  Котд.  НИ.  388 
3)  Чортъ.  Там  тебе  хапун  ухопить. 
Грив.  1.  243.  А  щоб  тебе  хапун  ухопив. 
Харьк.  г.  4)  Въ  загадке:  роп>.  Чуб.  I.  307. 

Характер,  ру,  м.  Характеръ.  Глибоко 
твердий  характер.  Левиц.   I.  232. 

Характерник,  ва,  м.  Чародей,  кол- 
дует». К.  ЧР.  151.  Шевч.  363.  Став  я 

шукать  знахарів  та  усяких  характер- 
ників. Стор.  М.   Ир.  41. 

Характерство,  ва,  с.  Колдовство.  К. 
ЧР.  151.  Вони  беруть  однією  хистю,  а 
в  нашого  брата  про  запас  і  характер- 

ство єсть    К.  ЧР.    128. 

Характерству  вати,  вую,  вш,  гл.  Кол- 
довать, чаро действовать.  Вже  ворожишь, 

характерсшвуе.  К.   ЧР.   144. 
Харалужний,  а,  е.  Стальной.  Хара- 

лужний меч.  К.  ПГ.   128. 
Харанан,  на,  .и.  Обиавліикь.  Вх.  Зв. 

76.  ЕЗ.  V.  151.  Гнути  хараиани.  Дурачить. 
ЕЗ.  V.   151. 

Харананятн,  ню.  ввш,  гл.  Обманы- 
вать, дурачить.  Вх.  За.  76. 

Хараиаркавня.  ня,  с.  Ьор.чотаніе  ііодь 
носъ.  Желех. 

Харамаркати,  каю,  вш,  гл  =Хамар- 
катн  Харамаркали  дяки.  Котл  Ев.  Ш. 
23.  Та  по-молодечи  будем  Богу  молити- 

ся, а  не  по  чернечи  харамаркать.  Шевч. 
246. 

Хараиаркач,  ча,  м.  Невнятно  иронзно- 
слщій,  косноязычный. 

Харамяжка,  ви,  ж.  Плутовство,  плут- 
ни, ларамижкою  одбув,  та  й  пропали 

гроші.  Лебед    у. 
Харапудитися,  джуся,  двшся,  гл. 

1)  Пугаться.  Що  стане  царевич  до  баби 
підїжжати,  то  кінь  так  харапудиться: 
хропе  та  сопе,  ніздрями  пате.  Рудч.  Ск.  1 
9У.  2)  Хорохориты  я.  противиться.  Лому 
я  кажу:  піди,  Іване,  побалакай  та  й 
наймись,  так  ні,  хорпт/диться,  не  хоче. 
Лебед.  у. 

Харапудливій,  а,  е.  Пугливый.  Хара- 
пудливий кінь.  Черк.  у. 

Харапутний,  а,    е.    Опрятный,    часто- 

илотный.  Був....  чорний,  рябий  і  не    ха- 
рапутний.  Драг.  320. 

Харапутно,  нар.  Опрятно,  чистоилотно. 
Желех. 

Харен,  ну,  м.  Гаренъ.  Дрімає  в  ха- 
ремі  —  в  раю  Византія.  Шевч.  58. 

Харнсто,  нар.  Опрятно,  чисто.    Желех. 
Харити,  рю,  риш,  гл.  Чистить.  Вх. 

Зн.  7і>.  Всі  птиці  харили  кирничку, 
шг  іі  кані  казали.  ЕЗ.   V.  81. 

Харкати,  нею,  вш,  гл.  Харкать.  Зачав 
плювати  та  харкати.  Драг.  90.  Стог- 

нали, харкали...  Ііотл.  Ев. 
Харки-яавогбвики,  м.  мн.  Вздорь, 

чепуха.  Харки-макогоники  плете.  Йо- 
дол і.ск.  г. 
Харкіт,  коту,  м.  Хрипъ  хрипініе. 

(Галиц.  і    Желех. 
Харкотиння,  ня,  с.  Мокрота,  грудная 

флегма.  Драг.   І.  Канев    у.  Каиенец.  у. 
Харлай,  лая.  м.  і  :  =  Харпак.  О.  1861. 

XI.  Ск.  33.  2)  Игра  въ  родъ  чехарды. 
Харлан  скакати.  О.   1861.    XI.    Св.    38. 

Харлак.  ка,  .«.  =  Харпак.  Мій  тато 
був  багатіишй,  та  не  свистав  у  церкві, 
а  ти  такий  харлак,  та  свищели.  Грин. 
1.   228. 

Харлань,  ня,  и.=Харлай  1.  0.  1861. 
XI.  Св.  33. 

Хардб,  ла,  м.  Ругательное  слово.  Чор- 
тів харло!  п  дам  тобі  роменського  та- 
баку понюхать. 

Харний,  а,  е.  Чистый,  опрятный.  Желех. 
Харність,  ности,  ж.  Чистота,  опрят- ность. Желех. 

Харво,  нар.  Чисто,  опрятно.  їв.  І. 100. 

Харпак,  ка,  м.  Б-ьдвккь,  нншій,  обор- 
ванецъ  Як  умре  багатир,  дак  іде  увесь 
мир,  а  вмре  харпак,  дак  тільки  піп  да 
дяк.  Но.ч.  Де  1603.  Уч.  Харпачік.  Ном. 
М  1603. 

Харпацтво,  ва,  '.  І)  Віїность,  нищен- 
ство. 2)  Соб.  огь  хар  ак  Ти  з  своїм  за- 

гоном пужни  сотнп ьівське  харпацтво. 

Стор.  11.  251. 

Харпачняа,  ни.    ч  ̂ -Харпак. 
Харпачка,  вв.  ж.  Очень  бідная  жен- 

щина. Шейк. 

Херсон,  ну.  м,  Херсонь.  Ноіт.  Шейк. 
Харсонка.  ви.  ж.  Родъ  овчины.  Вас. 154. 

Херсонський,  а,  є.  Херсояскій.  Шейк. 
Херсонщина-  ня,  ж.  Херсонская  гу- 

бернія. Шейк. 29 
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Харсун,  на,  м.  1  )= Борсук.  Вх.  Пі. 
11.  6.  О.   1862.  И.  62. 

Харцнз,  8а,  м.  РазбоГшнгь,  грабитель. 
Не  звір  я — людську  кров  пролита  і  не 
харциз,  людей  щоб  бити  Котл.  Ев.  IV-  50. 

Харцйвнтн,  жу,  аиш,  гл.  Разбойни- 
чать, грабить. 

Харднзнак,  ка,  м.  Харцнв.  Харциз- 
ники! вони  в  заклад  від  лоня  беруть  ді- 

тей у  матері-вдовиці.  К.  Іов.  53. 
Харцизство,  ва,  с  Граоежъ,  разбой. 

Чума,  война,  харцизство,  голод.  Котл. 
Кв.  Ш.  27. 

Харцизяка,  кв,  м.  Ув.  огь  харцнз. 
К.  ЧР.  343.  Возьміть  його,  харцизяку — 

він  уб'є  мене.  Шевч.  292. 
Харцизяцький,  а,  є.  Разбойничій.  К. 

Дз.  69. 
Харч,  чу,  м.  и  чі,  ж.  Харчи,  съестные 

припаси,  корм  і,.  Наймися,  наймитку,  у 
мене,  а  я  у  попа—  для  лучної  харчі.  Ном. 
.V  10336.  1'ей  вже  наші,  наші  сіромахи 
без  харчів  помарніли.  Грив.  Ш.  595.  На 
Божій  харчі  бути,  рости.  Быть  вскормлен - 
нымь,  восиитаннымь  въ  чужой  семь!.. 
А  сотник  був  собі  багатий,  то  в  його, 
знаете,  росло  на  Божій  харчі,  за  дити- 

ну, чиєсь  байстря.  Шевч.  492. 
Харчати,  чу,  чйш,  гл.  Хриігвть,  трудно 

дышать.  Брати  аж  харчать— сплять. 
Мнж.  26.  Де  упали,  там  заснули,  сопли, 
харчали  і  хропли    Котл.  Ен.  1.  21. 

Харчити,  чу,  чйш,  гл.=Харчуватн. 
Харчив  його  місяць.  II рил.  у. 

Харчятвся,  чуся.  чзшся,  гл.=Харчу- 
и&тяся  Перше  всіх  диких  сусід  своїх  по- 

чали, мабуть,  поляне  з  поля  харчитись.  1> . 

Харчівннх,  «а,  м.  КормящіЙсн.  У  ме- 
не є  сім  душ  харчівників:  я,  жінка  і 

п'ятеро  дітей,  а  хліб  дорогий.    Волі.    у. 
Харчовий,  а,  в.  Для  ст/Ьстиихі,  ііріі- 

иасовь,  сь  сьъотными  нрииасами.  Х.арчо- 
ві  клунки.  Сто]).  II.  203. 

Харчування,  вя,  с  і )  Столованіе,  иро- 
кормлепіе.  К.  Досв.  115.  Славивсь  він  доб- 

рим харчуванням  між  усіма  куренями.  К. 
2)=Харч.  Загубила  торбу  з  хлібом....  за- 

губила харчування.  ЕЗ.  V.   153. 
Харчувати,  чую,  еш,  гл.  і)  Кормить, 

давать  столь,  прокармливать.  Уже  се  му- 
сить всякий  знати,  що  військо  треба 

харчувати.  Котл.  Ев.  IV".  63  А  що  ти 
візьмеш? — А  що  дасте.  Аби  харчували. 
Грив.  II.  116.  2)  Харчуйте  здорові!  Хлібі, 
да  соль!  Харчуйте  здорові! — Дякувать, 
просимо  і  вас.  Шух.  І.  140 

Харчувітися,  чуюся,  вшея,  гл.  Кор- 
миться, питаться,  столоваться.  Харчувався 

він  іЛільки  хлібом  та  водою.  Гріїн.  II. 
153.  Яв  неї  харчуюсь.  Кіев. 

Харьків,  кова,  м.  Харьков ь  (городі.). 
Шейк 

Харьвівкй,  кя,  ж.  Родь  шапки:  смуш- 
ковый околышъ,  плисовый  или  бархатный 

верхь.  Вас.  156. 
Харьківський,а,  е.  Харьковскій.  Шейк. 

Харьківщяна,  ии,  ж.  Харьковская  гу- 
бернія. Шейк. 

Харящ,  щі,  ж.  Кустарвикъ,  заросль. 
Вх.  Лея.  478. 

Хас&тнся,  саюся.  вшея,  гл.  Сторонить- 
ся, чуждаться.  Чого  ти  мене  хасаешея, 

неначе  чорт  херувимського  ладану.  Ка- нев.  у. 

Хата,  тя,  ж.  Домь,  изба,  хижина  Моя 
хата  з  краю,  я  нічого  не  знаю.  Васильь.  у. 
Чи  се  тая  удівонька,  що  на  розі  хата? 
Чуб.  РІзаиа  хата.  Хата,  .  сложенная  изь 
бревевь,  перерізай  ни  хь  подл  к  ні  надвоє. 
Шух.  І.  89.  Хата  без  штани».  Не  имеющая 
сіней.  Вас.  195.  Вь  Водолій  хатою  нази- 

ваю іт>  иногда  могилу,  а  домь  тогда  курі- 
нём.  Хати  наші  на  цвинтарі,  а  вис 
просю  до  куріня.  0.  1861.  XI.  Св.  52. 
Отсюда  вероятно:  Тут  тобГ  й  хіта!  Туп. 
тебі  и  смерть,  туть  тебі  и  конецъ.  Ном. 
-V  273.  Дядькова  хата.  Тюрьма.  А  шо  ж 
мені  буде,  як  ударю  таку  паню  по  вуху? 
То  ще  доведеться  жити  у  „дядьковій  ха 

ті".  Грин.  І.  112.  Держатися  хіти.  См. 
Держатися.  Ум.  Хатка,  хатонька.  Грин.  Ш. 
234.  Хаточка.  Хатки  біленькі  виглядають. 

Шевч.  407.  Хаточхи  поховались  у  бі- 
ленькі садки.  МВ.  І.  106. 

Хвтйва,  ни,  ж.  і)=Хата.  Чи  ти  ме- 
не, Василю,  не  знаєш,  що  ти  мою  ха- 

тину минаєш?  Нн.  2)-=- Кімната.  КС.  VII. 
431.  3)=Прибік  2.  Вас.  195.  Ум.  Хатинка, 
хатинонька.  Грин.  Ш.  308  Хатиночка.  Бла- 

гав у  Бога  тільки  хату,  одну  хатиноч- 
ку в  гаю,  та  дві  тополі  коло  неї.  Шевч 550. 

Хатка,  ка,  ж.  Ум.  огь  хата. 
Хатнвк,  ка,  м.  Домосвдъ.  (Гуцульщина. 

Огь  В.  Дорошенка). 

Хатній,  я,  е.  Комнатный,  домашній, 
находншійся  въ  дом*.  Двері  хатні.  Вас. 

195.  Чуб.  VII.  383.  Хатня  собака.  Хат- 
ній поріг.  Хатнього  злодія  не  встере- 

жешся. Ном.  №  11096  Казала  полюва 
миша  хатній.  Мнж.  8. 
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Хатонька,  хаточка,  ки.  ж.  Ум.  оті. 
хата. 

Хатчина,  ни,  ж.  Пшінка.  Над.  Пру- 
том у  лузі  хатчина  стоїть.     М.іак.    3. 

Хатянвй,  хатвнвй,  а,  в.  Огиосящійен 

къ   х.ніі.   НІух.   І.  8«. 
Хахольки  її  хахулькв,  льок,  ж.  ми. 

Л.ікоулі.п.  Ііо-за  хахо.хькамп  тиняється. 
Поа.  .V  10950.  Ховається  по-за  хахулі- 
ками    К    Ції.  227. 

Хахоньки,  кьок.  *•  мн.  Шутки,  сігвхь. 
Тс6(  тільки  хахоньки  справляти — только  сіґь- 
ят:.<я.   Шейк. 

Хахулатий,  а,  є.  О  птиці.:  хохлатий 
II.    Уг.   212.    . 

Хахульви.  См.  Хахольки. 
Хашиик.  ка,  .н.  МелкіЙ  хворость,  с  ви  - 

сінний  р.і.  пучки. 

Хащ,  щу,  м.  І)-=Хми8.  Закопає  було 
добро  в  ямі  та  хищем  прикидає  та  і 

лтіиа  в  ліс  (од  татар)  КС.  188-1.  УЧИ. 
720.  2)  За  росі  ь,  кустарній,  і.,  то-жс,  что  и 
хабиин,  хамник.  Вх.  -\н.  76  Ге  ;ко  інач. 
мн.  хащГ   Нас.  206. 

Хаща,  щі    ж    Л"Ьсь,  чани.   У  гор. 
Хащина,  вй,  ж.  Мел  к  і  іі  густой  і.\ч  і:і|»-. 

ниьг.  Черк.  у. 
Хмя,  хаї,  ж.  Довольная,  спокойная 

жпзнь.  По  за  ним,  то  й  тобі  хая  буде. 

Хнры;. 
Хвабрай.  а,  е.  Храбрый.  Баба  тоді  її 

хвабра,  як  на  пені.  Ном    .V  9055. 
Хвабріка,  ка,  аг.  Фабрика.  Левин.  І. 

II.  Па  шуршамськнх  фабриках  дуже 
добра  плата  робітникам.  Левиц.    І.    36. 

Хвабрякаят,  та,  м.  Фабриканті,.  О. 
1861.  ЇХ.   ІйО. 

Хвабрйцьхий,  а,  є.  Ф  ібрнчньїй.  Хваб- 
рицьке  сукно  Лебед.  у.  Каптан  фаб- 
рпцького  сукна.  Сим.    190. 

Хвабрість,  рости,  ж.  Храбрость.  Чи 
ти  ба,  яка  хвабрість!  Полі. 

Хвабро.  нар.  Храбро.  КС.  1882.  ХЦ. 
625. 

Хві:лруватв.  рую,  вш,  гл  Храбриться. 
Шьйь 

Хьазав,  ±і.,  м.  Пт  фазанъ.  Як,  каже, 

устрелиш  мені  птицю-хвазана.  то  тоді 
Л  дочку  мою  бери  за  себе.  Рудч.  Ск.  II.  83. 

Хвайда,  дй,  ж.  1)  Плеть.  КС.  1884 

І.  29.  Ой,  стоїть  пан  з  нагайкою,  ота- 
ман з  файдою.  Чуб.  V.  1065.  Били  її 

хваидами:  гне  йди,  бідо,  за  нами"!  Чуб. 
V.  1161.  2)  Польза,  прибыль.  Хвайда  з 
Лого  громаді  є,  нема  що.   Каменец,  у. 

Хважтор,  ра,  м.  Фактори.,  коммнесіонерь. 

Хвакторуватн,    рую,    вш,    гл.    Зави- 
маїься  факторе гиомъ,  коммнесіонерствомт,. 

Хвала,  лй,  ж.  Хвала,  хналеніе.  похва- 
ла. Ледачая  хвали  сама  себе  хвалить. 

Цим.  .V  2562.  Честь  Богу,  хвала  і  вам 

на  здоров'я.  Ном.  .V  10008.  Хвалу  ббгові 
оддав.  Г.осхв;і.ііі.п.  Попі.  .МП.  1.  16.  Хва- 

лу за  хвіст  тягти.  Шутливо:  бить  зііонаремг. 

Ь'и,  учись,  синашу,  бо  як  раз  на  дзвіни- 
ці хвалу  за  хвіст  тягтимеш  -обычная 

нотяція    ученикамъ    духонныхъ    училищъ. 

Хвалда,  ди,  ж.  1)  Фалда,  складка  в% 
нлать*.  2)  Присісти  хваяди.  Успдчнио  ра- 

ботать. А  правда,  добре  присів'їеь  хвалдн. Ном.  .V   13166.  См.  Фалд. 

ХвалебЯкій,  а,  е.  Хвалебный.  Хвалебна 
пісня.  К.  і  р.  Кв.  16.  Жертва  хвалебна. 
К.   Нам.   61. 

Хвален,  ва,  не.  Краткая  форма  оп. 
хвалений,  хвальний  Велик  Господь,  велик 
і  хвален  во  граді  Божім  на  Сіоні.  К. 
Псал.  113.  Будеш  славен  і  хвален  як 

Морозенко.  К.  41'.  63 
Хвалений,  а,  е.  Хваленный,  похвален- 

ный, получивши  похвалу.  Ти  отце  добув, 

то  будеш  у  хазяїна  хвалений.  Мнж.  .">6. 
Хваїенвк,  ка,  м.  Тоть,  кого  хвалять. 

Нареники—божі  хваленики:  всяке  хвале, 
ті  не  всяке  варе.  Ком.  Пр.  X;  546 

Хваления,  ни.  с.  Хналеніе.  Господу 
воздам  хвалення  щире.  К.  1ов.  78. 

Хвалётор,  ра,  м.  Форейторъ.  Кучері, 
хвалетори  молодії,  на  них  шапки  чорні 

пуховії.  Чуб.   V.  52. 
Хвалити,  лю,  лив,  гл.  Хвалить,  вос- 

хвалять Мого  свекорка  гудять,  а  батень 

ка  хвалять.  Мет.  125.  Парубок  так  ра- 
діє та  Бога  хвалить,  та  панові  дякує. 

Рудч.  Ск.  II  9.  Хвалити  Ига.  Слава  Богу. 
Хвалить  Бога,  що  ти  приїхав,  а  то  я 

тут  турбувалась.  Рудч.  Ск.  II.  142. 
Ти  ж  у  мене,  хвалить  Бога,  молода  Л 
хороша,  як  ягода.  МВ.  II.  64.  Хвалишь 

Бога '  милосердного,  ні  одного  козака  з 
війсьі.а  не  втеряли.  АД.  I.   189. 

Хвалитися,  люся,  лишея,  гл.  I)  Го- 
ворить, передавать,  сообщать,  разскаяы- 

вать.  Зайчик  прибігає  до  їх  та  й  хва- 
литься: ховайтеся,  казала  сестричка,  бо 

він  (кіт)  прийде  та  й  подушить  нас. 
Рудч.  Ск.  1.  24.  Була  я  у  змія,  хвалився 
він  мені,  що  буде  твоє  царство  воювати. 

Рудч.  Ск.  2 1  Хвастаться.  Мясом  хвалить- 
ся, а  воно  й  юшки  не  їли.  ІІосл.  Хвя- 

литься  сова  своїми  дітьми:  каже,  що 

нема    кращих    дітей,   як    совині.     Ном. 

29* 
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Л6  9460.  Я)  Угрожать,  об-вщать.  Грин.  Ш. 
249.  Ой  чи  била,  чи  не  била— хвалила- 

ся бити.  Мет.  117.  Хвалиться  знести 
всю  шляхту  и  панство.  К.  ЦН.  256. 

Хвалій,  лія    .и.  Хвалитель. 

Хвялістрант,  та,  м.  Хвастуні».  Оце  хва- 
лгстрант:  убрався  в  батькову  свиту  та  й 
чваниться.  Брацл.  у. 

Хвалощі,щІв, ж.  Похвальба.  ННолын.  у. 
Хвальба,  би,  ж.  1)  Похвала,  х  паленіє. 

Хвальба  сорочки  не  дасть.  Ном.  .*>♦  7477. 
Власна  хвальба  не  платить.  Ном.  Л*  256 1 . 
2)  Хвастовство.  Хвальби  повні  торби,  а 
в  тіх  торбах  пусто.  Чуб.  І.  282.  3)  Угроза 

Хвалька,  ка,  аг.  1)  Валетъ  въ  кнр- 
тахъ.  КС.  1887  VI.  463.  2)  Родъ  игры 
въ  карій.  КС.  1887.  VI.  465. 

Хвалько,  ка,  м.  Хнастунъ.  Поки  хваль- 
ко нахвалишься,  чванько  начвениться, 

будько  набудеться,  а  батько  наб'ється. Ном.  -V  5680. 
Хвальная,  а,  е.  Достойный  хвалы. 
Хвальш,  ші,  ж.  Фальшь,  надуватель- 

ство, обмані..  Помилка  за  хвальш  не  гіде. 
Ном.  .V  7116. 

Хвальшйве,  хвчльшяво,  нар.  Фаль- 
шиво, ложно,  неискренно.  Як  хвальшйве 

кажу— Ноже  мене    скарай.    НВолын.    у. 
Хвнльшйввй  а,  є.  1)  Фальшивый,  пол- 

дельный,  ложный.  Осей  перстінь,  що  фаль- 
шивим способом  віроблений.  Гн.  1.  147. 

2)  Неисьренній,  лицемерный. 
Хвзльшйво    См.  Хвальшйве. 

X  вал  ьшу  вата,  тую,  вш,  м.  1)  Подде- 
лывать, фальсифицировать.  Но  фальчю- 

ваних  ще  за  наших  прадідів  історнчніх 
документах.  К.  XII.  34.  2)  Лицемірить, 
неискренно  чт,.  либо  долать.  Ти  Богу  при- 

сягала фальшуючи.  К.  ЦН.  261.  Ти  ба- 
чиш, як  вони  фальшують  з  нами  (ляхи 

з  українцнии)    К    Пі*.  ЗО. 
Хвалюватв,  люю,  вш  іл.  Перетирать, 

пер  нать  толченое  конопляное  евмя  ие- 
редъ  имжіїманіемї.  ИЗЪ  него  масла.  Лс- 
йед    у. 

Хвалиші,  лиш,  ж.  -  Валюша 
Хвалюшник,  ка,  .и.= Валюти  як 
Хвалящий,  а,  е.  Хвастун  ь,  тотъ,  кто 

хнасгаеть.  Хвалящому  і  Бо,-  не  помагає. 
Ном.  .V  2593. 

Хнанд.  ду,  .и.=Ус  3    Мнж.   і<>3. 
Хвяатйна,  вв,  .«г.=Фантяни.  Баба 

моя  носила  оцю  хвпншину,  а  далі  мати, 
а  потім  жінка.  Лебед.  у. 

Хванта,  та,  с.  Одежда,  платье.  Черк.  у. 

Хвараов,  ва,  м.  Фараовъ.  Ти  Мойсея 
со  ізраїльтянами  перевіз  через  море,  хва- 
расна  потопив  і  зробив  йому  великес 
горе.  Чуб.  І.  166.  Як  жиди  вийшли  з 
Єгипту,  пустився  здоганяти  їх  фараон. 
Гн.   II.  227. 

Хварба,  би,  ж.  і  і=Фарба.  Шевч.  517. 
2)  Кровь  (у  ранеааго  звЬря).  Показав 
хварбу  вовн.  Волкъ  ранені.,  видны  слбды 

крови. Хварбуватн,  бую.  вш,  гл.= Фарбувати. 
Хварванвв.  ва,  м.  Баришник!.,  тор- 

гуюшій  лошадьми.  Сквир.  у. 
Хвартух,  ха,  м.  Передним..  Чуб.  VII. 

■429.  Ближні  сорочка,  неже  хвартух. 
Ном.  Лї  9729.  См.  Фартух.  Ум.  Хвартушбк, 
хвартушёчок    Чуб.  V.  75. 
Хвартушина,  на,  *.=Хвартух  Спід- 

ничина не  зіходшпь,  хвартушина  не 
стече.  Грин.  Ш.  268.  Як  була  я  моло- 

дою преподобницею,  повісила  хвартуши- 
ну над  віконницею.  Шевч.  187.  Уч.  Хвар- 
іушйнка.  % 

X  варту  шов.  шва,  ж  Уи.  оті.    хвартух 
Хваска,  вв,  ж-.-  Фаска.  Ум.  Хвасочна. 
Х.'е.сбленька,  хвасолочка.  ка,  ж.  Ум 

па  і.  хвасоля 

Хвасолйва,  вв,  ■*-.—  Квасолвна. 
Хвасолйвва,  ва,  с    Стебли  фасоли. 
Хзасбла,  лі,  .ж;. = Квасоля  Високий, 

як  тополя,  а  дурний,  як  гвасоля.  Ном. 
Лі  6346.  Ум.  Хвасбленька.  х&асблечна,  хва- 
еблька. 

Хваст,  ту,  м.  )  )= Хвастун.  Семен  — 
хваст  такий,  що  як  би  хвіст,  то  б  і 

боки  пооббивав.  Черк.  у.  г^Бур'ян.  Вх. Лем    478.   Ум    Хвастни. 
Хвастати,  таю,  вш,  гл.  Хвастать.  Не 

хвастай,  що  в  тебе  сто  рублів  є.  Ном. 
.V   І  1213. 

Хвастнк,  ка.  к.=Хвастув.  Мнж.  193. 
Хвостик  з  вас!  ДІМ.  (КС.   1902.  X.  150). 

Хвасті,  тів,  ,ас.=Хві!СТОЩІ.  Дайте 
тніат  хвасті  иідомчать.  Ном.  Аг  13535. 

Хвастливий  а,  є— Хвастовитий.  Ба- 
гатого з  хвастливим  не  роспіянапи.  Фр. 

II р.  9:. Хвастливо,  нар.  Хва<тлино. 
Хвастовитий,  а,  е.  Хвастливый.  Ну, 

ша  її  хвастовитий  парубок:  і  те  в  його 
гарне,  і  се  в  його  гарне,  і  тільки  сам  він 
і  гарний.  ЗмІЄВ.   \ . 

Хвастощі,  щів,  ж.  мн.  Хвастовстві). 
Мир.  ХРІІ.    121.  Харьк.   \ .,  Борі.  у. 
Хвастун,  на,  м.  Хвастуні»,  хвастливый 

чедои'Вьь.  Ном.  .V   2572.    Хвастун    іде 
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земля  іуде,  тин  розлягається:    на   хвас- 
туні свити  нема,  в>н  величається.     Нн 

X весу вати,  сую.  еш,  гл.  1)  Прилижи 
вать,  нригоняіь.  2)  Фа.іьишть,  идти  не- 

правильно. Колесо  хвасув. 
Хват,  та,  м.  Родъ  рыбы:  Азріїї»  гарах. 

Вх.  Пп.  11.  18. 

Хватальная,  ного,  м.  Шутливая  пе- 

реділка слова  „квартальный"  (надзира- 
тель). А  тут  вже  й  хватальний  вийшов 

бач  провадить  мене  до  сібірки.  0.  1862. 
1.  42. 

Хватаний,  а.  в— Хапаний.  Лупе  свое 
латане,  ніж  чуже  хватане  Ноя.  Л5  У685 

Хватаннна,  нн,  ле.=Хапаннна  Яка 
лапанина,  така  й  хватанина.  іїом.  11р. 
Я  831. 

Хватати,  таю.  еш,  гл.  Ханатн.  Оце 
хватає,  наче  собака.  Ноы.  Ле  4334. 

Хваталися,  таюся,  ешея.  гл. ---Хапа- 
тися. Хватавсь  з  синком  поговорити. 

Котл.  Ен.  Ш.  69.  Нум,  брате,  скорійше 
хвататься,  щоб  нам  оцю  кашу  поїсти. 

І'удч.  Ск.  І.  42.  Еней  з  Сивилою  хвата- 
лись, до  пекла  швидче  щоб  прийти.  Котл. 

Ев.  Ш.   10. 

Хватати,  чу,  тяш,  гл.  Хватить,  схва- 
тить. Венеру  за  виски  хватило,  як  гля- 
нула, що  там  Дарес.  Котл.  Ен. 

Хватна,  нн,  ж.  Снаряді,  для  ловли 
рыбы:  два  взаимно  перекрещивающихся 

деревянных ь  обруча  (бильце),  нрикріїїлен- 
иыхъ  кі>  ручні  (держав);  к  і,  обручань 
прикрепляется  четырехугольная  сітка.  Это 
хватка  черпакбва  ні,  отлнчіе  огь  хватки 

стоячої,  которая  опускается  не  горишн- 
тально.  а  вертикально  в  ніш,.  Праун  11, 
15.  0.   1861.  XI.  116. 

Хватки,  тон,  ж.  і)  У  хвать.  Ми. і  .4. 

95.  2)=ЧаплІя.  Сим.   187. 
Хваткий,  а.  є  1)=Хапкяй  1.  /  т» 

не  дуже  то  хваткий,  і  я  не  швидка 
Но.ч.  2)=Хапкий  2.  Там  такий  хваткий: 
що  побаче,  то  й  його.  Черк,  у 

Хватком,  нар  =Хапком. 
Хватнути,  ну,  неш.  гл,  Одн.  в.  огь 

хватати. 

Хваток,  тка,  м.  Ні,  виражевін:  на 
хватну.  Наскоро,  спіша.  Випив  на  хват- 

ку стакан  чаю.  Мир.  ХІ'В.  261. 
Хвать,  меж.  Хвать.  щНа  злодію  шапка 

горить!" —  А  він  собі  хвать  за  голову.  Ном. 
.V   МО'.»?. 

Хватькома,  нар  —Хватком.  Рк.  Левин. 
Хвацький,  а.  є.    Молодецкій.    Хвацьке 

запорожське  військо  викоренили.  Стор.  II. 
205. 

Хвацьки,  нар    Молодецки. 
Хвашія,  шії.  ж.  Полоса,  вырванная 

вдоль  вьіділанной  кожи.  Вас.  158.  Там  у 

мене  під  лавою  есть  фатія  ременю,  за- 
платив  я  четвертак.  Грин.  Ш.  563 
Вообще  ііьірізапнпя  полоса  кожи.  Давай, 

йому  кару  давать — дерти  хваті?  і  соллю 
Солить,  та  й  знов  притулюють,  а  в  дру- 

гому місті  ріжуть.  Так,  поки  і  вмер. 

Грин.  Ш.  588. 
Хве!  меж.  выражающее  откращеніе, 

гадливость,  фи.  Хвехве!  руська  кость 

пахне!  І'удч.  Ск    І.  99. 
Хвель,  лю,  м  V  Дивного  хвелю  чоло- 

вік. Ноя.  №  13901. 

Хверт,  та,  Мі  Названіе  буквы  ф.  Хвер- 
шом  по  під  боки  взявся.  Нон.  АЇ  2481. 

А  ну  до  хвёрта!  Ном.  .V  12412.  Существо- 
вало обьїкновеніе:  когда  кто-либо  иаъ  ді- 

тей позволить  себі  въ  ирисутствіи  дру- 
гихъ  испустить  иктры,  на  цритолкі  у  две- 

рей писалась  міломг  буква  ф  (иногда  н 
кресгь),  провинившійся  поднимался  за  уши 
и  долженъ  быть  ціловать  написанное.  Это 

и  называлось:  тягтй  до  хверта.  Ун.  Хвас- 
тни   См.  Фертик. 

Хверцюватн,  цюю,  вш,  гл.  Щеголять, 

франтить.  Хверцюй  же  тепер  простово- 
лоса. 

Хввршал,  ла,  м.  Фельдшері.. 
Хвершалка,  кя,  ж.  Фельдшерица. 

Харьк.  у 

Хеёршальськнй,  а,  е.  ФельдшерскіЯ. 
Харьк.  у.     . 

Хверяэя,  8І,  ж.  Ферязь.  У  князя  хве- 
рязя,  а  в  нас  і  очкур.  Ном.  >6  1596. 

Хвеет.  та,  м.  Пирь,  празднество.  Куп- 
но тут  собрані,  на  хвест  сей  сизвані 

священники  з  попадями,  бакаляри  з  спі- 
ваками. Гол.  II.  4У6. 

Хвехвер,  ру,  м.  Церецъ.  Оце  яка  в 
мене  од])ижка — все  хвехвер  та  шахран 

вартується.  Грин.  II.   177. 
Хвнґа,  ґя,  ж.  1)  Винная  ягода.  Гіги* 

еягіса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  12Я.  А  діточкам  че- 
ревиїки.  хви.  та  винограду.  Шевч  116. 

2)  Хвиґи-ийґи.  Лакомства,  елчетн  Були 
там  і  всякі  панські  хипундрп,  і  витре- 

беньки, і  хви/и-ми/и,  і  дуже  добрч  часту- 
вання. Стор.  М.  Пр.   150. 

Хввглювати,  люю,  еш,  гл.  КХінтц 

увертываться.  Пг  Хви/люй,  не  помажеть- 
ся. Черк.  у.  Хви/люс,  щоб  хто  пішов. 

Черк   у.  См.  Фиґяювати. 
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Хвнґура,  рм,  ж.  1)  Фигура.  2)  Кресп. 
на  дорогі.  Чуб.  І.  186.  Іде  насеред  роз- 
дорожжя,  де  три  дороги  сходяться  і  де 
є  три  фигури.  Драг.  56. 

Хвнґурно,  нар.  Фигурно?  Хви/урно  ви- 
різаний хрест.  Стор.  II.  159.  Голова  між 

ни  вплелася,  а  задня  вгору  піднялася, — 
умер  фигурно  неборак-.  Котл.  Ен.   V.   49. 

Хвйжа,  жі,  ж.  Вьюга,  ыятель.  На  дво- 
рі хвижа.  Нон.  №  6851.  Під  таку  хви- 

жі/  не  одно  одубіє.  О.  1861.  V.  72.  Та 
се  якісь  люде  приїхали, — за  хвижею  і  не 
ви*но.  0.   1861.  V.  72. 

Хвнванва,  нв,  лс=Коввалка.  Вх. 
Зв.  65. 

Хчивйна,  на,  ж.  Лента.  Ти  бач,  яка 
широка  хвизина.  С.  Бугаевка,  Кіев.  у. 
Хвйленька,  кв,  хвилечка,  кв,  ті. 

Ум    оть  хвиля. 

Хвнлечнкй,  в,  в  Волнующіисн?  Зараз 
ста.м  злосопротивна  хвилечна  хвиля  на 
Чорному  морю  притихати.  АД.  І.  182. 
З  Чорного  моря  хвилеиіна  хвиля  уста- 

вок. АД.  І.   182. 
ХзЕлнна,  нн,  ж.  Минута.  Зожди  одну 

хвилину.  І?.  ДН.  169.  Що-хвилйни.  Каж- 
дую мивуту,  ежеминутно.  Згадую  що  годи- 
ни, щохвилини.  МВ.  Ум.  Хвилинна,  хви- 

линонька, хвилиночка.  За  час,  за  годинку, 
за  .шілу  хвилинку  качається  Нечаева 
головка  по  ринку.  Гол.  І.  9.  І  буду  дома 
іа  малу  хвилинку.  К.  МБ.  X.  19.  По- 

ждіть, кумцю,  на  хвилиночку.  Св.  Л.  59. 
Хвилиннив,  ва,  м.  ■■  Хввлівнвв. 

ЗЮЗО.  1.   113. 
Хвилинонька,  хвилиночка,  кв,  аг. 

Уц.  оп.  хвилина. 

Хвндйти.  СИ,  ЛВ),  ен,  ЛИШ,  СЯ,  «,<=■= 
Хвиїгевати,  ся. 

Хввлівнвв,  ва,  л.  Раст.  3>гбєвііі;і.> 
Агівіоіоспіа  ОІетаШів  Ь.  Третя  лихо 
зве  у  разом  і  провадить  зілля:  ростороп- 
ш і/  то  хвилівник,  то  друге  безділля. 
Мкр    Н.  4. 

Хввлілннк,  ва,  .м.— Хввлівнвв.  ХС. 
VII.   116. 

Хвилоаоц,  па,  хввловбф,  фа,  л.=Фм- 
лоаоф    Один  хвилозоф,  чи  й  богослов  ка 
те  про.нову  над  якимсь    помершим    па- 

ном. Грнн.  І.  230. 
Хвіль,  ля,  м.  І)  Валегь  вь  картах  і.. 

2)  И.ізааніо  игры  въ  карты  и  козырном' даны  въ  той  же  игр*.   КС.   1887    VI.  368. 
Хвилька,  кв,  ж.    1)    Родь    карточной 

игры.  2)  Валегь  вь  атой  игр*.  3)  Ун.  отъ 
хвиля. 
Хвильовий,  а  є  I)  Волнообразный. 

2)  Минутный,  скоротечный.  Хвильова  дум- 
ка. Левин    I.    169. 

Хвилювання,  ня.  с.  Волневіе. 

Хвилювати,  люю,  вш,  гл.  1)  Волно- 
ваться, біжать  волнами.  Хвилює  річка. 

Трави  у  степу  хвилюють  на  просторі. 
К.  Псал.  211  2)  0  слезахъ:  дрожать  на 
глаяахъ.  Він  подививсь  мені  в  вічі  і  по- 

дививсь на  дочку.  А  в  дочки  сльози  хви- 
люють. МВ.  II.   117. 

Хвилювати*,  а,  а.  Волнообразный,  вол- 
нистый. Полонини  -се  то  рівні,  то  гор- 

буваті, то  хвилюваті  обшари  високих 
гір.   Шух    І.   184. 

Хвилюватися,  лгоюся,  вшея,  гл.  Волно- 
ваться. Ті  груди,  хвилювалися  бажанням 

досягти  до  того,  ̂ про  що  марила  сестра. 
Левиц.  І.  300.  Іду  полем  чистим,  гля- 

ну оком  бистрим  -филюються  жовті 
ниви  жито.»  колосистим.  К.  Досв.   6. 

Хвиля,  лі.  .не.  1)  Волна.  Встала  на 
Чорному  морі  бистрая  хвиля.  Дума.  Чо- 

му в  ставу  вода  руда?  Мабуть  хвиля 
збила.  Мет.  113.  Мбре  в  хвилю.  Морс  ви 
время  нолневія.  Море  в  хвилю  і  тишу. 
О.  1&61.  IV.  ЗІ.  2)  Буря,  порывы  в*тра. 
Борз,  у.  Хвилею  багато  яблук  позбивало. 
Сосн.  у.  .Гряд  з  хвилею.  Пирят.  у.  3}  Ми- 

нута, время.  В  добру  хвилю  чекав  злої. 
Ном.  №  5885.  Ото  по  тій  хвилі  я  пі- 

шов до  пана.  Каяев.  у.  4)  Хорошая  по- 
года. Гн.  І.  50.  Ун.  Хвильна,  хвйленька. 

хвилечка.  Часом  прийде  хтось  до  хати 
на  хвильку...  мусиш  сісти  хоч  на  хви- 

лю. КЗ  V.  196.  Ото  той  волик  несе  їх, 
і  так  несе:  ще  хвилька,  то  й  милька.  Рудч. 
Ок.  І.  119.  Зустрілись  на  одну  хвилечку. 
Г.   Барв.  81. 

Хвилястий,  а.'е.  1)  Волнистый;  волную- 
щійся.  Міус.  окр.  Чи  ти  се  дав  таку 
коневі  силу  і  роспустив  йому  хвилясту 
гриву?  К.  Іов.  89.  Хто  ворітьми  запер 
/•виляете  море,  як  ринуло  із  черева  зем- 

ного. К.  Іов.  84.  2)  0  матерій:  муаровый. 
Стьонжка  хвиляста.  Борз.  у.  Купила 
два  аршини  стрічки  червоної  хвилястої, 
дуже  гарна ^-так  хвиля  по  їй  і  ходе. 
Пирит,  у.  3)  О  смушке:  „волвнетый  съ 
крепкими  низкими  волнообразными  завит 
камнЧ  Вас.   1 98. 

Хвнлястогравнй,  а,  •  Оь  волнистой 
гривой,  сь  развевающейся  гривой.  Кони- 
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ченько  хвилястогривий  його  до  віська    не 
неге    Греб.  354. 

Хвнлятнся,  лаюся,  вшея,  гл.  Качать- 

ся    І'їМН'Н.    у.  , 
Хвнвдя.  ді,  .ж\=Хнндя.  Радон,  у. 

Хвйнтнк,  ка,  м.  Ф|)  .нтикь. 
Хвянтвти,  чу,  тнш.  гл.  Важничать. 

Дивись  ипі,  як  хвинтить  зачав!  неначе 
й  справи  пишна   птиця.    Гліб. 

Хвярса,  ся.  ж  =  Хвижа    Черк.  у. 
Хвисткйй.  а.  в.  Ги  гіі.  О^на  дівча  бу- 
ла гостренька ....  шви 'ка,  гнучка,  хвист- 

ка,  порскенька.   Котл    Ен.   Ш.   72. 

Хввоь,  меж,  вырмЖ'ЮЩ.  удярт,  съ  ряз- 
ияху  по  чему  нибудь.  Вх-пив  камінчик, 
прицілився.  .  і  Ремнла  по  лобу  хвись. 
Котл.  Кв.   V    70 

Хвиськати,  каю.  вш,  гл.  Хлестать,  бить. 

Хвиськав  батогом  по  сухих  кінських  реб- 
рах. Левиц.  1.  4  57. 

Хвнсьхвй,  а.  в.  Хлесткій. 

Хвисьнути,  яу.  нрш.  гл.  Оды.  к.  огь 
хвиськати  X  ЮСІШуТЬ  Хвисьнув  батогом  по 
конях.  Левиц.   ІІои.  94. 

Хвятвйй,  а,  і.  Скорый,  110  .И'БШВиЙ. 
Своїм  питаннячком  хвитким  не  дала 

йому  вимовити  слова.  МВ.  (О.  1862. 
І.  74). 

Хвицати,  цію,  вш,  гл.  О  лошади:  бить 
задании  вигани.  Помалу  ходіть  коло  ко- 

ня, бо  він  хвицає.  Нясилі.і;.  у  Знай,  ко- 
било,  де  брикати,  а  тут  тобі  вже  не 
хлицати.   КС.   1882.   IX.   586. 

Хвнплнвнй,  а,  е  =  Брнкливнй. 
Хвицвути,  ну  нёш.  гл.  Одн.  в.  огь 

хвицати.  Вона  {кобила  і  його  як  хвицне! 

так,  що  йому  і  свічки  у  очах  показа- 
лись.  ІЧдч.  Ск.  І.  7 

Хвицонути,  ну,  нёш,  гл  То  же,  ято 
и-  хвицнути,  ни  сгъ  большей  силой.  Скаче, 
ще  й  хвицонув  скільки  раз    Св.    Л.    205. 

Хвйща.  щі.  ж.  Сильный  холодный  дождь 

или  сніп,  с  ь  встроит,.  Там  така  хвища 
на  дворі,  шо  й  собаки  поховались.  Полі.  у. 
Слов.  -І.  Эварн. 

Хвяялва,  кн,  *•  =Хвіялка.  Уіоіа  оа*і>- 
г.ііа.  Ум.  Хвиялочка    хвиявочка. 

Хвірза    ев,  ж.   Вьюга.  Мііргор.  у. 

Хвіртка,  ви,  .*-.  Калитка.  Чуб.  Пі 
393.  Піп  у  хвіртку,  а  чорт  у  дірку 
Нои.  >ё  211.  Си.    Фіртна.    Ум.    ХвІргочма 

Хвіст  хвоста,  м.  1)  Хносгь.  Прив'я 
зали  до  хвоста  коневі.  І'удч.  Ск.  2)  Иног 
да  уиотреОдяется  для  обозниченін    домаш- 

няго  животнаго.  /  хвоста  нема  у  дворі. 
Нон.  Тільки  пара  хвостів  осталось.  Нон. 

Та  ще  й  закрутки  покручено,  —  мабуть 
на  всяку  тларь,  гиоб  і  хпоста  в  дворі  не 
було  Г.  Барв.  417.  3)  Шлейфь,  хвость 
платья.  Не  вмієте  так  вертіти  хвостом 
та  крутити  головою,  як  уміє  Люцина 

та  Рузя.  Левиц.  1.  319.  4)=Нечеть.  Вас. 
156.  5)  Названіе  одного  из  і.  игрлющихт. 

въ  плаз  мальчикинь  Ии.  19.  6)  ин.  Хвос- 
ти =Уси.  (Св.  Ус  3).  КС.  1893.  V.  282. 

7)  Крутити  хвблом.  Хитрить,  вилять.  Кру 
тишь  хвостиками  Ном.  .>ё  ЯООЗ.  8)  Хі*с- 

та  вкрутити.  Сбить  песь.  Швидко  ми  вам 
хвоста  вкрутимо!  не  довго  гордуватиме- 

те нами.  К.  41'.  72.  9)  Вибийте  собі  хвіст 
об  тин.  Оставьте  пожалуйста  ваши  при- 

ставанья? Котл.  МЧ.  438.  Остальныя  знач. 

СИ     НОДЪ    СЛОВОМЪ  фІ.'Т.  Ум.  Хэб   так,  Х80СТИ- 
ченько,  хвостбк.  хвостбчок.  Кож^а  лисиця 
свій  хвостик  хвалить.  Нои.  X;  9459. 

Я  курочку  під  пашечку,  еї  хвосток  вид- 
ко. Чуб.  V.  681.  Копитцем  луг  пробігає, 

а  хеостиченьком  землю  замітав.  Чуб. 
Ш.  295.  Коточок  заховався  в  куточок, 
тілько  видно  хвосточок.  Мил.  44.  Піди, 

вовчику!— Піди,  хвостику! — шутятъ  наді. 
гКнъ,  кто,  будучи  иосланъ,  по  ліаостя 
посылаел.  за  себя  другого.  Ном.  Д£  10864. 
Ув.  Хвостище.  Рудч,  (к.  I.  16.  Хвостяка. 
Здоровенний  хвостяка. 

Хвіть!  меж.  1)  Водражаніе  свисту, 

фюить!  А  де  гроші? — Хвіть! — свиснув  Іван. 
Грин.  II  223.  Що  ж  тут  на  світі  ро- 

бити? Хвіть-хвіть!  Кв.  2)  Хвать.  І^віть 
відра! — і  собі  побігла  по  воду.  Мир.  Нон. 

І.  124.  3)  Виражайсь  быстрое,  різкое  івн- 
женіе,  скачекъ,  удиръ.  Пуди  вбіжить  на 
годину — хвіть-хвіть. — уже  боржій  і  з  ха- 

ти. Г.  Барв.  103.  Хвіть,  та  в  бік!  на- 
силу я  вдержався  на  ньому,  оттакий 

то  кінь.  Новомоск  у.  Хвіть  другого  по 
пиці.  й\ш$.  ХГВ.  260. 

Хвітьва,  вя,  ж •.-  Мантачка   Лебед.  у. 

Хвітьватв,  вав>,  еш.  гл.  Посвистывать. 
Жовна  фітькала,  туркала  го}>лиця.  Св. 
Л.  211. 

Хвітьхвітькатя.  х;.ю,  еш,  гл.-=Хвіть 
ватя.  Що   ж    тут    на    світі    робити? 
Хвіть-хвіть!  Та  так  собі  і    хвітьхвішь- 
кають.,  К  в. 

Хвітю.  меж.  выраж.  звуї.ь  огь  иетевін. 
Хвітю-хвітю!  повна  скриня  оксамиту. 
.Загадка  о  сиегаеиой  с. ж*.  Нон  ,  стр.  399, 
.V  310. 
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Хвіщ,  хвоща,  .и.  1)=Хвощ.  2)=Хво- 
щавва.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Хвіялка,  ви,  ж.  Р.чст..  фіалка.  Уіоіа 
осіогаїа.  Дід  о  хлібі,  а  баба  о  хвіялках. 
Ноч.  ЛЬ  1 3070.  Ум.  Хвіялочма.  Нехай  же 
я  на  тій  горі  погуляю,  хвіялочок  на  ві- 

ночок назриваю    Мет.  138. 

Хвіятв,  хвію,  бш,  гл.— до  кого,  чого. 
Склоняться  къ  кому,  чему.  На  городі  дві 
тополі,  трета  до  них  хвіе.  Гол.  І.  269. 

ХвІятвся,  хвіюся,  ешся,  гл.  Колебать- 
ся, качаться.  Корабель  хшться. 

Хвоїна,  вв,  лс.=Хвоя.  Ум.  Хвоїнка. 
Ном.  №  8466. 

Хвбїтв,  хвою,  їш,  гл.  Вить  лозою.  Як 
почне  її  хвоїть,  примовляючи:  було  не 
савити,  не  варварити.  Ном.  №  4007. 

Хвоїщ,  ща,  -і».  Раст.  а)  Е^\1І8е^ит  Іі- 
тогит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  191.6)  Еяитеїит  Ьуе- 
таїе  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Хвойдвна.  вв,  ж.  Пруть,  хворостнва. 
Шейк. 
Хвойлвчввв,  ка.  м.  =  Хввлівнвк. 

ЗЮЗО.  І.  113. 
Хвойовйй,  я>,  е.  Сосновый.  Хвойовий 

ліс.  Червнг.  у. 

Хвора,  рв,  м.  Бол-ЬзньУ  Пущу  коника 
по  двору  свому  тестеві  на  хвору.  Чуб. 
Ш.  201. 

Хворий,  а,  е.  Больной.  Не  вставай: 
ти  хвора.  Шевч.  192.  Хворий  лежить, 

та  без  пом'яти  хліб  ість.  Ном.  .V;  8136 
Хворість,  роста,  ж.  Болезнь.  Кому  ко- 

ристь, а   нам  хворість.    Ном.    №    2347. 

Хворіти,  рію,  бш,  гл.  Боліть.  Ой  щоб 
тому  да  три  літа  хворіти,  хто  побрав 
зазульчини  діти.  Чуб.  III.  157.  У  чума- 

ків воли  хворіють.  Драг.  167. 

Хвбрвус,  са,  м  Молодецъ'.'  Ну  й  хвор- кус!  Зміев.  у. 

Хворва,  вв,  ж.  Форма. 
Хворвуватв,  вую,  вш,  гл.  Формиро- 

вать, придавать  форму.  Народ  формує  свої 
ідеї...  О.  1861.  XI.  105. 

Хвороба,  бв,  ж.  1)  Бо.твзнь.  Що  пан- 
ська хвороба,  то  наше  здоров'я.  Ном. 

№  1154.  2)  Употребл.  презрительно  для 
обозначенія  ничтожнаго  количества.  Що 
там  і  грошей  тих -хвороба!  Ном.  Л*  7704. 
3)  Хворбби  тепер  зрббиш.  підеш  и  пр. 
Бранчивое  вмраженіе,  обозначающее  не- 

возможность, сд-влать,  пойти  и  нр.  Хворо- 
би тепер  у  льох  підеш.  Гадом,  у. 

Хворовйй,  а.  0.  Болівшій.  Це  дитина 

не  хворова:  її  тільки  перехрестили,  а 
вона  і  вмерло.  Харьк.  у. 

Хворовитий,  а,  е.  Бол'взневвый. 
Хворост,  ту,  м.  Хворості,.  Св.  Л.  157. 

Лежить  під  хворостом  та  й  крутить 
хвостом.   Ном.  стр.  293.  .V    1 19. 

Хворостець,  тцю,  м.  Мелкій  хворость. 
Хто  по  хворостець  побіжить,  щоб  у 
грубці  прокинути?  Г.  Барв.  441. 

Хворостина,  вв,  ж.  Хворостина.  Не 
мила  та  хворостина,  що  по  очах  била. 
Ном.  №  4137.  Ум.  Хворостинка. 
Хворостиння,  вя,  с.  То-же,  что  н 

хмиз?  Пішов  мужик  одбувать  свою  пан- 
щину в  ліс,  збірать  хворостиння.  Грив. 

II.  72. 

Хвороствтв,  щу,  стиш,  гл.  Бить  хво- 
ростиной, розгой. 

Хвороствяв,  ка.  .м.=Хвв8.  Як  доко- 
паю, хворостняком  затрушу.  Мвж.  2. 

Хворостяний,  а,  ё.  Сделанный  изъ  хво- 
роста. Хотин,  у. 

Хворота,  тв,  ж  =Хвороба.  Вх.  Лей. 
478.  Не  дішов  багатий  до  своего  двора, 
перестріла  богача  сильная  хворота.  Гол. 
ПІ.  269. 

Хвортеця,  ці,  ж.  Крепость.  Мир.  ХРВ. 
168.  „Ріжте,  бийте"! — на  фортеці  кри- чить Гамалія    Шевч.  59. 

Хвортувввя,  вв.  ж  =Хвортуна  А  по- 
теряв я  хвортувину  через  молоду  дівчи- 

ну. Чуб.  V*.  938. Хвортуна,  вв.  ж.  Судьба,  фортуна. 
Рудч.  Чи.  219.  Ой  я  б,  мамо,  не  тужи- 

ла, а  Бога  молила,  щоб  моєму  козачень- 
ку хвортуна  служила.  Мет.  20.  Ум. 

Хвортунонька.  Чуб.  V.  287. 

Хвортунйна,  вв,  ж.-  Хвортува.  Ой 
хвортуно,  хвортунино!  що  ти  учинила? 
Мет.  63. 

Хвортуннтв,  ввть,  гл.  безл.  Везти,  уда- 
ваться. Йому  хвортунить.  II  ом.  .V  1631. 

Хворшт,  та,  м.  Доска  вь    1  */г   вершка 
ТОЛЩИНЫ. 

Хворявнй,  а,  е=Хвороввтвй.' 
Хворяка,  ви.  об.  Больной,  больная.  Як 

понедужав  мій  товар,  так  я  од  хворяк 
і  не  одходила.  Ніжин,  у. 

Хворіти,  раю,  вш,  гл.  —  Хворіти  Піс- ля то№  хворяла  вона  днів  зо  три,  чи  й 
білій.  Екатернносл.  у. 

Хвостате,  таю,  вш  и  хвощу,  щеш,  гл. 
1)  Ударять  кнутомь  по  воздуху.  Та  не 
хвостай  даремне;  пішов  би  до  плугів  і 
там  хвостав  би    коло    волів.    Лнпов.    у. 
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2)  0  дожді:  лить  съ  шумомъ.  Ой  есть  у 
полі  а  чорная  хмара,  і  із  тиєг  хмари 
дрібний  дощик  хвоще,  ой  він  же  мні  го- 

ловку сполоще.  Чуб.  V.  1002. 
Хвостатий,  а,  е.  Хностатый,  нміюпий 

хвостъ,  съ  ддиннымъ  хвостоиъ.  Миші 
хвостаті.  МУК.  І.  132.  (Полт.).  Поста- 

новить: пускать  на  раду  всіх  хвоста- 
тих, а  куцих  не  пускать.  Гліб. 

Хвостатнся,  таюся,  вшся,  гл.  1)  Во- 
лочиться, тянуться  спади  (объ  одежді). 

НВолыв.  у.  2)  Хвостатися.  Спішно  долать, 
спішить.  А  нуте  хвостаться,  шоб  не 
остаться.  Мнж.  165. 

Хвостач.  ча,  м.  І)  Съ  длинным  ь  хвос- 
тоиъ. 2)  Неводь,  сіть  съ  хвостоиъ.  3)  Раст. 

Асіигоріюги*  тасиїаіиз  8сор.  ЗЮЗО.  I. 
109. 
Хвостачка,  кя,  ж.  Въ  загадкі  назна- 

ніе  ложки.  6  у  нас  бучок,  а  на  бучку 
яворець,  на  яворці  конопка,  на  конопці 
глинка,  а  на  глинці  млячка.  а  в  ній 
хвостачка.  Ном.  стр.  301.   V?  409 

Хвостик,  вв.  хвоотйчвяько,  ка.  хвое- 
тачок,  чка,  л.  Ум.  отъ  хвіст. 

Хвостище,  ща,  с.  Ун.  огь  хвіст.  А  що 
ти,  хвостищепомелище,  гадало,  як  од 

того  проклятого  хортища  втікало?  1'удч. 
Ск.  I.  116. 

Хвостняк.  ка,  м.  Раст.  Нірригш  міі- 
ігагів  Ь.  ЗЮЗО.  I.  125. 

Хвостовик,  ка,  .и.  Часть  плуга:  і;  л  инь. 
при  ИОИОШІІ  іиюраго  можно  опускать  плугъ 

глубже  иди  мельче.  Канев.  у.  Чуб.  \'П.  399. Хвостбк,  тка,  хвостбчок,  чка,  м.  Ум. 
огь  хвіст. 

Хвостя,  тятя,  с.  Употребл.  обыкновев- 
по  во  ми.  ч.:  хвостяга.  Рогатый  скотт.. 
Пара  хвостят.  Вііс.  197. 

Хвостяга,  гя,  ж  =Хвостяка.  І  хвос- 
тяги нема  у  дворі.  Нои. 

Хвостяка,  кя,  м.  !)  У  и.  он.  хвіст.  Здо- 
ровенний хвостяка.  2)  ж.  Одна  штука 

рогатаго  скотч.  Гя  в  його  є  пара  хвостяк: 
Ум.  Хвостя  чка.  Як  би  не  він,  у  тебе 
в  дворі  і  хвоетячки  не  було  6.  Ноно- 
моск.  у. 

Хвоськатв,  каю.  вш,  гл  —Хвиськати 
Хвосьвути,  ну,  нет.  /л      Хвисьнути 

Хвосьнув  коня  батогом.  Грин.  11.    17'». 
X  вошка,  кя,  ж.  Шкура  дохлой  овны 

или  возы    Хере    г. 
Хвошти,  тів.  Сегменті,  въ  колесі;. 

Ольгой,  у 
Хвощ,  ща,  м.  1'аст.  а)=^Хвоїщ  а).  ЗЮЗО. 

1    121.  бі-зімній-хвоїщб).  :іЮЗО.  і.  121. 

Хвощонка,  кя,  ж.  Пучекъ  хвоща,  со- 
ломы или  камыша,  при  помощи  которыхъ 

моюгь  деревянные  некрашенные  полы.  Сим. 130. 

Хвощатися,  щаюся,  вшся,  гл.  Шлять- 
ся. Де  ти  хвощався?  Зміев.  у. 

Хвбя.хвої,  ж.  Сосна,  Ріпна  зукезігіз  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  131.  Довгий,  як  хвоя.  Ном. 
X»  6621.  Поїдьмо  до  бору  та  зрубаймо 
хвою,  та  поставмо  комору  та  посеред 
двору.  Нп. 

Хвузія,  вії,  ж.  Ружье.  Солдати  з  хву- 
зіями  на  сонці  так  і  сяють.  Драг.  198. 
Фузію  намірив,  обох  разом  застрілив. 
Рол.  Ш.  63. 

Хвук,  ка,  м.  1)=фук.  Хвук  на  хвук 
як  піде,  то  зобачиш,  що  з  того  нічого  не 
суде.  Ном.  .V  3292.  2)  Веретено.  Дівки, 
беріть  в  руки  хвуки  (веретена),  завтра 
Великдень.  Ном.  .V  10053. 

Хвура,  ри,  лс.=Хура.  Ми  тебе  доста- вим аж  до  того  міста,  где  ти  маєш 

хвуру  брати.  Чуб.   V*.   Ю43. Фвуряан,  на.  .«.— Хуряан.  Ірин.  II. 195. 

Хвус,  су,  -к.=Гуща.  Вдова  здибала  в 
флпшці  трошки  оливи,  але  не  хтіла 
дати,  бо  казала,  що  то  вже  хвус.  Ги. 
1.  94. 

Хвуста.  тя,  лс.=Хуста.  КоІЬ.  II.    57. 
Хе-хе, меж.,  выражающее  сыбхъ.  А  ми... 

хе-хе!  а  ми  жонаті.  Щевч.  180. 
Хекати,  каю,  вш,  гл.=Хакати.  Як 

літом  собака  хскас,  виваливши  язик,  то 

то.  кажуть,  він  приказує:  „на  ката  ха- 
та, на  ката  хатаи.  Ном.  X»  10288. 

Хекнути,  ну,  неш,  гл.  Вскрикнуть  съ 
авукомъ  хе,  хек-  при  ударі,  напр.  Я,  ка- 

же, добре  йому  дав,  він  аж  хекнув.  Но- вомоск.  у. 

Хендогий,  а,  е.  Чистый,  опрятный.  Хоч 
будеш  убогий,  аби-сь  був  хендогий.  Ном. 
.V   11253. 

Херувим,  на,  м.  Херувимъ.  К.  МХ  28. 
Митра  на  голові  херувимом  дана.  Чуб. 

І.  179.  Ум.  Херувимчик.  Двокрилий  херу- 
вимчик. Левиц.  І.  286. 

Хершёбок.  бка,  .с.  Рубанокъ  для  пер- 
воначальная строганін.   Вас.   149. 

Хя!  меж.  1)  Фу!  Х«  ти  скаженої  со- 
баки люде,  неначе  я  один  в  світі  тіки 

і  є.  Драг.  127.  2)  ДЬтск.  Обожжешься.  О. 
1862.  ЇХ.   119. 

Хя-хи!  меж.,  выражающее  огбхъ.  Хи- 
хи-хи!  зареготавсь  о.  Хведор.  Левиц.  1. 
136. 
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Хяб,  меж.  отъ  глагола  хибнути.  Підпер- 
ся рукою  та  й  задрімав,  а  рука  хиб!  я  й 

прокинувся.  Н Волин,  у. 
Хнба,  6а,  ж.  1)  Ошибка,  промахъ. 

О,  цей  хиби  не  даешь!  Подольск,  г.  2)  Не- 
достатокъ. 

Хиба,  нор.  1 )  Разві).  Хиба  не  знаете 
припоіілти  віеї?  Єв.  Аїр  IV.  12.  Хиба 
будемо  на  неї  дивитись,  як  на  млльова- 
пу?  МВ  І.  25.  2)  Разв*  ужъ,  быть  мо- 
жетъ.  Пора  вже  мені  і  сонце  каже)  схо- 

дить, але  я  втомилось, —  хиба  ти  йди 
за  мене.  Чуб.  І.  5.  3)  Ужъ?  Із  пасіки  пі- 

шов на  гору,  щоб  подивитись  на  бакшу; 
оттам  хіба  було  розору,  що  усього  й  не 
роекажу.  Алв.  76. 

Хнбаль,  нар .—  Хиба,  нар.  Вх.  Лем.  478. 
Хнбанок,  нка,  м.  Родъ  рубанка  съ 

длинной  колодкой  для  окончательнаго  егла- 
живанія  строгаемаго.  Шерстебка  першу 
шерсть  здіймає;  потім  рубанком  рів- 

няють, а  тоді  вже  пускають  кибанок — 
він  уже  хиби  не  дасть.  Подольск,  г. 

Хибань,  нар.—'Хъбя.  Бо  я  го  не  маю, хибань  буду  мати.  Гол.  Ш.  435.  А  ні 
я  тя  вчарувала,  а  ні  моя  ненька,  хибань 
тебе  зчарувала  сусіда  близенька.  Гол. 

Хибати,  баю,  вш,  гл.  1)  Колебать,  ша- 
тать. Стоїть  хибка  над  водою,  хибає  со- 

бою. Гол.  2)= Хибатися.  Полиця  хибав — 
вже  не  стоїть. 

Хибатися,  бвюся,  вшеа,  гл.  Колыхать- 
ся, колебаться,  шататься.  Хибається  вія. 

Черк.  у.  Чайчиха  коло  печі,  як  мара, 
хибається,  робить.  МВ.   II.  44. 

Хибити,  блю,  биш,  гл.  1)  Ошибаться, 
давать,  промахъ,  погрешат»,  сбиваться  съ 
пути.  Мір  землю  сажнем,  а  не  ланцю- 

гом, то  не  будеш  хибити.  Черк.  у.  Не 
хибив  я  проти  його  закону,  його  слова 
ховав  у  щирім  серці.  К.  Іов.  51  Пря- 

муйте ж,  добродію,  куди  задумали,  не 
хиблючи.  К.  (О.  1861.  І.  310).  2)  Мино- 

вать, обойти.  Він  думав,  що  то  його  хи- 
бить. НВолын.  у.  То  вже  вас  не  хи- 

бить— мусите  робити.  НВолын.  у. 
Хибкий,  а,  є.  І)  Неустойчивый,  шат- 

кій,  колеблющійся.  Гойдала  човник,  хиб- 
кий як  трісочка.  Левйц.  І.  109.  Хибкий 

місток.  Г.  Барв.  271.  Хибкий  віз.  Черк.  у. 
(У  лілеї)  стебло  тоненьке,  хибке.  К.  Дз. 
218.  2)  Слабый,  неустойчивый  по  харак- 

теру, уступчивый.  Таке  в  мене  серце  хиб- 
ке, що  й  не  встою,  як  знов  просити- 

муть. МВ.  І.  22.  Чудне,  хибке,  непевне 
слово  в  його.  К.  ЦН.  255.  8)  Увертливый, 

ловкій.  Хибкий  хлопець.  Каменец,  у.  А  я 
піде  танцювати,  то  найхибкіщий  Ла- 
ро.   НВолын    у. 

Хибкість,  кости,  ж.  1)  Неустойчивості 
2)  Мягкость,  слабость  характера.    Желех 

Хибко,  нар.  Неустойчиво,  шатко.  Хибкі 
сидіти.  Могил,  у. 

Хибливий,  а,  є  ̂ Хибкий  8.  Жіноць 
ке  хибливе  почуття.  Мир.  ХРВ.  261. 

Хибний,  а,  е.  Ошибочный.  Желех. 
Хибно,  нар.  Ошибочно. 
Хибнути,  ну,  нвш,  гл.  і)  Покачнуть, 

наклонись.  Хибнути  човен.  Васнльк.  у. 
2)  Наклониться.  Хибнув  на  мене  віз. 
Черк.  у.  3)  Сплоховать,  не  удаться.  Сей 
рік  жито  хибнуло,  а  драна  добра.  Ка- 

менец, у.  4)  Минуть,  обойти.  То  вже  її 
не  хибне.  НВо.шн.  у. 

Хибнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Покач- 
нуться. Пливе  човен,  води  повен,  коли  б  не 

хибнувся.  Ни.  Хибнувсь  віз.  Черк.  у. 
Хвбч,  чі,  ж.  Неправильность,  педоста- 

токь,  норокъ.  Тут  єсть  якась  хибч. 
Кіев.  у.  Бридкий,  як  хибчі.  Ном.  .V  8492. 

Хижа,  жі,  ж.  1)  Киъть,  чулавъ,  кла- 
довая. Вас.  195.  Чуб.  VII.  38Н.  Па  ули- 

цю  не  піду  і  дома  не  всижу;  хиба  пі- 
ду підкопаюсь  до  дівчини  в  хижу.  Мет. 

1 1 6.  Лагодила  баба  хижу:  то  тільки 
кішки  лазили,  а  то  вже  й  собаки 
стали  лазити.  Ном.  Л6  7580.  2;=Хата. 
Ідут  до  каждої  хижі  і  під  вікни  співаю т. 
МУЕ.  Ш.  18.  3)=Хліа.  Та  заплели  хиж- 

ку, та  загнали  овечечку-стрижку.  Мил. 

42.  Ум.  Хижна.  М'ясо  поставили  в  хижку. 
Ой  хто  мене  вірно  любить,  той  прийде 
у  хижку.  Рудч.  Чи.  186. 
Хижак,  ка,  м.  Хнщяикъ.  К.  ПО.  6. 

Настигає  хижаків  у  полі  К.  МБ.  265. 
Хижаки  добро  його  розносять.  К.  Іов.  11. 
Хижацтво,  ва,  с.  Хищничество.  Ь.ХП. 

87,  73. 
Хижацький,  а,  є.  Хищническій.  К. 

Бай.  63.  /  ніхто  не  приголубить  хи- 
жацького сина.  К.   ІІсал.  255. 

Хижвчаий,  а,  в.  1)  Отвосящійся  къ 

клъти,  чулаиу,  кладовой.  2)  О  женщин-в: спящая  въ  клъти.  Не  пущу,  не  пущу,  ти, 
хижечна  курво.  Гол.  ІЬ  710. 
Хйжий,  а,  е.  Хищный.  К.  ЧР.  427. 

Хиже  птаство.  К.  Іов.  59.  Хижі  орли. 
К.  ЧР.  92. 

Хижість,  жостя,  ж.  Хищность.  Желех. 
Хижка,  кн,  ж.  Ум.  огь  хижа.  2)— сяи- 

макбва,  слимаче.  Раковина  улитки.  Вх. 
Лей.  478. 
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Хйжнай,  а,  е.  Относящійся  кг  .  хинтЪ. 
то-же,  что  и  лижечиий. 
Хйжо,  нар.  Хищно.  ІІоілядали  на 

Лесю  так  хижо,  як  вивчи  на  ягншт. 
К.  ЧР.  90. 

Хижчина,  ни,  ж  —  Хя-лска.  Мій.  159. 
А  вика  метнулась  у  хижчину,- тим 
стоя  па  горілка.  Иолт.  Носила  вона  шви- 

денько у  хижчину.  О.  І  Мі.!.  \  .  <9.  Я 
тобі  поставлю  хишчину  в  лісі,  і  там 

будеш  сивіти.  1'я.  І.   133. 
Хйза    ая,  лс.=0хиза.  Мир.  ХІ'В.  123. 
Хизуватися,  зуюся,  вшея,  м  Хнас- 

г.іть,  сііеснннгься.  Хизуються,  неначе  на 
пристяжці.  Нон.  .V?  250Й. 

Хйкавва  и  хйкалка,  вя,  ж  ̂ -Икавка 
Мил.  9 

Хйквутя,  ну,  неш,  гл.  Икнуть.  Мил. 
165. 

Хилитати,  тая),  вш,  гл.  Хитати  1  над 

ними  буйний  вітер  траву  хилитає.  Ру- 
дав.   IV.  29. 

Хилити,  лго.  ляш,  гл.  І  )  Клонить,  на- 
клонять, склонять.  Пуди  хилить  вітер, 

туди  й  гиг-ія  гнуться.  Ном.  Л&  5675. 

2)—  горбку,  чарку.  Випинать.  Яким  хи- 
лив иноді  горілку  незгіриіе  свого  дядька 

Охріма.  Левиц.  І.  280.  Хилила  таки 
добре  чарку  за  чаркою.  Левпц.   Нов.  211. 

Хилятися,  люся.  лишся,  гл.  1 )  ії.ю- 
витьем,  наклоняться,  склоняться.  Не  рад 

явір  хилитися  -  вида  корень  мир.  Ни. 
Мій  таточку,  мій  ріднесенький!  до  ко- 

го ж  ми  будемо  тулиться  й  хилиться? 
Мил.  186.  2) — під  ібго.  Быть  покорнымъ 
кому,  быть  поди  чьей  властью.  Під  мен* 
хиляться  і  добрі,  й  злющі.    К.     НС.    43 

Хвлбйй,  а,  в.  І  покій,  легко  вагибаю- 
щійсм  Хилку  лозинку  і  снігирь  зігне. 
Ком.   Ир.  *  773. 

Хяль!  меж.,  выражающее  быстрое  на- 
клонена-. Черк  чарочку  з  тарілки,  хиль, 

та  й  випила.  0.    1861.  XI.  Кух.  24 
Хильнути,  ну.  нёш,  гл  Одн.  в.  огь 

хилити. 

Хильцем,  хильці,  нар.  П  Согнувшись, 
яаклояясь.  А  я,  гільтай  молоденький,  то- 

го не  злякався,  хильцем  хильцем  по  під 

верби,  та  в  зіллє  сховався.  Гол  ПІ.  164 
Козак  молоденький  та  й  того  злякався, 
хильці,  хильці  по  під  плотом,  та  й  в 

зілля  сховався.  Чуб.  V.  127.  Побіг  хиль- 

ці бур'янами,  та  й  утік  Каненец.  у. 
2)  Хильцем  повінути.  Выпить,  сразу  оііро- 

кинув-ь  рюмку  вь  роть.  Левиц.  І.  143. 

Хнлятя,  ляю,  вш,  г.і.=Хнтати  Вії  ер 
дуба  хиля?.  Грин     НІ.   357. 

Хилятися,  лаюся,  вшея,  гл.  1)  Ка- 
чаться, ко-іеоап.ся.  шататься.  Вітер  по- 

віває—сосна СЯ  хиляє.  Гол  І.  192.  Яка 
ши  бліда,  рж  страиіна  і  хилясшея.  V 

Парв.  532.  Хгі.іялась,  як  п'яна.  К.  ЧР. 
156.  2)  Наклоняться.  Як  візьмеш  хи- 

ляться, то  аж  епнна  болить.  Черк.  у. 

3)  Шататься,  слоняться.  А  жіночка  мос- 
ковкою всюди  хиляєтьвя—  і  по  жидіи:, 

і  по  панах ....  боса.  Шевч.  529.  Проміж 

оселею  хилявся,  тини  переступав,  хо- 
вався. Котл.  Кн.    V.   73. 

Химера,  рн,  ж.  Уіштребл.  ііргимущ. 
ви  чи.  ч.  Фантастический  выдумки;  ирк- 

чуды.  Чи  довго  ще  сплітатимеш  химе- 
ри, і  голос  твій  бурхатиме,  як  вітер 

К.  і'Чі.  48.  Химери  гнути  Показывать  при- 
чуды. Химери  гонити.  Говорінь  ВЗДОрІ. 

Дмчя  божевільне  химери  ганяє.  К.  Дней. 

77.  Се  він  перепився,  та  сп'яну  хишрп погнав.    Кн. 

Химерити,  рю,  рипі.  гл.  і  і  =  Хнжеру- 
ватн.  Ох  старі  голови  та  розумні:  хи- 

мерять, химерять,  та  й  зроблять  з  ле- 
меша швайку.  Шснч-.  152.  2)  Фантазії  ро- 

наї!..  мечтать.  Ох,  коли  б!..  Та  що!  і>]<о 
се  шкоди  химерити     К.   Дз.    142. 

Хнмерія.  рії,  ж.  —  Химера,    Харьк.    г. 
Химерний,  а,  є.  1)  Чудаковатый,  при 

чтдливый,  странный.  Оттакий  то  Пері  ■ 
дендя  старий  та  химерний,  заспіває, 
засміється,  а  на  сльози  зверне.  Шевч  К 
Коли  скінчиш  ты  вигадки  химерні?  К. 
Іов.  39.  2)  Вздорвый.  Хи.нерні  слова. 
Шевч. 

Хияёрияк,  ва,  м.  Чудакъ.  странный 
чслов-бгь.  К.  ЧР.  419. 

Химерниця,  ці,  ж.  Чудачка,  странная 
женщина 

Химерно,  нар    Странно,  смішно. 

Хнмерувати,  рую,  вш.  гл  Причудни- 
чать: канризвичать.  Ой,  дочко,  не  дурій! 

Що  се  ти  химеруеш?  Якісь  панські  рое  - 
коші  все  вертяться  в  тебе  на  думи  і. 
.4  В.   І.  26. 

Хйиорода,  ди,  ж.  1)  Причуда,  капри.сь. 
2)  Колдовство.  Г  Барв.  326.  Да  й  смі- 

ється вражий  запорожець.  А  він  химо- 
родою  химородив.  Сказано  -  каверзники. 
30ЮР.  І.  79.  З'  Хииороди  гніти.  Причуд- 

ничать; колдовать.  Тепер,  каже,  піст,  дах 
чого  ж  химороди  гнати?  Г.    ііарв.     110. 

Хижородити,  даху,  дав,  гл  1)  При- 
чудничать. 2)    Колдовать     ЗОЮР.    І.    70. 
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Він  ледачий    химпроду    химородить.    Г. 
Карп.    І  19. 
Хвмородннй,  а,  в.  1)  Капризный,  свое- 

нравный. 2)  Посредством-!,  колдовства  до- 
бытый. Вое  ну  з  під  цих  бджіл  не  годиться 

давати  на  церкву,  бо  він  не  чистий,  хи- 

мородниїї.  Грив.'  II.  .322. 
Хймородннк,  ка,  м.  Колдунъ,  знахарь. 

К.  41'  153,  427.  Проклятий  химород- 
ник,  що  заморочив  вам  голови.  II.  ЧР. 
194. 

Хнмородні,  день,  ж.  Хитрыя  затій, 
хитрости. 
Хнмороднвця,  ці,  ж.  Колдунья,  відь- 

ма.  Ніжин,  у. 

Хймородь,  ді,  ж.  1)=Хннорода.  По- 
чав вже  химородь  строїти.  ХаРьк-  г- 

2)=Хамородь.    Чх.  Зн.   76. 
Хйндя,  ді,  ж.  Лихорадка.  Хай  тебе 

хин^я  попотрясс.  Ном.  А!  3728. 
Хврбет,  ту,  м.  Сипна.  Гн.  І.  193. 
Хиренний,  а,  е=Хврннй  Вередує,  як 

пюй  панич...  І  де  взялось  таке  хиренне? 
Все  село  проклятого  не  нагодує,  а  він 

собі  гуляв,  п'є.  Шевч.  562. 
Хирий,  а,  є— Хврннй.  Дід  Омелько 

хирнії.  О.   1862.   VIII.  20. 
Хиріти,  рік»,  вш,  гл.  Боліть,  хворать, 

хиріть  Ь'отл.  Ен.  Ш.  62.  Хирітиме-хи- 
рітиме,  та  й  умре.  Ном.  Лі  13925. 
Хирлати  лаю,  вш  и  хирлятн,  ляю, 

вш,  гл  —Хиріти.  Нх.  Зн.  76.  Хирляв  пів- 
року.. .  та  й  умер.  ЕЗ.   V.  32. 

Хирлявий,  а,  є— Хнрннй  ̂ Хирля- 
вий 1     Их.  Зв.  76. 

Хирний,  а,  є.  1)  Бодізненвьій,  безсиль- 
Иый.  Чоловік  хирний.  Черк.  у.  Та  там 
дівча  замліле,  більш  хирне,  ніж  здорове. 
Черниг.  г.  До  твоїх  ніг  мої  руки  хирні 
простягаю.  К  МБ.  XI.  149.  2)  Ничтож- 

ный, плохой,  скверный.  Мовчи,  хирний! 
Ном.  №  13094.  Десь  вража  мати  підку- 

сила, щоб  хирний  тут  ти  не  сидів. 
Йотл.  Ен.  І.  32.  Ляж.  хирний,  та  й 
мовчи,  а  з  паном  не  рівняйсь!  Г.  Арт. 
(0.  1861.  Ш.  83). 

Хйря,  рі,  ж  Болізнь.  Употребл  лишь 
віь  извістніихь  вьіраженіяхь,  напр.  Такий, 
як  хйря.  Больной,  нміющій  жалкій  виді. 
Вернувся  наш  запорожець,  як  та  хиря- 
Яиря,  обідраний,  облатаний,  калікою  в 
типу.  Шевч.  229.  Годити,  як  хирі.  Сильно 
угождать.  Як  тій  болячці,  як  тій  хирі 
громадою  годили  толу  борцеві.  Шевч. 
569.  На  хйрю.  На  біду.  А  кайзак  на  хи 
рю  та  на  тяжке  лихо  любенько  та  ти- 

хо і  вкрав  ту  сокиру.  Шевч.  436.  Піте- 
рі їх  хйря!  Ругательство.  Шевч.  168. 
Хирявий,  а,  е=ХнрниЙ.  Хирява  баба, 

як  гирява  макітра.  Ном.  №  14274.  Хи- 
рява  шляхта  знов  усе  догори  ногами  пе- 

реверне. Стор.  М.  Пр.  46. 
Хнрячка,  ви,  ж.  Болізнь.  Хирячка 

напала  Катрю,  треба  лічити.  Полт. 
Хист,  ту,  м.  1)  Способность,  даровавіе. 

Чи  ж  з  його  хистом  ото  зробить  Черк.  у. 
Не  з  моїм  хистом  було  зробити  те, 
чого  бажав.  Стор.  М.  Нр.  33.  Тобі  не  хист: 
Ты  не  сиособень,  не  по  твои  мі.  способ - 
ностяыь.  Тобі  не  хист  з  Енеем  битись.... 
ти,  бачу,  здатний  бить  собак.  Коті. 
Еа.  V.  29.  Нр  до  твогб  хисту.  Не  по  твоинъ 
способностями  2  і  Ограда,  защита.  Віт- 

рюга такий,  що  аж  хист  вириває  з  зем- 
лі навкруг  пасіки.  Лебед.  у. 
Хистйти,  щу,  стиш,  гл.  Защищать, 

приьрывать,    припрятывать.   Новомоск.   у. 

Хистйтися,  щуся,  стишся,  гл.  Ого- 
раживаться, укрываться,  прятаться,  защи- 

щаться прикрьітіемь.  Вже  як  ні  хистить- 
ся  вовк  або  й  лисиця,  а  розумніш  від 

чоловіка  не  буде,  — таки  уб'є.    Кавев.    у. 
Хисткий,  а,  є.  1)  Колеблющійся,  шат- 

кій.  Ь'истрі  річечки,  ще  й  хисткії  -кла- дочки. Грин.  Ш.  496.  Вже  ступила  на 
хистку  кладку.  Левиц.  І.  172.  Хисткий 
місточок.  Левиц.  І.  437.  2)  Слаоаго  здо- 

ровья. Да  вона  в  тебе  скоро  вмре.  Бач, 
яка  хистка.  Г.  Барв.  5.  3)  Гибкій.  Тон- 

кий да  хисткий  стан  К.  ЧР.  163.  Урод- 
ливий парубок,  хисткий,  як  очеретина. 

МВ.  (.  4)  Способный,  умішй,  ловкій.  Ну, 
вже  й  хисткий  хлопець.  Канев.  у.  Та 
скора  ж,  та  хистка,  як  та  ластівка! 
Г.  Барв.  103. 

Хистко,  нар.  Шатко.  От  же  й  тепер 
він,  бачця,  той  же,  да  ні:  усе  в  його 
стало  якось  хистко.  К.  ЧР.  318. 

Хисток,  чж&,м  1)  Искуственный  пусть, 
за  которымъ  охоти  икъ  подкрадывается  къ 
дичи.  Козел,  у.  2)  Потайное  місто  вь 
оіуїді  пчельника,  куди  пасічнвкь  можете 
укрыться  во  время  опасности. 

Хисть,  ті,  ас.=Хь.л.  К.  ЧР.  128.3а- 
порозька  хисть.  К.  ЧР.  150.  Тьфу  на  їх 
хисть,  та  й  годі.  Шенч.  295. 

Хитання,  ня,  с.  Шатаніс,  качаніе. 
Хнтарь,  ря,  м  Межа,  граница.  Шух. 

I.   73,   75. 
Хитати,  таю,  вш,  гл.  Шатать,  качать. 

Ой  у  полю  билина,  вітер  нею  хитає. 

Чуб.  V*.  74.  Сиділа  на  лаві,  хитаючи   в 
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обіймах  недужу  свою  дитинку.  МВ.  II. 

178.  Хитати  толовою.  Ой  тихо",  тихо 
Лунай  воду  хитає.  Грин.  III.  494. 

Хитатися,  таюся,  вшся,  гл.  Шататься, 
касаться,  колебаться.  Тільки  одним  одно 
хиталось  зелене  дерево  п  степу.  Шевч. 
437.  Сине  море  хитається,  білий  заєць 
купається.  Лубен,   у. 

Хитванннй,  а,  є  Шяткій.  Хитванний 
пліт.  Вх    Зн.  76. 

Хитливий  а,  є  Шаткій,  неустойчи- 
вый. Желех. 

Хь*нути.  ну,  нёш,  гл.  Одн  в.  огь 
хитати.  Качнуть,  шатнуть.  Хитнула  голо- 

вою. Левин.  Нов.  122. 

Хитнутися,  нуся,  нёшся.  м.  Одн.  в 
оть  хитнутися.  Качнуться.  (Іде)  і  не  хит- 

неться, як  стрілка.  Г.  Варн.  293.  Го- 
ловка хитнулась.  Рудан.   І.  32. 

Хитрий,  а,  в.  1)  Хитрый.  Хитрий,  як 
лисиця.  Ном.  .V  1252.  2»  Замысловатый. 
От  де,  люде,  наша  слава,  слава  Украї- 

ни.' Без  золота,  без  каменю,  без  хитрої 
мови.  Шевч.  46.  3)  Скорый,  быстрый. 
Вх.  Уг.  272,  Ум.  Хитренький. 

Хитрик,  ка,  м.  Хитрець.-  Ну  й  хит- 
рик з  тебе!  Харьк. 

Хитрити,  рю,  рйш.  гл.=Хитрувати. 
Пан  Турн  тут  на  слизьку  попав!  ви- 

ляв, хитрив....  Котл.  Ен. 
Хитрість,  рости,  ж.  Хитрость.  .1  все 

то  хитрость  єсть  жіноча,  новинкою  щоб 
підмануть.  Котл.  Ен. 

Хитро,  нар.  1)  Хитро.  Хочеться  так, 
щоб  хитро-мудро  та  невеликим  коштом. 
Нон.  .V  3146  2)  Скоро,  быстро.  Вода 

хитро  где  та  вали  б'г.  Вх.  Уг  272. 
Ум    Хитренько. 

Хитрбво,  нар.  Хитро,  луьано.  А  бать- 
ко їй  спокійненько  та  хитрово  (кажем. 

МВ.   II.  82. 

Хитромовний,  а,  є  Виїїйскій.  Шко*а 
слави  твоєї,  вродливая,  красна  країни! 
Шкода  твого  Парфенона,  шкода  теат- 

рів твоїх,  шкода  Солоновпх  прав,  хитро- 
мовних річей  Демосфена.  0.  1861.  1.  93. 

Хитрощі,  щей  я  щів,  ж.  Хитрость, 
хитрыя  уловки.  Ми  силу  маслю,  позич 
нам  хитрощей  Чуб.  II.  іон  Ти.  Соло- 

моне, хитрий  та  мудрий:  вийдеш  сам 
хитрощами  та  мудрощами.  Грин.  І  75 
На  хитрощах  ходити.  Хитрить,  лукавить. 
Вона  уся  на  хитрощах  ходе.   По.іт. 
Хитрувати,  рую,  е.ш,  гл.  Хитрить. 

Рудч.  Ск.  І.  188.  (Лисиця)  як  там  уже 
не  хитруванні,  да    не    могла    узять    те 

м'ясо  Рудч.  Ск.  І.  21.  Е,  хитруй,  не 
хитруй,  а  проти  Бога  не  вихитруєш. Павлогор.  у. 

Хитруха,  тсн.  ж.  Хнтрія  женщина, 
/Келех. 
Хитуні,  хнтусі  хнтусенькн,  меж.= 

Хнтю. 

Хить,  меж.  выражающее  качанів,  піа- 
таніе.  Як  човничок  у  морі:  туди  хить, 
туди  хить!  Г.  Бари.  361. 

Хнтю.  меж.  выражающее  качанії'.  Нон. 
стр.  299,  Л»  З І С  Хитю,  хишю,  матеє 
дитящко!  Нп. 

Хитючий,  я,  п.  Г:=Хнсткнй  1.  Се 
хиткчий  човен.  Волч.  у.  2)=Хисткий  3. 
Яка  хитюча  гілька.  Ніжин,  у. 

Хихи.  меж.  выражаюее.  сміхі-,  хііхи! 
Я  з  хлопцями  хихи,  хихи!  Нн.  Ой  ти 

старий:  кахи,  кахи!  я  молода'  хихи, 
хихи!  Марков.  45 

Хихнчкн,  чек.  ж  Хихиканье,  пере- 
смішки.  /  хихички—  той  же  гміх.  Ном. 
.^   12644. 

Хатіт,  хоту,  м.  Сміхт>,  хихиканье. 
Уман.  у.  Въ  иныхъ  ніствостям.  лишь  во 
мн.  ч.:  хйхоти.  Дриготи  дриготь,  а  зав- 

тра будуть   хихоти-хихоти.    .Іебед.    у. 
Хнхітня.  ні,  ж.  Сміхь,  хихнканіе.  Си. 

Хихіт.  Хихітню  справляє.  Сміется.  Констан- тиногр.  у. 

Хихлатий,  а,  в.  1)  Пушистый.  Хвіст 
у  лиса  хихлатий.  Вх.  Зн.  76.  2)  Ветви- 

стый. Хихлате  смеречє.  Шух.  І.   185. 

Хихотатися,  чуся.  чешся,  гл.  Хихи- 
кать, сміяться.  Щось  за  ним  іхіаду  ніби 

хихочеся.  ЕЗ.  V.  212. 

Хнць,  меж.  І)  Выражаегь  паденіе?  л 
вона  хиць  мені  на  шию.  2)=Хап.  Вх 
Уг.  273. 

Хнцькнй.  а,  е=  Хисткий  1.  На  туім 
Дунаю  хицькгї  кладки.  Чуб.   III.   306. 

Хйшки.  шок,  ж  =  Хихнчкн  Хнімьчь 
ми-снішками  одбувсь.   Черк,  у 

Хіба,  но^.==Хнба.  Хіба  тобі  кобили 
трохи?  Рудч.  Ск.  І.  2. 

Хід,  хбду.  м.  і)  Ходь,  проходь.  Хід 
узенький  ти  низький  і  дуже  трудний. 
МВ.  ТІ.  73.  2)  Шесгвіс,  движеяіе  пиередь. 
Нема  йому  ходу.  Не  можеть  ндтн  вперед*. 
Г>.  1862.  IV  8.5.  Во  мн.  хбди  -хожденіе. 
Минулися  мої  ходи  через  три  городи, 
серце  ж  моє,  дівчинонько,  любитися  го&і. 

І'рин.  Ш.  223.  Хід  полонинський.  Сопро- 
вождающийся обрядами  и  піснями  выгонъ 

скоти  весной  иаь  сель  вь  полонини.  Шух. 



910 Х1ДК4 — ХЛИНУТИ. 

І,  195.  Хбду  давати.  Убігать  Чого  ж  ти 
нас  кидаєш?  Ку*и  ж  ти  так  швидко 
ходу  даєш  та  й  не  озираєшся?  Г.  Г>арв. 
208.  3)  Сбыть.  На  паляниці  нема  хо<1у: 
люде  бубликів  та  й  бубликів.  Грин  І. 
78.  4)  Походка.  5)  Тим  же  ходом.  По 
прежнему  Пораска  журилась  тим  же 
ходом,  що  спершу.  Г.  Барв.  114.  6)  У  хід 
Місти  Класть  рередъ  собой,  по  пути 
своего  слідовая  ія.  Клади  сіно  в  ход. 
Рк.  Левиц.  Уи.  Хбденько,  хбдоньио.  Сам 
він  (молодий)  за  мною  приїхав,  за  моїм 
ходеньком  дрібненьким,  за  моїм  личень- 

ком біленьким.  Лукаш.  150.  Не  Марисин 
то  ходонько.  не  Марисин  голосонько,  лиш 
Маугисин  рутян  вінок.  АД.  І.  306. 

Хідка,  ки,  ж.  ?  Нохожано,  поброжа- 
«'  йоло  хідки  -  стежки.  КС.  1883.  IX. 
221., 

Хідлі.  лів,  м.  мн.  Ходули.  Паничі 
учаться  на  хідлях  ходити.  Вх.  Зн.    76. 

Хідник,  ка,  м.  Дорожка,  тропинка.  Вх. 
Уг.  273. 

Хидві,  ні.  ж.  1 )  Хожденіе.  Давай  хо- 
дить в  горох!...  Ходили  і  хіднею  пшени 

цю  й  жито  все  так  зм'яли  та  стовкли. 
Г.  Арт.  (0.  1861.  Ш.  90).  Яка  тепер 
хідня/  багно  по  коліна.  Черк.  у.  Звісно 
хідня  моя  якая!  як  отак  на  негодь  та 

вночі,  то  і  в  рів  шелеснеш.  Екатери- 
иосл.  у.  3)  Походка.  Ну,  та  й  хідня 
його  паскудна.  Лебед.  у. 

Хімлушечка,  ки,  ж.  Ум.  огь  хімлушка. 
Хімлушка,  ви,  ж.  ?  Ум.  Хімлушечка. 

Захімлили  хімлушечку,  як  у  полі  ду- 
шечку. Сьому  тому  хімлушечка,  а  Юра- 

Єю  як  душечка.  Мет.  209. 
Хіп!  меж.  Хвать!  Мир.  ХРВ.  321  Він 

підкрався  та  хіп  її  за  хвіст,  та  й  пій- 
мав. Рудч.  Ск.  ІГ.  10. 

Хір,  хоря,  -и.=Тхір.  Вх.  Зн.  76. 
Хірт,  хорта,  м.  Борзая  собака.  Дрі- 

жишь,  як  мокрий  хірт,  зубами,  знай, 
цокоіе.  Греб.  385. 

Хірхйльннй,  а,  е.  Плутоватый,  хит- 
рый. Желех. 

Хісен,  сна,  .к  =Хосен  Який  мені  з 
того  хісен?  Ямиол.  у. 

Хіонувати,  ся,  ную,  ся,  еш,  ся,  гл. 
Пользоваться. 

Хіть,  хоті  и  хіті,  ж.  Охота,  желаніе. 
Пули  латинці  дружні  люде  і  воюватись 

мали  хіть.  Котл.  Ен.  IV".  60.  Сього  ди- 
ва— иби  хіть.  ІІом.  .V  7673.  Аби  хіть 

була!  от   як    уже    нема»   хоті....    ІІом. 

№  4975.  Хіті  з  вола,  а  сили  з  комаря. 
Ком.  Пр.  Л-  1233.  Хіть  мати  до  кого 
II  міть  къ  кому  склонность,  и.іеченіе.  До 
кого  ти  хіть  більшу    „аеш?  Иолт. 

Хіхн.  хів.  мн  Сміх'ь.  Одно  хіхи  справ- лин.ть!  Лохн.  у 

Хлак,  ка,  м  Флагь.  Приїздять  у  ті 
дикі  степи,  роблють  три  куріні  і  вики- 

дають три  хлаки.   Грнн.   І.    190. 
X  іамати,  маю,  еш,  гл  Сі  жадностью 

■есть.  З  хлівця  прожогом  вискочила  не- 
величка свинка  і  кабанчик  і  давай  по- 

хапцем хламати  зерно.    Мир.     ХІ'В.    9. 
Хламида,  дя,  ж  Хламида.  Ходив  він 

як  чернець,  у  високій  шапці,  у  чорній 
хламиді  і  підперізувався  ремінним  поя- 

сом. Стор.  II.  56. 
Хламйдвнк.  вя,  м    Восякъ.    Полт.    у 
Хлажйдннця,  ці,  ж.  Босячка.  Кобел.  у. 

Хламіття,  тя,  с.  Тряпье,  лохмотья. 
Хламіття  позбграй,  от  буде  дощ. 
Хланов,  нку,  м.  Флаагь.  Мирг.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 

Хлань,  ні,  ж.  Г)— Веводня.  2)  Мно- 
жество, огромное  количество.  Хланею  на- 

літали.  Желех.  Виїв  б.  хлань....  Фр. 

Пр    71. Хлап.  па,  м.  11  Валетъ  (въ  картахъ). 
КС.  1887.  VI.  463.  2)  Кляпанъ  (въ  му- 

зыкальность инструмент  т.,  напр.  въ  дірі). 
Прил.  у. 

Хлебеснути,  ну  нёш,  гл.  Хлебнуть, 
выпить.  Лице  хмуре,  чуб  стовбуром — 
ознака,  що  Грицько  вже  хлебеснув.  Мир. 
Пов.  І.  131. 

Хлебтати,  бчу.  чеш.  гл  Хлебать,  ло- 
кать.  „Чи  не  хоч,  душко,  чаю?и  — спитав 
капитан,  хлебчучи  йоге  з  люлькоіб.  Кв. 
Собака  хлебче  воду.  НВолын.  у. 

Хлезінь,  ні,  ж.  Расі  Вигнав  огіепіа- 
1і8.  Шух.  І.  21. 

Хлепіт,  поту,  м.  1)  Плесиъ,  вспески. 
2)  мн    Хлепоти.=Гряд»  3    Вх.  Пч.  II.  25. 

Хлепотіти,  почу,  тйш,  гл.  Плескать, 
ии.іесі.иваться.  Хлепоти....  зоветься  місце. 
де  ріка  іде  вузшим  коритом,  а  хвилі  еї 
підскакують  і  хлепотять.  Вх.  Пч.  11.  25. 

Хлеотати,  пчу,  чеш,  гл.=Хлебтатн. 
Не  погане  море,  що  собаки  хлепчуть. 
Нон.  Де  5210.  Та  ж  він  хлепче  кров  люд- 

ськую, мов  собака  воду.  К.  МБ.  X.   12. 

Хлйвутн,  ну,  неш,  гл.  Хлынуть.  / 
хлинули  сльози;  дрібні,  дрібні  полилися. 
Шевч.   172. 
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Хлап!  меж.  1)  Выражяетъ  хлеоавіе. 
Яблучка  куеь,  а  горілочки  хлип.  Мнж.  46. 
2)  Выражаетъ  всхлипьівавіе. 
Хлапаива,  ва,  ас.  Клаианъ  (въ  ыузык. 

нвструменгБ).  Харьк.  г. 
Хлипання,  на,  с.  Всхлимьіваніе.  плачъ. 

І  хлипання  все  росказати,  і  крик,  і 
охання,  і  жаль.  Котл.  Ей.  VI.  49. 

Хлнп&ти.  паю,  вш  и  плю,  нлеш,  гл. 

1)  Всхлипывать,  плакать.  Прийшла  Ве- 
нера іекривившись....  і  стала  хлипать 

перед  ним.  Котл.  Ен.  I.  12.  Петрунева 
ненька  слізоньками  хлипає.  КС.  1882. 
V.  363.  2)  0  сапогахъ,  въ  кот.  попала 

вода:  издавать  при  ходьбі  звукъ  отъ  при- 
сутствія  воды.  На  річку  йшли  чоботи, — 
рипали,  а  з  річки  йшли  чоботи,-  хли- 

пали. Нп. 

Хлапи,  пів,  м.  мн.  Всхлнмивавія,  сле- 
зы: Увірилась  йому  своїми  хлипами. 

Хляпнута,  ну,  неш,  гл.  Одв.  н.  оть 
хлипати.  Всхлипнуть. 

Хлйпок,  пка.  .«.—Хлипавка 

Хлиснути,  ну,  нёш,  гл.  Хлебнуть.  Ле- 
внц.  Пов.  1 00.  А  деякі  так  так  хлисну- 

ли, що  де  упали,  там  заснули.  Котл.  Ен. 
Хлиснути....  з  горшка  тег  юхики.  Грин. 
І.  280.  Вже  двірської  поливки  хлиснув!  Уже 
попробовалъ  жизни  на  барскомъ  дворі. 
Ном.  №  1312. 

Хлист,  ту.  м.  1)  Щолканіе  бича.  їде 
вія  без  коліс,  а  батіг  без  хлисту.  Нон. 
стр.  802,  №  434.  2)  Пруть,  хлысть.  Ум. 
Хлистик.  Жевжики  обидва  і  голі — вашеці 
проше—як  хлистики.  Котл.  НП.  350. 

Хлистати,  щу,  щеш,  гл.  Хлебать,  пить. 
Наварив  юшки, — нехай  хлищуть.  Но*. 
Л-  3522.  Та  і  горілочку  хлистала.  Котл. 
Ен.  І.  11. 

Хлнсь,  меж.  оть  гл.  хлистати.  Пуншу 
хлись!  Котл.  Ее.  IV.  28. 
Хлйськатв,  сяю,  вш,  гл.  Плескать. 

Ях  филя,  шо  по  Дніпру  в  негоду  похо- 
жає,  клекоче,  рветься,  сивим  пилом  хли- 
ська.  Сніп.  45. 

Хліб,  ба,  м.  1)  Ххвбъ:  въ  ноль  ва 
корню  или  печеный  хлібь.  Чуб.  VII.  444. 
Нам  Бога  не  вчить,  як  хліб  родить. 
Ном.  №  35.  Хто  дав  зуби,  дасть  і  хліб 
до  губи.  Яом.  №  76.  Хліба  напечено,  бор- 

щик зварений.  Рудч.  Ск.  II.  33.  2)  Вообще 
заработогь,  средства  кь  существованію 
Чи  я  пан,  чи  що,  що  ще  захотів  легкого 
хліба.  Рудч.  Сж.  І.  5.  От  і  поженилисе 
да  й  думают,    у    який    хліб    кинутись: 

у  столярі   пуийти,-  -хліб   треба    купу- 
вать.—Пуийдемо  у  хлібороби,  каже.  Чуб. 
II.  15.  Вь  значеній:  недвижимый  владі- 
нія,  жалуелыя  ва  содержавіс  кому  либо, 
употребл.  во  мв.  ч.:  хліби.  Вважаючи  на 
жизнь  благочестиву  печерських  іників,  ми 

простирали  з  престолу  нашу  руку  ми- 
лостиву і  їм  хліби  духовні  надавали. 

К.  МБ  II.  123.  3)  Хліб-сіль.  Хлібосоль- 
ство, радушіе.  Я  по  вашій  хліба-соли 

прийшла  до  вас  дітей  доглядати,  бо 
здавна  знаю  вас,  а  до  кого  гінчого,  то  б 

зроду-віку  не  прийшла.  4) — старий.  Раст. 
Зсіегойи  с1а\из.  Вх  11  ч  II.  36.  Ум.  Хлі- 

бець, хлібчик,  хлібчичок. 
Хлібеня,  нятн,  с  Хлібець,  небольшая 

коврижка  хліба.  Як  виймеш  хліб  з  печі, 
так  розломи  хлібеня.  Грив.  II.  25. 

Хлібина,  ни,  ж.  Одинъ  хлібь,  коври- 
га Як  печуть  хліб,  так  виймають  пер- 

ву  хлібину  або  книш  і  ламають.  ХС. 
ПІ.  56.  Заробив  десять  копійок,  купив 
хлібину,  приніс  додому  і  ззіли  і/трьох. 
Грин.  II.  258. 
Хлібйти,  блю,  бнш,  гл.  1)  Снабжать 

хлібомь.  давать,  посылать  хлібь.  Хліби 

нам.  Боже,  щоб  нам  було  гоже.  2)  Пач- 
кать хлібомь.  Не  хліби  ножа.  3)  Льстить, 

угождать.  А  він  хлібить  жінці.  Могил,  у. 
Хлібівча,  чати,  с.  Родъ  маленькой  кваш- 

ни. Вх.  Лем.  478. 

Хлібний,  а,  е.  П  Хлібний.  Кладе  (ко- 
ровай) на  віко  від  хлібної  діжі.  МУЕ. 

ПІ.  167.  2)  Богатый  хлібомь,  иміющій 
много  хліба.  Там  все  народ  хлібний. 
Зміев.  у.  Хлібна  країна.  Староб.  у. 
3)  Хлібна  дочка.  Незаконнорожденная  дочь. 
Тільки  Богу  молиться,  відмолює  гріх 
свій,  що  породила  хлібну  дочку. 

Хлібодар,  ра.  м.  Кормидець.  і  Шляхта) 
готова  була  за  свого  хлібодара  (магната) 
витягати  з  піхов  гострі  шаблі.  Мир. 
ХРВ.  91. 

Хлібодарнив,  ка,  м.  =  Хлібодар.  Са- 
гайдашний,  наш  батько,  хлібодарник  і 
гетьман.  К.  ПО.  107. 

Хлібопева,  ва,  м.  Хлібникь,  хлібо- 
некь.  Шейк. 

Хлібопевня,  пі,  ж.  Пекарня.  Черк.  у. 

Хлібороб,  ба,  м.  Земледілець,  хлібо- 
пашець.  На  Обрітення  обертаються  пти- 

ці до  гнізда,  хлібороби  до  плугів.  Ном. 
Лі  523. 

Хліборобити,  блю,  бнш,  гл.  Занимать- 
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ся  земледіліемг.  Деякі  чумакують,  а 
більш  хлібороблять.  Харьк.  г. 

Хліборобів,  бова,  ве.  Принадлежащей 
земледельцу.  Прийшов  до  трупу  хліборо- 
бового.  Грнн.  І.  187. 

Хліборобна,  кв,  ж.  Женщина,  зани- 
мающаяся хлъбопашествомъ. 

Хліборббннй,  а,  е.  Пахатный  (о  зем- 
лі). Хліборобна  земля.  Черк.  у. 

ХліборббниБ,  ка,  м  —-Хлібороб.  Ум. 
Хліборббничон.  Кому  ж  ти,  коси,  доста- 

нешся: чи  школничку,  чи  полковничку, 
чи  прежньому  хліборобничку,  що  в  поле 
йде — не  вмивається.  Чуб.  V.  580. 

Хліборобство,  ва,  с  Земледіліе,  хлебо- 
пашество. Масюк  любив  хліборобство.  Ле- 

виц.  Пов    193. 
Хліборобський,  а,  є.  Земледільческій. 

хлібопашескій.  # 

Хлібосіль,  соли,  ж.  Въ  выраж.:  бути, 
бувати  у  хлібосблі.  Водить  компанію.  Він 
тепер  такий  багатирь,  що  ніколи  і  у 
хлібосолі  з  нами  не  бува.  Лебед.  у. 

Хдібусь,  ся,  м.  Ласкательное  отъ  хліб. 
Святий  хлібусь.  Вх.  Лем.  478. 

Хлібчяк,  ва,  м.  1)  Ум.  отъ  хліб. 

2)  Родъ  датской  игры.  Ив.  55.  3) — чбріів. 
Раст.   Лоппеа  риііа  Бс.  ЗЮЗО.  I.  129,  177. 

Хлібчнчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  хліб. 

Хліб'я,  б'ятв,  с  =Хлібеня.  Зосталося 
одно  хліб'я, — на  сьогодні  стане.  Лохв.  у. 
Візьми  пару  хліб'ят  на  дорогу.  Лохв.  у. 

Хлів,  ва,  м.  ХлЪвъ,  поміщеніе  для 
скота.  Бджола  з  дупла,  а  свиня  з  хліва. 
Ном.  №  13168.  Мов  діло  теляче,  наїлося 
та  і  в  хлів.т  Ном.  Л»  13576.  Ум.  Хлівець, 
хлівчик,  хлГвчичок.  Стоїть  хлівець,  повний 
овець.  Ном.  стр.  290,  Лі  4. 

Хліввва,  ив,  ж.  Небольшой  хлъвъ. 
Ум.  Хлівйина. 

Хлівйще,  ща,  м.  Ув.  отъ  хлів. 

Хлівчик,  ка,  хлівчичов,  чва,  м.  Ум. 
отъ  хлів. 

Хло  Сокращ.  изъ  хлбпче.  См.  Хлопець. 
А  котрим  ти  конем  ідеш,  хло? — А  кот- 

рим же  їхав  би?  рижим.  Федьк. 

Хлоню.  Звательный  падежъ  вм'Ьсто  хлбп- 
че, слово  ласкательное.  А  як  же  ми,  хло- 
ню мій,  бурлакуючи,  справимось?  Коли  б 

ти  знайшов  собі  дівчину  та  одруживсь. 
Г.  Барв.  191. 
Хлоп,  па,  м.  1)  Мужикъ,  мужчина. 

Хлоп — як  дуб.  Ном.  Л1?  8617.  2)  Кресть- 
янину мужикъ.  Пан  на   троні,    а    хлоп 

на  ослоні.  Ном.  >е  1146.  Коли  б  не  хлоп, 
не  віл— не  було  б  панів.  Ном.  №  1142. 
Ув.  Хлопище. 

Хлопав,  ка,  .«.— Хлопець.  Стрілець, 
кулачник  і  рубака  і  дужий  був  з  його 
хлопак.  Котл.  Ен. 

Хлопан,  на,  м.  Валетъ  (въ  картахъ). 
Не  чваньвя  дуже,  бо  я  зараз  прикрию 
хлопаном.  Богодух.  у. 

Хлопець,  пця,  м.  1 )  Мальчикь.  П'яте- 
ро діток  Бог  дав:  дві  дівчини  і  три 

хлопці.  МВ.  І.  9.  2)  Подростокъ,  юноша, 

молодой  челов-Ькъ,  парень;  мн.:  ребята. 
КС.  1887.  УШ.  767.  3  Богом— не  з  хлоп- 

цем жартувати.  Ном.  Еней  буе  пару- 
бок моторний,  і  хлопець  хоть  куди  ко- 
зак. Котл.  Ен.  1.  5.  Дівчата  ж  із  хлоп- 

цями начали  гулять.  Рудч.  Ск.  II.  157. 
У  ліс,  хлопці!  Шевч.  173.  Хлопці-ри- 
боловці,  удалі  молодці,  ви  закиньте  сіт- 

ку через  синє  море.  Чуб.  V.  28.  3)  Уче- 
никъ  у  ремесленника.  Вас.  210.  4)  мн. 
Хлбпці.  Родъ  паптомины  съ  куклами  и  му- 

зыкой; устраивается  девушками  на  рож- 
дественскихъ  святкахъ.  0.  1862.  IV.    87. 

5)  Подпорка  въ  дышл*  у  воловьяго   воза. 
6)  Штативъ,  подставка  для  веретена  въ 
видъ  четырехугольной  рамки,  когда  съ  ве- 

ретена сматываютъ  на  клубокъ  витки.  Ум. 
Хлбпчик,  хлбпчичок.  В  його  двое  дітей  зо- 

сталося: хлопчик  і  дівчинка.  Рудч.  Ск. 
II.  67.  Си.  Хлоню. 

Хлбпнтя,  плю,  пиш,  гл. — дух.  Захва- 
тывать духъ.  Квітки  пахнуть,  аж  хло~ 

топь  дух.  НЬжин.  у. 

Хлопйще^ща,  м.  У  в.  отъ  хлоп.  Му- 
жичище-хлопище  хап  за  притику  з  вія. 
Гн.  II.   168. 

Хлопійво,  ва,  м.  То-же,  что  и  хлопець  2. 
За  кого  ж  я  піду,  молоденька?  А  чи  за 
старого,  а  чи  за  малого,  а  чи  за  хло- 

пійка молодого?  Мил.  83. 

Хлбшт,  поту,  м.  и  лр.=Клопіт  и  пр. 
Голові  хлопіт,  а  біді  весілля.  Ном.  &  2215. 

Хлопко,  ва,  м.  Мальчикъ,  юноша.  Десь 
узявся  хлопко,  а  хлопко  маленький,  під 
ним  кониченько,  коник  вороненький.  Чуб. 

V.  1071.  Ой  запрягай,  хлопку,  коня  во- 
роного, да  поїдем  вінчаться  до  попа  чу- 

жого. Чуб.  V.  283. 

Хлопвувати,  вую,  вш.  гл.  Служить. 
Ом  не  схотів  же  ти  мені,  хлопку,  хлоп- 
кувати,  і  будеш  же  ти  панам  ляхам 
стадо  напувати.  Мет.  403. 

Хлбпнутн,  ну,  нвш,  гл.    Выпить    зал- 
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помъ,  выпить.  Хлопнула  чарку  за  одним 
махом  до  дна.  Левиц.  Пов.  211.  Купила 
горілки....  сама  напилась  і  кучеру  дала, 
і  він  хлопнув  добре.  Чуб.  II.  ЗО. 

Хлопотатн.  чу,  чеш,  гл.  и  пр.=Кло- 
потатн  и  пр. 

Хлопство,  ва,  е.  Простой  народъ,  му- 
жики, мужичье.  Не  нам,  шляхто  моя 

вірна,  від  хлопства  втікати!  К.  Досв. 
186. 
Хлопський,  а,  е.  Простой,  мужичій. 

Труба  хлопська  тварж.  Стор.  М.  Пр.  79. 

Хлоптатн,  вчу,  чеш,  г.:.— Хлептатн. 
Бігло  три  пси:  один  білий,  другий  чер- 

воний, третій  чорний.  Білий  біжить 
більма  зобати,  червоний  крови  хлопта- 

ти. Миж.  150. 

Хлопцюватн,  цю»,  вш,  гл.  Быть  въ 
отроческомъ  возраств,  быть  мальчикоыъ. 
Тут  він  хлопцював,  тут  виріс  і  моло- 

диком став.  (Стрижев.).  Як  я  ще  хлоп- 
цював. О.  1862.  ЇХ.  63. 

Хлопцюга,  ги,  м.  Ув.  оть  хлопець. 
Я  наймит  у  неї,  хлопцюга  приблудний. 
Петренко  (Южнор.  сб.  33).  Ну,  вставай, 
хлопцюго!  Млак.  77. 

Хлопча,  чати,  с  Маленькій  мальчикъ. 
См.  Хлоп'я.  Ум.  Хлопчатко.  Росте  те  хлоп- 

чатко. Морд.  Пл.  13. 
Хлопчак,  ка,  .«,= Хлопець.  Канев.  у. 
Хлопченя,  натн,  е.— Хлопча.  Ходіть 

лишень  ближче,  хлопченята,  я  по  яблуч- 
ку вам  дам.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  69).  Ум. 

Хлопченятно. 

Хлбпчик,  ка,  .«.  1)  Ум.  оть  хлопець. 

2)  Подставка  въ  дышлъ'  воловьяго  воза 
(війТ),  чтобы  оно  не  могло  совсбмъ  опу- 

ститься на  землю.  Рудч.  Чп.  250.  3)  .  У 
гребенгцнковъ:  палка  съ  нарізками,  под- 

держивающая роговую  пластинку  на  вер- 
стакъ  во  времи  строганія.  Вас.  164. 

Хлопчина,  ня,  .м.— Хлопець.  Пал- 
лант,  любесенький  хлопчина,  скріпивсь, 

стоїть  як  твердий  дуб.  Котл.  Ен.  \*І.  28. Ум.  Хлопчинка,  хлолчмиочка.  Мил.  152.  Ой 
де  ж  ти  будеш  ночувати,  хлопчино, 
хлопчиночко?  Чуб.  V.  94. 

Хлбпчнчок,  чкя,  м.  Ум.  оть    хлопець. 
Хлоп  я,  ятя,  с  Маленькій  мальчикъ; 

мн.:  ребята.  Се  й  мале  хлоп'я  знає.  МВ. 
1.  107.  Тепер, -от  як  там  п'ять  або 
шість  год  хлоп'яті,  вже  воно  й  у  штан- 

цях. Рудч.  Ск.  А  нуте,  хлоп'ята,  на 
байдаки!  Море  грає,  ходім  погуляти. 
Шевч.  49.  Ум.  Хлоп'ятко,  хлоп'яточко.  Па- 

се ягнята  мале    хлоп'яточко    в    стерні. Шевч.  553. 

Хлоп'ячий,  а,  е.  Принадлежащей,  от- 
носящейся къ  мальчикамъ,  ребяческій,  маль- 

чвшескій.  Чуб.  І.  117.  Хусточка  в  його, 

що  з  кишені  виймав,  гЛо  не  хлоп'яча,  а 
притьмом  дівоча.  Кв.  По  хлоп'ячі.  Какі. 
мальчикъ,  какъ  мальчика.  Як  її  одягали, 

як  постригали  по  хлоп'ячі,  вона  не  пру- 
чалась, нічого  не  казала,  тільки  що  пла- 

кала. Кв. 

Хдоста,  тн.  ж.  Порка,  наказані?  роз- 
гами. Ном.  №  3862.  Положивши,  дайте 

добру  хлосту,  поки  верне  дощі  та  роси, 
що,  знаю,  в  неї  на  мисниках  та  на  по 
лицях.  Кв.  Хлбсти  діти.  Выпороть,  а  за 
гбмъ  вообще  отколотить.  Гей  дамо  ляхам 
а  превражим  синам  превеликую  хлосту 
АД.  II.  66. 
Хлудяна,  ня,  ж.  Хворостина,  лозина 

пруть.  Миж.  193.  Аж  мій  милий  іде,  як 
та  буря  гуде,  і  хлудину  волоче  таку  су- 
ковату  та  на  мою  білу  спину  та  пеня- 
кувату.  Нп.  Ум.  Хлудинка. 

Хльобтати,  бчу,  чеш,  гл.=Хлебтати. 
Юшечку  хльобтати.  Грив.  ІП.  487. 

Хльоп!  меж.,  выражающее  ударъ.  А  він 
бабу  хльоп  в  писок.  См.  Хляп. 

Хльоптатн.  пчу,  чеш,  г.і.=Хльобгатн. 
Собаки  хльопчуть  воду.  Харьк.  г.  Помиї 
хльоптали.  Мил.  Св.  49.  Гріш.  ПІ.    545. 

Хльбра,  ря,  ас.=Хлоста.  Ланам,  під- 
панкам і  слугам  давали  в  пеклі  добру 

хльору.  Котл.  Ен.  Ш.  41. 
Хльбрка,  кн,  ж.  Проститутка.  Ном. 

Лі  723.  З  обстриженими  головами,  з  під- 
різаними пеленами,  стояли  хльорки  на- 

голо. Котл.  Ен.  Ш.  29. 

Хльос,  меж.  выражающее  стеганіе  пру- 
томъ,  кнутомъ.  Верба  хльос,  бий  до  сльоз. 
Ном.  №  348. 

Хльостати,  таю,  вш,  гл.  Стегать. 
Антосьо  хльостав  різкою  на  городі.  Св. 
Л.  138. 

Хльость!  .кеас.=Хльос.  Чуб.    П.    575. 
Хлюдння,  ни,  ас.=Хлудина. 
Хлюнути,  ну,  нвш,  гл.  Хлынуть.  Вода 

так  і  хлюне  тобі  у  вічі. 

Хлюп,  меж.,  выражающее  плескъ  воды, 
паленіє  въ  воду.  Жяба  на  березі  сиділа 
та  хлюп  у  воду.  Драг.  366. 
Хлюпання,  ня*  с.  Нлесканіе. 

Хлюпати,  паю,  вшУ  гл.  Плескать,  рас- 
плескивать жидкость. 

Хлюпатися,  паюся,    ешся.    гл.    Плес- 
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каться.  Несла  Ыйницю  в  руках,  і  молоко 
хлюпалось.  Чуб.  І.  199. 

Хлюпів,  шя,  .м  Часто  разливаюшій, 
рісплескивающій  воду.  Хлюпала  б  тебе 
хиха  година!  Усе  б  тіки  умивавсь  та 
розхлюпував  воду.  От  злидень,  от  хлю- 
пій!  Староб'Ьльск.  у. 
Хлюпнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  огь 

хлюпати.  Плеснуть.  Водою  йде — не  хлюпне. 
Ном.,  стр.  291,  №  24. 
Хлюпнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Одн.  в 

одъ  хлюпатися  Чай  хлюпнувся  і  розлився. 
Левиц.  Ііов.  62. 

Хлюпостатися,  щуся,  щешся,  гл.  Пле- 
скаться въ  воді.  Ном.  Л»  12632.  Тече  во- 

да із-за  гаю  та  попід  горою;  хлюпощуть- 
ся качаточка  поміж  осокою.  Шевч.  226. 

На  річеньці  та  на  дощечці,  та.к  дівчина 
хлюпощеться,  умивається.  Чуб.  V.  1158. 

Хлюпостіти.  щу,  стиш,  гл.=Хлюпо- 
тітн.  Щось  хлюпостить  постолами, 
•івяка  щось  по  грязі.  Г.  Барв.  189. 

Хлюпотіти,  чу,  чеш,  гл.  Плескать.  Хлю- 
потить вода.  Черк.  у.  Д.ОЩ  хлюпотить. 

Харьк.  у. 
Хлюснути,  ну,  неш,  гл.  Плеснуть.  Лі- 

сом іде— не  трісне,  водою  йде — не  хлюс- 
не.  Ніш.,  стр.  291,  ?*  24. 

Хлюст,  та,  м.  і )  Родъ  карточной  игры. 
В  хлюста,  в  пари,  в  візка  іграли.  Котл. 
Ен.  І.  23.  Хлюстом  называется  въ  этой 
игр*,  если  у  кого  либо  изъ  играющихъ 
окажется  три  карты  одной  масти  или  три 
козыря,  или  три  хвальки,  или  три  туза, 
или  двъ  карты  одной  масти  и  хвалька. 
КС.  1887.  VI.  470.  2)  Брати  хлюст.  Въ 
карточной  игрЬ  въ  хвиль  іЛііть  у  себя  ко- 

зырную даму,  называемую  также  хвиль. 
КС.   1887.  VI.  468. 

Хлющ,  ща,  .«.  хлюща,  щі,  ж.  Струя 
дождя?  Мокрий  як  хлющ.  Ном.  А;  13162. 
Одно  те,  що  втомилась,  а  друге  —змокла 
як  хлюща,  так  з  неї  і  тече.  Кв. 
Хлющнтн,  щу,  щнш,  гл.  Стекать?  Ото 

обмочило  тебе  дощсн,  аж  хлющить. 

Хляґа,  ґн,  ж.  Слякоть,  дождливая  по- 
года. Мнж.  1  УЗ.  Як  його  їхати,  як  ота- 

ка хля/а  буде?  Канев.  у.  Під  дощ,  під 
шквирю,  хлягу.  Мкр.  Г.  51. 
Хляґоза,  ви,  лс.=Хляґа  **»*пг.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Хляґозяти,  знть,  гл.  безл.  і,  сля- 
коти. Лубен,  у.  Мирг.  у. 

Хляда,  ди,  лс.=Хляґа.  Чуб.  VII.  576. 

Хлядрівка,  кн,  ж.  Узоры,  выделывае- 
мые гончарами  на  глиняной  посуді.  Ка- нев. у. 

Хлядруватн,  рую.  ев,  гл.  Расписы- 
вать узорами  глиняную  посуду.  Тра  хля- 

друвати  миски.  Канев   у. 
X лижниця,  ці,  ж.  Потаскуха.  Харьк.  у. 
Хляиа,  кн,  ас.=Хляґа.  Що  ти  бу- 

деш на  ліжку  лежати,  а  я  буду  на 
хляці  стояти.  Лукаш.  71. 
Хляки,  ків.  м.  мн.  1)  Рубцы  (часть 

желудка  жвачнаго,  гдЬ  переваривается  пи 
ща;  желудокъ  съ  кишками  (животваго) 
Як  будуть  мене  різать,  так  ти  проси 
ся  хляки  мить.  ЗОЮР.  II.  24.  2)=Міздря 
Вас.  153,  157. 

Хлянути,  ну,  неш,  гл.  її— Хляти 
Не....  аж  рука  хляне.  Гн.  I.  89.  2)  Лить 
ся.  А  вода  хляне  та  й  хляне.  Черк,  у 

3)  Хлынуть.  З  Василя  кров  так  і  хля- 
нула, 0.'  1861.  X.  38. Хляп!  меж.  Хлопъ!  Также  выражаегь 

ударъ.  Хляп  по  пиці  одного  й  другого. 
ЕЗ.   V.  201. 

Хляпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Хлопать. 
Скільки  не  хляпав,  пановка  не  спалила. 
Чуб.  1.  154.  Кінські  підкови  хляпали. 
Мир.  ХРВ.  301.  2)  Хлесгать.  Стьонжечка 

ходила  ходора  'д  вітру,  хляпала  мене 
по  лицю.  Г.  Барв.  21.  3)  Падать  (о  чемъ 
либо  мокромъ).  Сніг  хляпе.  Вх.  Уг.    273. 
Хляпнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  огь 

хляпати.  Хлоавуть.  Дверима  хляпнула. 

Г.  Барв.  217.  Руками  хляпнуть.  Поп-,  г. 
Хлястор.  ра,  м.  Тряпка,  въ  которую 

заворачиваютъ  пулю  для  винтовки. 
Хлясь!  меж.  выражающее  стеганіе  кну- томъ.  Коней  хлясь  да  хлясь. 

Хляти,  хляну,  неш,  гл.  1)  Ослабевать, 
обезсил:,цать.  1  враже  так  товкли  насін- 

ня, ще  у  Рутульців  хляв  і  дух.  Котл. 
Ен.  V.  64.  2)  Упасть  въ  безсилій.  А  він 
лихи  хляв  на  мене,  як  той  явір  підтя- 

тий. Федьк. 

Хлятьба,  бн,  ж.  Мокрота.  Оце  знов 
кров' то  хлятьба  повалила  і  душить  мене, 
не  дає  одкашлятись. 

Хлящём,  нар.  Въ  безпорядки.  Кинув 
хазяйство  хлящСм.  Кіев.  у. 

Хм!  меж.  Гмъ!  Полт.  г. 

Хмара,  ри,  ж.  1)  Туча,  облако.  Це,  шо 
міс  бачим  над  собою  сине,  до  це  ще  не  небо, 

а  цс  оболоки;  а  те,  шо  ходить  попід  обо- 
леками,  до  то  хмара.  Чуб.  І.  2.  Смутно 
мені  та  сумно  мені,  мов  я  в  чорну  хма- 

ру ввійшла.  МВ.    І.    89.   2)    Множество, 
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масса.  Хмарою  йдуть  люде.  Нои.  №  7678. 

3)  Заходити  в  хмару.  Фантазировать.  4)  Хма- 
рою перейти.  Пройти  безслідно.  Не  жу- 
рись: хмарою  перейде,  та  й  край.  Волч.  у. 

Ум.  Хмарна,  хмарочка,  хмаронька.  За  сон- 
цем хмаронька  пливе.  Шевч.  445.  Ясні 

зірочки — то  світилочки,  чорні  хмарочки, 
до  то  свашечки.  Мет.  19. 

Хмарин»,  ні,  ж.  Туча.  Сизенькі  хма- 
рлни....  по  небу  простягліїся.  0.  1862. 
VII].  17.  Зацвів  козак  рожиною,  дівка 
калиною,  розійшлися  вони  чорною  хма- 

риною. Чуб.  V.  283.  Ум.  Хмаринка,  хма- 
риночка. Сияло  сонце  в  небесах,  а  ні  хма- 
риночки. Шевч.  100. 

Хмарин,  рить,  хиариткоя,  риться, 
гл.  безл  Покрываться  тучами.  Ой  хма- 

риться, туманиться  став  дощ  накра- 
пати. Нп.  Небо  хмариться.  6в.  Мт. 

XVI.  3.  Куриться,  хмариться, — дощ  бу- 
де. Грин.  Ш.  384.  Шуткують,  а  у  мене 

в  душі  хмариться.  Ком.  Пр.  Лё  435.  Ди- 
виться, мов  би  хмарить.  Сиотригь  сумрач- 

но, мрачно.  Кролев    у. 
Хмарка,  ки,  ж.  Ум.  огь  хмара. 
Хмарний,  а,  е.  Облачный,  пасмурный, 

сумрачный.  Хмарний  день.  Хмарна  осінь. 
Лениц.  І.  45.  Лице  було  хмарне,  темне 
й  сумне,  як  північне  небо.  Левиц.  Нов.  6. 

Ум.  Хиарнёньний,  хмарнесенький.  Чуб.  V. 
890. 

Хнарннк,  ка,  м  Колдувъ,  управляющей 
тучами.  МУЕ.  Ш.  53. 

Хмарно,  нар.  Облачно,  пасмурно,  сум- 
рачно. Хмарно  на  дворі.  Літечко  моє 

святе  минуло  хмарно.  Шевч.  584.  Не 
дивись  так  хмарно.  Шевч.  299.  Ум. 

Хнариеньио,  хмарнесенько.  Ой  ясненько  сон- 
це сходить,  хмарненько  заходить.  Чуб. 

V.  320. 

Хмаровії,  а,  е.  Образующейся  изъ  ту- 
чи. Хмарові  капельки.  Дещо. 

Хмаронька,  хмарочка,  ки,  ж.  Ум.  огь 
хмарна. 

Хмелик,  ка,  м.  1)  Уи.  огь  хміль.  З  те- 
бе, хмелику,  все  зле  і  все  лихе.  Ком.  1 1  р. 

X  893.  2)  Родъ  узора  въ  вышив  къ.  Г. 

Барв.  216.  Существуетъ  несколько  разно- 
видностей: хмелик  рожевий,— коло  шнуроч- 

ка,—на  гіллячках  ягідками,— чорнобривця- 
ми,— лапками, —  петрушкою,  —  молоточками. 

Чуб.  VII.  427.  3)-  польовий.  Раст.  ТгіГо- 
Ііит  а^гагіит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139. 
Хмелина,  нн,  ж.  1)  Одно  растеніе 

хмели.  Як  хмелині  вгору  витися.  Мет. 
79.  2)  Раст.    Сизсиїа.    Вх.    Зн.    76.    Ум. 

Хмелинка,  хмелинонька,  хмелиночка.  Чуб. 
V.   280. 

Хмелити,  дів,  лиш,  гл.  Заправлять 

хиелемъ.  Загадав  Іван  ся  женити,  з  м'який 
пиво  варити,  кропивою  хмелити,  а  гли- 

ною дріжджити.  Рк.  Макс 

Хмель,  лв,  м.  —  Хміль 
Хмельная,  а,  є.  Опьяннющій,  хмель- 

ной. Молода  брага  хмельна.  Ном.  №  8718. 
Хмельник,  ка,  м.  Місто,  гдв  растеть 

хмель.  Желех. 

Хмельниччини,  ни,  м.  Козакъ  взъ 
войска  Б.  Хмельницкаго.  К.  Дз.  27. 
Хмельниччина  и  хмельнйщнна,  ки, 

ж.  Эноха  Б.  Хмельницкаго.  ЗОЮР.  I.  97. 

Хмельовий,  а,  е.  Сделанный,  состоя- 
щій  изъ  хмеля. 

Хмерёччя,  чя,  с.  1)  Вітви.  отрублен- 
ный съ  дерева.  НВолын.  у.  2)  Чаща  ліс- 
ная.  Поп.  226. 

Хине,  ву,  м.  1)  Прутья,  мелкій  хво- 
рость, аелкія,  тонкія  вітви,  уже  отдв- 

ленныя  отъ  дерева.  Затріщав  хмиз  під 

ногами.  Стор.  М.  Пр.  112.  Закидана  до- 
ріженька хмизом.  Мет.  282.  2)  Мелкая 

лісная  заросль.  Заросла  дороженька  хми- 
зом. Л  у  каш.  71.  Хмизом,  низом,  попід 

вербами.  Ном.  .V  8793.  Ум.  Хмизок.  На- 
рубали хмизку  та  заплели  хижку,  та 

загнали  овечечку- стрижку.  Мил.  42. 
Хмизина,  ни,  ж.  Одинь  прутъ  изъ 

хмизу,  а  иногда  тоже,  что  и  хмиз.  „Ой 

не  ходи  ж,  козаченьку,  низо.н,  бо  заки- 

даю доріженьку  хмизом". — Л  я  ж  тую 
хмизину  одкину,  таки  тебе  дівчину  по- 

кину. Чуб.  V.  389.  Ум.  Хиизиика. 
X мнений,  а,  е.  Изъ  хмизу. 
Хмизняк,  ка,  м.  Мелкій  кустарникь, 

то  же,  что  и  хмиз  2. 

Хм  взувати,  вую,  вш,  гл.  1)  Бить  пру- 
тоиь.  Хмизуе  добре.  2)  Покрывать  хмизом. 

Хмикати,  каю,  вш,  і «.  Произносить  хм. 
Полт.  г. 

Хмілввйй,  а,  6=Хмелевми.  Чуб.  І.  70. 
Хміль,  хмелю,  гл.  1)  Хмель,  Нигаиіиз 

Іириіих  Ь.  ЗЮЗО.  І.  125.  Чи  не  той  то 

хміль,  що  коло  тичин  в'ється?  Макс. 
(1834),  96.  Хмелем  зарости.  Быгь  заброшен- 
нымъ.  Було  ремесло,  та  хмелем  заросло. 

Ном.  .V  10412.  2)  Хмель,  опьяняющій  наня- 
того.. Хміль — не  вода:  чоловікові  біда.  Ном. 

№  11454.  3)  Родъ  узора  въ  вьішивкі  На 

образах  рушники,  шиті  орлами  та  хме- 
лем. Левиц.  I.  27.  Т;ікже  уэоръ  въ  вьі- 

шивкі: хмГль  головатий.  Чуб.  VII.  427. 

4)  — болотяний.  Рпст.  Ниітшіїь   Іириіия   Ь. 
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'  ЗЮЗО.  І.  1  т 6.  5)  род.  п.  хмеля.  Сказочный 
царь  древявйшихъ  врененъ.  Жили  за  ца- 

ря Хмеля,  як  була  людей  жменя,  чоло- 
вік та  жінка.  Грин.  II.  278.  Ун.  Хмелин. 

Хну!  .*еле.=Хм!  Драг.  217. 
Хмуравнв,  а,  е.  Хмураый.   Угор. 
Хну  рий,  а,  є  —Хмурний.  Обличчя  збі- 

ліле хмуре.  МВ.  (О.  1862.  І.  88).  /  пі- 
шов до  неї  плачучи  хмурий  та  невесе- 
лий. Рудч.  Ск.  II.  118. 

Хмуритися,  рюся,  ришса,  гл.  Хмурить- 
ся, долаться  мрачнымъ,  сердитымъ,  недо- 

вольнымъ.  Не  хмурься  та  послухай,  та 
роби  так,  як  я  тобі  сказку.  Шевч.  300. 

Хмурний,  а,  є.  1)  Пасмурный.  Хмур- 
ний день  сьогодні.  Червиг.  г.  2)  Мрачный, 

угрюмый,  грустный.  Чого  ж  ти,  мила, 
такая  і  вдень,  і  вночі  хмурная?  Чуб.  У. 
690.  Чого  хмурні  очка  смутні?  Грин. 
Ш.  163.  Хмурний  віл  чогось  уже  днів  зо 
три  ходе.  Черк.  у.  Ум.  Хмуриенький,  хиур- 
иесенький.  Грин.  НІ.  97. 

Хмурно,  нар.  1)=Хиарно  Грин.  Ш. 
191.  Зраня  було  хмурно.  Каменец,  у. 

2)  Печально,  грустно.  Ум.  Хмуриеньяо,  хмур- 
кёсеньио.  Тобі  буде  все  хмурненько,  а  мені 
веселенько.  Грин.  III.  308. 
Хиурововвй  н  хмурооввй  а,  е.  Съ 

угрюмо  смотрящими  глазами,  т.  е  угрю- 
мый, сердитый.  Вх.  Зн.  76.  Желех. 

Хнюпити,  плїо,  пиш,  гл.—  голову.  Опус- 
кать голову.  Черк.  у. 

Хнюпитися,  плюси,  пишся,  гл.  Опус- 
кать голову.  Черк.  у. 

Хвюра,  рп,  об ,  хнюрвб,  ва,  м.  Угрю- 
мый, ворчливый  чслов'вк-ь.  Вх.  Зн.  76. 

Хн  юру  вати  й,  а,  е.  Угрюмый,  ворчли- 
вый. Вх.  Зн.  76. 

Хобаа,  зн.  ж.  Раст.  ЗашЬисиз  еоиіиз. 
Шух.  I.  22. 

Хобот,  та,  и.  1)  Рыболовный  снарядъ, 
плетеный  изъ  лозы.  Вх.  11ч.  II.  24.  2)Хо- 
холъ,  хоходокъ.  Ум.  Хоббтии.  Джаворонок 
мат  на  голові  хоботик.  Вх.  Уг.  273. 

Хов,  ву,  м.  Воспитавіе,  выкормъ.  Сей 
кінь  свого  хову.  НВолын.  у. 

Хованець,  идя,  м.  1)  ІІрячущійся. 
НВолын.  у.  2)  Воспитан ніікь,  пріемньїй 
сынъ,  вскормленникъ  Вх.  Лем.  478.  3)  До- 

мовой, чортъ.  Угор.  Гн.  I.  213. 
Хований,  а,  е.  1)  Прятанный.  2)  Вскор- 

мленный, ручной.  Вовк  хований,  приятель 
перепрогиений,  син  прибраний,  а  жид 
хрещений,— то  все  непевні.  Ном.  Ле  8101. 

Хованиця,  ці,  Воспитав ница,  вскорм- 
ленница, пріемная  дочь.  Вх.  Лем.  478. 

Хованва,  ви,  ж.  1)  Спрятъ.  У  мене 
добра  хованка  есть, — заховаю,  то  ніхто 
не  знайде.  НВолын.  у. 

Ховання,  ня,  с.  1)  Прятаніе.  К.  ЦН. 
174.  2)  Сохраненіе,  сбереженіе.  3)  Погребе- 
ніе,  похороны  4)  Ховання.  Воспвтаніе.  Це 
лошиця  свого  ховання.  НВолын.  у.  Худоба 
свого  ховання.  Иом.  №  10194. 

Ховати,  вію,  вш,  гл.  1)  Прятать.  Де 
тії  гроші,  що  ти  служив?  де  ти  іх  хо- 

вав? Рудч.  Ск.  II.  154.  Що-дня  він  мед 
тягав  та  в  берлозі  ховав.  Гліб.  2)  Бе- 

речь, хранить.  А  ви  Україну  ховайте. 
Шевч.  159.  Ховай  Боже!  Сохрани  Богь. 
Ном.  №  5141.  3)  Хоронить,  погребать. 
Хведора  Безрідного  ховали,  в  семигіяЬні 
пищалі  гремали,  у  суремки  жалібно  ви- 

гравали. Макс.  Ховав  піп,  ховав  дяк  і 
паламарище.  Нп.  4)  Выкармливать,  вос- 
питывать. 

Ховатися,  віюся  вшса,  гл.  1)  Пря- 
таться. Лисиця  від  дощу  під  борону  хо- 

валась,— не  всяка,  казала  капля  капне. 
Ном.  Чи  сам  од  кого  ховаєшся,  чи  кого 

шукаєш?  Рудч.  Ск.  1.  105.  2)  Выкармли- 
ваться. Худоба  буде  добре  ховатися.  ЕЗ. 

V.  188. 
Ховзаннця,  ці,  ж\=Коввалва.  Вх. 

Зн.  65. 
Ховватн,  ваю,  вш,  гл.  Скользить.  Щоб 

коні  не  ховзали,  бо  мокро,  то  тра  під- 
кувати. Каменец,  у. 

Ховватвся,  яаюся,  ешся,  гл.=Ковза- 
твса.  Вх.  Зн.  65. 

Ховвваввця,  ці,  ж.  Гололедица.  Вх. 
Лем.  479. 

Хований,  і,  є.  1)  Скользкій.  Намокли, 
та  й  ховзкі  стали.  Каменец,  у.  2)  Ховзнмй 
на  язик.  Болтливый,  несдержанный.  Ка- менец, у. 

Хевпав,  ва,  м.  Шапка  барашковая. 
Так  на  кім  ховпак  мугтит,  як  золото 
ряхтит.  Гол.  IV.  438. 

Ховрах,  хі,  м.  Сусликъ.  Вовки,  лиси- 
ці з  ховрахами,  зайці  дурні,  шкодливий 

тхір,  і  ще  там  деяких  чимало  безпешно 
в  лісі  панувало.  Гліб.  Ум.  Ховрашбн.  По 
над  шляхом  щирицею  ховрашки  гуляють. 
Шевч    77. 

Ховстатв,  таю,  вш,  гл.  Стегать,  хлес- 
тать. Кінську  голову  на  дорозі  найдеш, — 

ховстай  та  бий.  Ном.  №  10236 

Ховувати,  вую,  вш,  гл.  Воспитывать, 
вскармливать.  Вх.  Лем.  478. 

І.  Хода,  дв,  ж.  Въ  загадці:  свинья. 
Виса   (—яблуко)    висить,    хода   ходита. 
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виса  впала,  хода  ззіла.  Ном.  стр.  294, 
.V  120. 

II.  Хода,  нар.  Убігать,  уходить  ско- 
рії, давай,  Богъ,  ноги.  Чорт  дане,  шо 

біда,  та  хода.  Грин.  II.  87.  Вона  за 
ним,  він  хода,  біжить.  Мнж.  149. 

Хода,  дн,  ас.  1)  Шагь,  ходъ.  Як  іти 
доброю  ходою,  то  воно  й  недалеко  здаєть- 

ся. Кобел,  у.  Ішов  він....  тихою  ходою. 

Мир.  ХРВ.  8.  Ідуть  собі  за  ним  тихень- 
кою ходою  Грии.  II.  292.  їхати  ходбю.  Ехать 

шагомъ.  Замовк,  зажурився,  поїхав  ходою. 
Шевч.  176.  2)  Походка,  поступь.  Старос- 

ти гукнули;  „а  подай  нам,  дівонько,  води, 

побачимо  твоєї  ходии.  Г.  Барв.  257.  Гарна 
у  коня  хода.  НВолыв.  у. 

Ходік,  ка,  м.  1)  Ходокъ.  Ходак  доб- 
рий, до  обід  буде  в  Харькові.  Харьк.  у. 

Який  з  мене  тепер  ходак?  Лебед.  у. 
2)  Ходатай,  поверенный.  Ававьев.  у. 
Зі  Мальчикъ,  малйчуганъ.  Вх.  Лем.  478. 
4)  Обувь.:  а)=Постіл.  Гол.  Од.  75.  б)— Ли- 

чак. Гол.  Од.  32.  Не  лупне  так  ходак, 
як  чобіт.  Ном.  .\-  1414.  Жеби  пес  робив, 
то  б  і  в  ходаках  ходив.  Ном.  .V  7063. 

5і  Ходуїа.  Вх.  Уг.  273.  См.  Ходлі.  Ум. 
Ходачои.  КоІЬ.  І.  41.  Фр.  11р.  82. 

Ходенько.  ка,  м.  Ум.  огь  хід. 
Ходжай,  джая,  м.  Ходокъ.  З  його  хо- 

джай  не  дуже  добрий.  Борз.  у. 
Ходнляці,  лиць,.*г..к«.=Хідлі  Желвх. 
Ходйл ьннці,  ннць,  ж.  мн  —  Хідлі= 

Ходилнці.  Вх.  Зв.  76. 
Ходява,  дав,  ж.  мн  Ходьба,  хождевіе. 

Кому  родини,  а  мені  ходини.  Ком.  Пр. 
.\г  579.  Та  мені  сьогодня  ходини:  треба 
грошей  шукати.  Лебед.  у. 
Ходити,  джу,  двш,  гл.  1)  Ходить. 

Не  хсди,  козаче,  по  над  берегами,  не  су- 
ши дівчини  чорними  бровами.  Нп.  Ходи, 

ходГи,  ходіть!  Идп,  иойдемъ,  пойдемте! 
Біжи  лишень  сюди,  Марусечко.  до  нас' 
Ходи,  не  соромся!  МВ.  І.  17.  Ходім  по- 

вінчаймось, моє  серденятко.  Мет  27. 

'Ьздить  въ  дорогу.  Та  вдарили  зразу  у 
великий  дзвін:  се  ж  по  тому  чумакові, 
що  ходив  на  Дін.  Рудч.  Чп.  157.  Пла- 

вать по  воді.  Од  гатки  до  гатки  ходить 
по  Росі  важкий  порон  на  товстій  кодо- 
лі.  Левац.  І.  94.  Вообще  двигаться  (о 
сварядахъ,  машинахъ).  Ходить  у  став- 

ках спідній  навій.  Шух.  І,  255.  2)  На- 
ходиться, пребывать.  У  тяжкому  недузі 

ви  ходите.  К.  ЧР.  194.  3)— в  чбму.  Быть 
одътымъ  какъ.  одіваться  какъ.  Ходимо 
в  латаній  одежі.  Левиц.  1.  101.  4) — коло 

чбго.  Заботиться  о  чемъ.  ухаживать  за 
чімь.  У  нас  не  знають,  як  лучче  догля- 

дати худобу,  ходити  коло  неї  не  вміюпи. 
Дещо.  У  н.:с,  сину,  нема  коло  чого  й  хо- 

дити, нам  самим  нічого  їсти.  Гриа.  II. 
72.  Хиба  ти  мужичка,  чи  що.  що  б  коло 
свиней  ходити.  Св.  Л.  11.  5) — дитиною. 
Быть  беременной.  Борз.  у.  Я  тоді  оцією 
дівчиною  ходила.  Черн.  у.  Ні  однією  ди- 

тиною не  було  їй  так  важко  ходити. 
Грин.  II.  а.  А  я  другою  дівчиною  ходила, 
третього  дня  і  знайшла.  Г.  Барв.  284. 

6)— до  вггру.  Испражняться.  Лебед.  у. 
7)— нависом  біля  кого  Неотступно  ходити 
за  къмъ.  НВолыв.  у.  8) — під  обухом.  На- 

ходяться иодъ  страхомъ  за  свою  участь. 
Нролын.  у.  9) — по  правді.  Поступать  прав- 

диво, служить  правдой.  Я  каждому  було 
по  правді  хожу.  Федьк.  10) — своїм  робои. 
Действовать,  поступать  по  своєму,  само- 

стоятельно. См.  еще  роб.  11)  -у  тяжі.  Быть 
беременной.  Жінка  тоді  у  тяжі  ходила. 
Канев.  у.  12)—  хбдором.  Дрожать,  бытьвъ 
движенін,  волноваться.  Плечі  й  груди  аж 
ходором  ходять  Левиц.  І.  133.  Од  гуч- 

них мазурок  ходять  ходором  палати. 
К.  Досв.  22.  Перед  паном  Хведором  хо- 

дить жид  ходором,  і  задком,  і  передком 

перед  паном  Хведірком.  Шевч.  138.  Ди- 
вись, як  ходором  заходив,  мов  опарений. 

Полт  г.  Ум.  Ходйтоньки,  ходуні,  ходусі. 
ходусеньки.  Мої  любі  вечерниченьки!  вже  ж 
бо  мі  на  вас  не  ходйтоньки,  з  панянка- 

ми не дружитоньки.  О.  1862.  IV.  4.  (Нп.). 

Ходільник.  ка,  м.  Ходокъ. 

Ходїльннця,  ці,  ж.  Ходокъ  (о  женщи- 
не). Така  вже  з  мене  старої  ходільниця. 

Черк.  у. 

Ходіння,  ня,  с  Хожденіе.  Черк.  у. 

Ходка,  ви,  ж.  1)  Путь.  Ночуй  з  нами 
прочанами....  а  завтра,  як  на  світ  бла- 

гословиться—  і  у  ходку.  Морд.  11л.  25. 
2)  Переходъ.  Як  піду,  то  в  одну  ходку 
дійду  до  Харькова,  бо  ніколи  спочивати. 
Зніев.  у.  3)  Партія,  группа,  обозъ.  А  що 
ходка  чумаків  не  одна  наверталась  на 
очі,  то  втішно  мені  було  добре  слово  по- 

чути: Магай-бі!  МВ.  І.  4)  Хбдиою.  Ша- 
гоиъ.  Ми  скрізь  ходкою  їхали.    Борз.    у. 

Ходнвв,  ка,  м.  1 )  Ходъ.  У  овечих  во- 
ріт є  купальня  з  п'ятьма  ходниками. 

Єв.  і.  V.  2     2)  Родъ  ковра.  КоІЬ.  І     69. 
Ходвя,  ві,  ж.=Хідня.  /  доки  ще  ця 

ходня  буде?  Спати  пора.  Харьк. 
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Ходовий,  а,  6.  1)  Попутный  (о  вітрі). 
Мвж.  148.  2) — ва  рйба=Ходовин.  В  Ли- 

мані (Дніпровому)  риба  ходова  підходить 
туди  з  моря.  Черк.  у. 
Ходовйк,  ка,  м.  Рыба,  идущая  вверхъ 

но  рікі  метать  икру.  11оп.  97. 
Ходовйтвй,  а,  е.  Иміющій  хорошій 

шагь,  поступь.  Ходовитий  кінь.  Міус.  окр. 
Ходоман.  на,  м.  Назваяіе  горшка  въ 

загадкі:  Ходив,  ходив  ходоман,  усіх  ді- 
тей годував:  як  упав,  так  пропав — ніхто 

його  не  сховав.  Ном.  стр.  301. 
Х6 донько,  ка,  ж.  Ум.  огъ  хід. 
Хёдора  и  хбдором,  нар.  Ходнемь.  Хо- 

дором ходити.  Трястись.  Як  пустились 
танцювати,  хата  ходором  ходить.  Г. 
Барв.  340.  Чарка  й  пляшка  на  столі 
ходором  ходять,  бо  діти  вовтузяться  в 
хаті.  См.  еще  ходити  12. 

Ходун,  на,  ходунай,  нею,  л —Ходо- 
ман. Ходун,  ходунай,  весь  мир  годував: 

впав,  пропав,  ніхто  й  костей  не  похо- 
вав. Ном.  стр.  301. 

Ходуні,  ходу  сі,  гл.  Дітск.  ходять.  Ум. 
Ходусеньки.  А  в  ніженьки  ходусеньки,  а 
в  рученьки  ладусеньки.  Мет.  2. 

Ходушка,  нн,  ж.  Снарядъ,  въ  кото- 
ромъ  пріучаюгь  дітей  ходить.  Рк.  Левиц. 

Ходьба,  би,  ж.  Ходьба.  Рук  не  чула, 
несучи  дитину,  ноги  дуже  боліли  од 
ходьби.  Кв. 

Ходяка,  ки,  ж.  Въ  загадке:  свинья. 
Стоїть  стояка  (=дуб),  на  стояці  вися- 
ка  (=жолудь),  під  стоякою  ходить  хо- 

дяка, у  стояки  просе  ходяка  висяки.  ХС. 
Ш.  65. 

Ходячий,  а,  в.  1)  Ходящій.  2)  Бродя- 
чій, не  осъдлый,  находящійся  постоянно 

въ  движеніи.  Чумаки  -народ  ходячий. 
Вольному  воля,  а  ходячому  путь.  3)  О 
оользомъ:  не  лежавшій,  на  ногахь  нахо- 

дившійся во  время  болізни  Ота  жінка 
ходяча  вмерла.  НВолын.  у.  У  нас  увесь 
такий  рід,  що  ходячий  мре. 
Хожай,  жая,  м.  Мішокь  или  котомка, 

которую  торговцы-разносчики  (щетинники) 
носять  со  своими  товарами  на  спині. 
Вас.  190. 

Хошалнй,  а,  е.  Прчвьікшій  къ  ходьбі, 
неутомимый  въ  ходьбі.  Вх.  Зн.  76. 
Хождатн,  даю,  вш,  гл.=Ходитн.  Ва- 

стави  нас  путями  благими  хождати. 
Чуб.  I.  173. 
Хбження,  ня,  с  Хожденіе. 
Хбжувати,  жую,  вш,  гл.  Хаживать. 

Хожу  вали  пани  в  гори.  Вх.  Зн.  76. 

Хов,  ву,  м.  Родь  сафьяна.  Ііятигор.  окр. 
Ховбвий,  а,  е.  При  разрізьіваніи  вы- 

діланной  кожи  по  ширині  ея  хозбва  фа- 
шія  — полоса  задняя  съ    хвоста.  Вас    158. 

Хозяін,  на,  м.  и    пр.— Хазяїн    и    пр. 
Холера,  ри,  ж.  !)  Холера  Вони  з  хо- 

лери повмірали.  Шевч.  2)  Раст.  ХапіЬіит 
аріповит  Ь.  ЗЮЗО.  I.  141.  См.  Холерний  2. 

Холерний,  а,  е.  1)  Холерный.  2)  Хо- 
лерна   траб«.  =  Холера   2.   ЗЮЗО.    1.    141. 

Холакйй,  а,  е=Хов8кнй.  У  Марисі 
хо.пэкий  двір.  Гол.  П.  657. 

Холнбатя,  баю,  ещ.  гл.  Колыхать. 
Щось  так  ніби  рантух  над  головое  мені 
холибае....  А  все  то  висте,  то  низиіе 
мені  понад  голову.  ЕЗ.  V.  214. 

Холіва,  ии,  ж.  ?  Низові  холит  запо- 
розькі. ,  К.  ДН.  203. 

Ходіра,  ри,  ас.=Холера.  ЕЗ.    V.    85. 
Холітати,  таю,  вш,  ;л.=Хитати.  Вх. 

Зн.  76. 

Холітатнся,  таюся,  вшея,  гл.=Хнта- 
тнея.  Вх    Зн.  76. 

Холод,  ду,  м.  Холодъ.  Холод   не    свій 
Лрат.  Ном.  №  647.  Ми  більше  на  холоді 
буваємо,  та    все    горе    добуваємо.    Нон 
№    1300.   Лриняти    холоду.    Намерзнуться 
Приня  и  й  холоду,  й  голоду.  Ном.  №  1539 
Нагнати  холоду.  Нагнать  страху.  О.    1862 
IX.  66.  Хблодом  берё.  Знобить.  Ум.  Холо 

дйще.  Ох  і  холодище  сьогодні1  аж  земля 
репаеться.  Васильк.  у. 

Холодець,  дцю;  м.  1)  Студень  (кушанье). 
Л  дзус  холодцю  їсти.  Ном.  .№  4744. 
2)  Окрошка,  ботвинья  (кушьаье).  3)  Раст. 
Спаржа,  Азрега^гиз  іешіііоііиз. 

Холодити,  джу,  днш,  гл.  Холодить, 
охолаживать.  Котл.  Ен.  Ш.  35.  Ні  гріє, 
ні  холодить.  Ком.  II.  53.  Треба  хоти 
холодити.  Ном,  №  10288. 

Холодіти,  дію,  вш,  гл.  =•  Холонути. 
Вода  через  те  холодіє.  Дещо. 

Холоднуватий,  а,  е.  Тінистьій.  Холод- 
куваті  сади.  Славяносерб.  у. 

Холодна,  но!,  ж.  Поміщені»  для  арес- 
тованныхъ  при  полицейскомъ  участкі,  при 

волостныхъ  судахъ  и  пр.  От  його  при- 
везли, да  й  у  холодну.  Рудч.  Ск.    I.    76. 

Холоднеча,  чі,  ж.  Стужа,  сильный  хо- 
лодъ. У  хаті  така  холоднеча,  що  аж 

вовки  виють.  Мир.  ХРВ.  58.  Заціпило 
мені  від  холоднечі.  К.  XII.  51. 

Холоднвчка,  ки,  ж.  Холодъ.  А  нащо 
мені  лягати? — каже  чорт,  —  я  хати 
змалку  не  знаю. — А  в  холоднечку  ж  як? — 
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У  холоднечку?  Мені  однаково,  що  зіма, 
що  літо.  Г.  Барв.  192. 

Холод  в  їй,  а,  в.  1)  Холодный.  Така  вода 
хороша,  що  аж  весело:  холодна  та  чиста, 
як  сльоза!  Рудч.  Ск.  II.  45.  Холодний 
лився  з  його  піт.  Коті.  Еж.  2)  Холодим 

неаадь.  Слесарь.  Жінка  старого  холодно- 
го коваля.  Стор.  М.  11р.  155.  3)  Холодні  зорі. 

Утренники.  Було  об  перших  п'ятінках, 
так  уже  зорі  холодні  були.  Кв.  4)  Хе- 
даднии  серцем.  Хладнокровно,  з)  І  за  хо- 

лодну воду  не  візьметься.  Ничего  не  хо- 
четь  ділить,  бездільннчаегь.  Вона  у  те- 

бе увесь  день  божий  сидить  та  гави  ло- 
вить, і  за  холодну  воду  не  візьметься. 

Кв.  Ум.  Холодненький,  холоднесенький. 

Холодник,  ка,  м.  1)  Холодильникъ. 
Черк  у.  2)  Погребъ.  Холодиіік  походйиий. 
То-же,  что  п6грн5  похідний.  Кіев.  г.  3)=Риб- 
иик  2.  (Стрижевск.) 

Холодннця.  ці,  ж.  Подвальная  тюрька. 

арестантская.  Бут  зскопожці  в  холод- 
ниці.  Старший  запорожець  у  залізах  си- 

дить, а  товариство  в  колодках.  ЗОЮР. 
I.  77. 

Холоднісінький,  а,  е.  Холоднехоиькій, 

совершенно  холодный.  Рученьки  мог  хо- 
лоднісінькі' МВ.  II.  50. 

Холоднісінько,  нар.  Холодвсхонько,  со- 
вершенно холодно. 

Холодність,  мости,  ж.  Холодность,  хо- 
лодъ.  Желех. 

Холоднішати,  паю,  еш,  гл.  Становить  - 
ся  холодніє.  А  на  дворі  все  холоднішає, 
так  наче  не  к  Великодню,  а  к  Різдву 
йдеться.  Черниг.  у. 

Холодно,  нар.  Холодно.  Так  холодно, 
що  як  би  не  вмів  дріжати,  то  змерз  би. 

Нон.  №  640.  Ум.  Холодненько,  холодне- 
сенько. 

Холоднуватий:,  а,  е.  Холодноватый. 
Вода  холоднувата.  Ном.  №  13393. 

Холоднячкнй,  а,  е=Холодненькнй 
(Си.  Холодний).  Холоднячка  вода,  тіко  з 
криниці.  ХарьБ.  у. 

Холодок,  дку,  м.  1)  Прохлада;  тінь, 
покрытое  тінью  місто.  Рано,  за  холодку, 
рушить  у  дорогу.  Стор.  Сіла  спочити  в 
холодку  під  вербою.  МВ.  І.  14.  Взяти  хо- 

лодок говорится  о  полевыхъ  растеніяхг: 

разростись  настолько,  что  растеніе  въ  со- 
стояніи  дать  на  ниві  сплошную  тінь  и 

видержать  влагу.  Просо  на  ниві  взяло  хо- 
лодок. Мвж.  167.  2)  Какое  либо  прикры- 

тие огь  солнца,   чтобы    получилась    тінь. 

Ой  я  в  полі  була  і  діло  робила:  напи- 
нала холодок,  щоб  не  загоріла.  Нп.  Въ 

слідующ.  примърахъ  въ  смислі:  зоятикъ. 
На  повозці  сидить  паня  і  держе  холо- 

док, щоб  сонце  не  пекло.  Лебед.  у.  Бе- 
ріть же  й  холодок  з  собою  від  сонця. 

Лебед.  у.  3)  Спаржа  обыкновенная,  Азра- 
га£П8  оШсіпаШ  Ь.  ЗЮЗО.  І.  113.  То-же: 
заячий  холодок.  ЗЮЗО.  1.  113.  Ун.  Холо- 
дйчон  В  садочку  лежать  собі  у  холодоч- 

ку. Шевч.  430.  Холодочком,  дружечки», 
холодочком  попід  вишневим  садочком. 
Мил.  Св.  6. 

Холонути,  ну,  неш,  гя.  Стынуть,  охлаж- 
даться. Нехай  борщ  холоне.  НВолын.  у. 

Холоне  серце,— у  серці.  Сердце  замираеть; 
страшно.  Ном.  X  4344.  Холоне  серце,  як 
згадаю,  що  не  в  Украйні  поховають,  що 
не  в  Украйні  буду  жить.  Шевч.  396. 

Холоша,  ші.  ж.  Штанина,  одна  поло- 
вина, одна  нега  штановъ,  брюкъ.  Іде  чо- 
ловік і  холоші  по  коліна  підкачав.  Мнж. 

27.  Мав  без  матні  одні  холоші  і  тілько 

слава,  що  в  штанах.  Котл.  Ен.  ї.  32. 
Холошяі,  шень.  ж.  Зимніе  штаны  изь 

толстаго  білаго  сукна  (у  крестьянь).  Гол. 
Од.  46.  Шух.  І.  120.  До  холошень  треба 
й  кожушок  куценький.  Каменец,  у. 

Холощій,  щія.  м.  Кастраторъ,  оскопля- 
юшіЗ  живетиыгь. 

Хоиёвка,  кн,  .*\=Хомівка-  Гол.  Од. 

27,  76. 
Хоми.  мн.  Родъ  печенья  азь  отварсн- 

наго  растертаго  гороха  съ  растертымъ  ко- 
ноплянымъ  съненемъ.  Маркев.  164.  Чуб. 
УН.  441. 

Хонівха,  кн,  ж.  Женскій  головной 

уборъ.  То-же,  что  и  кнбална.  Вх.  Зн.    76. 
Хожля,  лі,  лс.=Хомівка    Гол.  Од  76. 

Хомут,  та,  м.  і  ;==Хамут.  2)  Связка 
изъ  лозы  для  скріпленій  бревен  о  въ  пло- 

ту. Радом,  у.  Ум.  Хомутець. 

Хомутний,  а,  е.  Относящейся  къ  хо- 

муту. Желех. 
Хом'як,  еі,  м.  1)  Хомякъ,  Сгісеїиз. 

Чи  шпак,  чи  хом'як,  чи  перепелиця:  що 
воно  за  птиця?  Ном.  Де  400.  2)  Неуклю- 
жій  человікь. 

Хон!  меж.  Хвать!  Хоп-лоп — нема  де- 
жі!  Чуб.  II.  20. 

Хопак,  ка,  м.  У  птицы:  гребень,  хо- 
холокъ.  Вх.  Уг.  273.  См.  Хобот. 

Хопитн,  плю.  пнш,  гл.  Схватить.  Хо- 
тів ніж  і  вгрг  ним.  Гн.  II.  12.  Ілаш 

хопив  мене  за  руку.  Федьк. 
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Хопнтнся.  плюся,  пншся,  гл.  1)  Хва- 
титься, ухватиться.  Драг.  370.  I  за  соло- 
мину топиться,  хто  топиться.  Ном. 

X  9783.  2)  Разростаться.  Хопится  хваст. 
Вх.  Лем.  479. 

Хопта,  ти,  ас.=Вур'яя.  Могил.,  Ка- 
лен, уу. 

Хор,  ру,  м.  Хоръ.  Ангельськії  вея  хори 
там  ся  .  -ірают.  Чуб.  Ш.  327. 

Хорбав,  ка,  м.  1)  Худородный  чело- 
вікь   Желех.  2)-—  Хробак.  Желсх. 

Хорбурв.  бур, мн.  Презрит.:  кости.  Така 
суха  корова, — самі  хорбури  лишились. 
Вх.  Зн.  77. 

Хбрн,  рів,  м.  мн.  Хоры  (въ  церкви). 
Пішов  дід  на  ніч  до  церкви....  виліз  собі 
па  хори  і  сидит.  Гн.  II.  48. 

Хбрвй,  а,  е=Хворяй.  Хора  я,  хора, 
мусить  я  умру.  Л  у  каш.  14. 

Хоріиці,  ведь.  ж.  мн.  Родъ  сіней 
между  внутренними  и  наружными  дверьми 
въ  иолйбі,  зимней  хаті  гуцульскихъ  дре- 
восіковь.  Шух.  I.  174. 

Хоріти,  рію,  вш,  гл.=Хворітв.  АД.  II. 
120.  Хорітимеш,  болітимеш,  смерти  ба- 

жатимеш. Мет.  107. 

Хоріш,  роша,  ше=Хорош.  За  свій  гріш 
усюди  хоріш.  Ном.  №  9638. 

Хоркотавнй.  а,  е=Хоркотлнвнй.  Вх. 
Лев.  479. 

Хоркотати,  кочу,  чеш,  гл.=Гарвавв- 
тв.  Вх.  Уг.  273. 

Хоркотлнвий,  а,  е  =  Гаркавнй.  Вх. 
Уг.  273. 

Хбрнв,  мн,  ас.=Хворма.  Черннг.  у. 
Хорбба,  бв,  ас.=Хвороба.  Ніякою  хо- 

робою  не  будеш  торувати.  Грин.  II.  32. 
Здоровий  тороби  сподівайся.  Ном.  №  8147. 

Хороблнвий.  а,  є.  Болізаеавьій.  Желех. 
Хорббннй,  а,  е.  Къ  болізнн  относя- 

щійся.  Желех. 

Хоробрий,  а,  е.  Храбрый.  Шевч.  646. 
Пане  гетьмане  і  ви,  батьки,  і  ви,  пано- 

ве отамання,  і  ви,  брат\ики,  хоробрії 
товариші'  К.  ЧР.  270.  А  за  ним  ідуть 
мало-мало  не  три  тисячі,  усе  хоробрії 
товариші  запорожці.  Нп. 

Хоробрість,  роста,  ж.  Храбрость. 
Хоробро    нар.  Храбро. 
Хоровитий,  а,  є— Хороблнвий  Желех. 
Хоровитість,  тоста,  ж.  Болезненность. 

Желех. 

Хорбгва,  вв,  ас.=Корогва. 
Хорова,  вв,  ж.  Зданіе,   домъ.    Се   та 

хорома,  що  кулі  іллють  і  ворін  б'ють. 
Ном.  №  13306.  Чаще  во  мн.    ч.:    хороми. 
а)  Хоромы,  большой  домъ.  Не  літають 
ворони  у  панські  хороми.  Ном.  №    2550. 
б)  Сіни.  Брацл.  у.  Шух.  1.  89.  Ум.  Хо- 
рбиочка.  Зробив  з  сосни  хоромочку,  хо- 
ромочку  та  з  віконечком.  Мет.  13. 

Хорбнвва,  вв,  ж.  Домъ,  изба.  Чуб.  Ш. 
12.  Въ  пісні  хороминою  названъ  гробь. 
Треба  дощок  добувати,  хоромину  будува- 

ти, без  віконець,  без  дверець,  там  спить 
козак  молодець.  Чуб.  V.  881. 

Хоромочка.  кв,  ж.  Ум.  оть  хорбма. 

Хоронений,  вя,  с.  Похороны.  Яка  ко- 
му смерть,  таке  й  хоронення.  Ромен,  у 

Хоронити,  вю,  нвш,  гл.  1)  Хранить. 
Труну  спускали  полотном,  шо  ще  баба 
пряла,  хоронили  його  на  сорочки.  Г.  Барв. 
208.  Хорони,  Боже!  2)  Прятать.  Було 
виплачеться  Параска  у  коморі,  випла- 

четься добре,  а  від  людей  хоронила,  що 
щемить  серденько.  Г.  Барв.  107.  3)  Хо- 

ронить. Тіло  козацьке  находити,  в  чис- 
тім степу  хоронити.  АД.  І.  125. 

Хороство,  ва,  с.  Пригожесть.  Що  по 
тому  хоростві,  як  не  вмів  жати?  НВо 
лын.  у.  Ой,  мати  моя,  що  ти  гадала, 

шо  мені  світ  зав'язала?  Дї*  на  хороство, 
ци  на  багацтво,  ци  на  хорошу  вроду? 

Чуб.  V.  221. 
Хоростіль,  ля,  *.=Хорустіль.'  Гол. 

Ш.  500. 

Хорота,  тв,  .ж\  =  Хворота.  Вх.  Лев.  479. 
Хороховька,  вв,  ж.  СисигЬіЬа  Реро  Ь. 

\гаг.  сііхііогшіз.  31030.  І.  120.  См.  Хорошка. 

Хорош,  хороший,  а,  в.  Хорошій,  кра- 
сивый. Хорош  коровай,  та  порепався. 

Ном.  #>  4700.  Хороша  година.  Ном.  №  431. 
Хороші  сини  у  тебе.  Грин.  Ш.  9.  Хорб- 
ша  молоді.  Новобрачная,  сохранившая  до 
замужества  девственность.    Мнл.    Св.    23. 

Хороше,  нар.  Хорошо,  красиво.  Як  ду- 
шіне  вложив, — так  нарядив  хороше.  Ном. 
Там  хороше,  де  нас  нема.  Ном.  №  2052. 
Хороше  вчили.  V.  Барв.  421.  Ум.  Хоро- 

шенько. Попереду  Дорошенко  веде  своє 
військо  славне  запорозьке  хорошенько.  Нп. 

Хорошёвь,  вя,  м.  Красавецъ.  Убери 
пень,  буде  хорошень.  Ном.  Лі  11171. 

Хорошей,  а,  е.  См.  Хорош. 
Хорошіти,  шу,  швш,  гл.  Охорашивать. 

Хорошвтвея,  шуся,  шншся,  гл.  При- 
хорашиваться. 

Хорошіти,  шію,  вш,  гл.  Хорошіть. 
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Хорбигва.  ви,  ж\=Хорохоньва.  ЗЮЗО. 
І.   120. 

Хорошвуватий,  а,  в.  Доводьмо  хоро- 
шенькій.  Черк.  у. 

Хорт,  та,  л.=Хірт.  Тогді  троянці  всі 
з  хортами  зібрались  їхать  за  зайцями. 
Котл.  Ея.  IV.  41.  Комі  сідлайте,  хорти 
скликайте  да  поїдемо  в  чистее  поле. 
Лукаш.  90.  Ум.  Хортик.  Чуб.  V.  840.  Ув. 
Хортйще. 

Хортеня,  нятя,  с.  Борзой  щенокъ.  На- 
вела хортиця  хортенят.  Грнн.  II.    263. 

Хортиця,  ці,  ж.  Борзая  сука.  Навела 
хортиця  хортенят.  Грин.  II.  263. 
Хортйще.  ща,  Ув.  отъ  хорт.  Що 

тільки  ви  думали -гадали,  як  од  того 
проклятого  хортища  втікали? — Те  ми, 
сестрице,  думали-гадали,  щоб  хорт  не 
догнав.  Рудч.  Ск.  І.  16. 

Хортовнй,  а.  е.  Принадлежащий,  свой- 
ственный борзой  собакі. 

Хортуватия,  а,  е.  Похожій  на  борзую 
собаку.  Хортувата  свиня.  Черк.  у. 

Хорту  на,  вя,  лс  — Хвортува.  КС.  1884. 
І.  Зі.  Ой  хортуно  зрадливая,  що  акти 
виробляєш?  Дала  серцю  зазнатися,  з 
милим  розлучаєш.  Чуб.   V.  418. 

Хортуинтн,  яять,  гл.  бсзл.  Счастли- 
виться. Хортунило  йому, —  чоловік  і  під- 
жився. Харьк.  г.  Не  хортунить  нашому 

Іванові.  ІІолт. 

Хоруванвя,  ня,  с  Хвораніе. 
Хорувати,  рую,  вш,  гл.  Болить.  Дай. 

Боже,  жартувати,  аби  не  хорувати. 
Ном.  .>в  12694.  Ніякою  хоробою  не  будеш 
хорувати.  Грин.  II.  32. 

Хоругва,  вя,  ас.=Корогва.  ЕЗ.  V.  190. 
Хоругов,  гвя,  ж.  Известный  отрядъ 

войска.  Іще  б  прогнав  ляхви  хоругов  за 
Вислу.  ЗОЮР.  І.  318. 

Хоружий,  жого  и  пр.=Хоруижий  н  пр. 
Хорунтовнй,  а,  в.  Относяшійса  ж&  зна- 

мени. 

Хорунжёнво,  яа,  с.  Сынь  хорунжаго. 
Брат  її  хорунжснкс.  Кв. 

Хсрупжнй.  жого,  м.  1)  Хорунжій,  зга- 
меносець.  Лучне  живий  хорунжий,  німе 
мертвий  сотник.  Ном.  .№7291.  Убив  хо- 

рунжого і  корогов  його  приніс  до  геть- 
мана. К.  ЧР.  41.  2)  Одинъ  изъ  участнн- 

ковъ  свадебнаго  обряда.  0.  1862.  IV.    17. 

Хорунжівиа.  ня,  ас.  Дочь  хорунжаго. 
На  ярмарку  бачив  він  хорунжівну  Оле- 

ну. Кв. 

Хоруотідь,  ля,  м.  Пт.  Каїїпз  ̂ иагі- сиз.  Вх.  Пч.  II.  14. 

Хорустільнжк,  ка,  .«.=Хорустіль  Вх. 
Пч.  II.  14. 

Хорявнй,  хорячий,  а,  е.  Болезненный. НВолын.  у. 

Хосён,  хісна,  м.  Польза,  выгода.  Ном. 
36  7848.  Ей  в  той  соснойці  троякий  хо- 

сен: ей  от  кореня  жовті  листойки,  а  в 
середині  яри  пчолойки,  а  під  вершейком 
сиві  соколи.  Гол.  II.  3. 

Хосний,  а,  е.  Полезный.  Угор. 
X оснувати,  ную.  вш,  гл.  =Хісвуватн. Утор. 

Хотар,  ря,  м.  Всі  принадлежащая  се- ленів земли.  Вх.  Лем.  479.  МУЕ.  Ш.  45. 

Хбті.  Въ  выраж.:  що  хоті— что  хочешь. 
Язику  роті,  мели  що  хоті.  Ном.  X  12988. 

Хотіння,  ня,  г.  Хотініе,  желаніс.  Же- лех. 

Хотіти,  хбчу.  чеш,  гл.  Хотіть,  желать. 
Хочу  їсти.  Хотів  косити.  Рудч.  Ск.  I. 
54.  Волно  Богу  що  хотіти,  то  чинити. 
Ном.  >е  23.  Вместо  хочеш,  хочете  часто 

сокращенно:  хоч,  хбчте  Стоїть  вода  у  сі- 
нечках, коли  хоч,— напийся.  Чуб.  V.  170. 

Що  хочте  робіть  з  Петром.  Котл.  НП. 
413.  Не  хотячіі.  Не  намеренно.  Не  хотя- 
чи  штовхнув  його.  Уман.  у.  Та  хоті, 
щоб...  И  еще  хотіль  бы,  чтобы....  Та 
хоти,  щоб  у  нас  правда  була,  коли  пани 
та  як  пси  гризуться.  Каменец,  у.  Що 
хоти....  Что  хочешь....  Що  хоти  роби,— 
не  дає ,  та  й  уже.  Каменец,  у. 

Хотітися  хочеться,  гл.  безл.  Хотеться. 
Тнжко  жить  на  світі,  а  хочеться,  жить. 
Шевч. 

Хотя,  нар.  1)  Угодно.  Не  так,  як  хо- 
тя,— так,  як  мога.  Ном.  №  1535.  Нехай 

воно  буде  собі  як  хотя.  К.  іК  400.  Я — 
мати,  вільно  мені  її  за  кого  хотя  відда- 

ти. МВ.  II.  118.  Всі  троє  коней  ходять 
де  хотя.  О.  1861.  VI.  166. 

Хотяй,  «=-Хоть.  Гол.  І.  261.  Ой  дай 
мені,  моя  сестро,  хотяй  попоїсти.  Грин. 
Ш.  403. 

Хбха,  хя,  ж.  Страшилище,  пугало,  ко- 
торымъ  пугають  дітей.  Оце  хбха!— гово- 

рять на  странно  одітую  или  странно  по- 
вязанную женщину.  Ном.  .V  14084. 

Хохітва,  вй,  ж.  Птица:  стреаетъ,  Оіів 
Іеігах.  Хмарою  літають  дрохви,  журав- 

лі, хохітва.  Стор.  М.  Пр.  1. 
Хбххя,  лі,  ж.  Жердь,  сь  привязая- 

иымь  кь  ней  канаточі.  невода,  пропуск ш 
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которую  отъ  проруби  къ  проруби  подо 
льдомъ,  тянуть  неводъ.  Вас.  187.  Браун.  11. 

Хохол,  ла,  *.=Хохолав    Вх.  Уг.  273. 
Хохолав,  ва,  хохолав,  ка,  м.  Насък. 

клещакь  большой,  уховертка,  РогОсиїа 
аигісиїагіа.  Вх.  Лем.  479. 

Хохоланя,  н'і,  ж. = Хохолав.  Вх.  Леи. 
479. 

Хохол нк,  ка,  .«.= Хохолав.  Вх.  Уг. 
273.   Ум.  Хохопкчок. 

Хохуль  и  хохуля,  лі,  ж.  Выхухоль, 
Муо^аіе  ншаспаїа.  Вх.  Нч.  II.  в. 

Хоць,  хоцяй,  сз  =  Хоть  Рудч.  Ск.  1. 
66.  О.  1862.  VI.  95. 

Хоч,  хоча,  хочай,  хочёнь,  сз.=Хоть. 
Хоч  нічого  їсти,  та  весело  жити.  Поел. 
Як  збрешеш,  то  хоча  надсядься,  на  лас- 

ку послі  не  понадься.  Котл.  Ен.  Пусти 
дочку  ка  улицю  хочай  подивиться.  Чуб. 
V.  901.  Хочень  Кам'янець  невеликий 
здається,  коли  людей  у  йому  багато 
жиє.  Каменец  у.  Хоч  що.  Что  бы  ни  ... 
Хоч  що  буде,— не  оглядайсь.  Грин.  І.  67. 
Хоч  хто....  Кто-бы  ни....  Хоч  хто  казати- 

ме,— не  слухайсь.  Хоч  де....  Гді  бы  ни.... 
Хоч  де  будеш,  то  я  тебе  знайду.  Ва- 
сильк.  у. 

Хбщнв,  ва,  м.  Кусть?  Ой  бо  мене  змиє 
дрібненький  дощик,  а  розчеше  терновий 
хощик.  Чуб.  V.  1001. 

Храборя,  лк.=Хорбурн.  Вх.  Лем.  479. 
Храбрувати,  р^во,  вш,  гл.  Храбриться. 

Козацтво!  лицарі  Трояке!  Храбруйте! 
Ваша,  бач,  бере!  Котл.  Ен. 

Храбрувати  ея,  ругася.  вшея,  г  л.— Хра- 
брувати. Ентел  там  сильно  храбрував- 

ся.  Котл.  Ен.  II.  20. 

Храбуа,  ву,  м.  Мелкіе,  не  тугіе  почни 
капусты.  Уман.  у.  Яка  там  капуста, — 
самий  храбуз:  хиба  на  борщ  тільки  й 
покришити.  Брацл.  у. 
Храбур,  ря,  л.=Храбори.  Вх.  Уг.  273. 
Храбуст,  ту,  м.  1 )  Раст.  а)  Сігзіиш 

оіегасеит.  .ЗЮЗО.  І.  176.  б)  Сагсіиив  сгія- 
риз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  115.  Ом.  Хробуст.  2)  Ка- 

пустные лисій.   Мнж.   123. 
Храм,  му,  м,  і)  Храмь,  церковь.  Ле- 

тів Адам  через  божий  храм.  ІІом  2)  Хра- 
мовой, престольный  праздник)..  Скоро  пос- 

лі того  був  храм.  На  храм  поз'їздилось 
багато  знакомих.  Рудч.  Ск.  І.   216. 

Храматн,  маю.  еш,  гл=  Хромати.  Пе- 
реносно: грошин.  Старий,  а  ярамае. 

Ном    .V  8669. 

Храхачка,  ви.  ж  —  Хрімка.  Вх,  Лем. 479. 

Храми  й,  а.  є— Хрожий.  Сліпий  не  ба- 
не, а  храмий  не  скаче.  Ном.  ЛІ  5317. 

Храмйва,  ни,  ж.  Постройка,  храмина. 
Млин— чесна  храмина.   Ном.   Л6    10299. 
Храмняв,  ва,  м.  Гость,  прохавшій  на 

храмовой  праздникъ.  Ніжин,  у. 
Храмовий,  а,  в  Храмовой.  Храмовий 

празник.  Стор.  II.  155. 

Храиота,  тм,  ж.  соб.  Хромыя  жияот- 
ныя.  На  другий  день  не  рушають  »  тир- 

ла, поки  добре  не  вгріє  сонце  і  не  опаде 
роса,  бо  од  роси  буває  багато    храмоти. 
0.  1862.  V.  Кух.  33. 

Храму вання,  вя,  с  Иралдяованіе  хра- 
моваго  праздника.  Вернулась  наша  Па- 

раска з  хромування  до  господи.  Г.  Барв. 
104. 

Храмуватн,  мую,  еш,  гл.  Праздновать 
храмовой  праздникъ.  Спорядилась  іти  хро- 

мувати до  тітки  в  друге  село.  Г.  Барв. 
103. 

Хранитель,  ля,  м.  Хранитеїь.  їда  по- 
можуть мені  всі  святії  хранителі.  Чуб. 

1.  129. 

Храяити,  я»,  ніш,  гл.  Хранить.  Ска- 
жене, хрань  Боже,  лихие  сліпе  заразли- 

ве. Ном.  №  8166.  Ву,  щастя  ваше!  це 
вас  Бог  хранув.  Мнж.  131. 

Хранцув,  аа,  м.  Французі».  Як  творив 
Господь....  народи,  зробив  москалів,  храп- 
цузів,  татар.  Драг.  194. 

Храп,  па,  м.  1)  Претензія,  злоба.  Ка- же, же  на  нього  атаман  мав  храп.  Гн. 
II.  170.  Я  мав  на  ньго  храпа.  Ольго- 
пол.  у.  2)=Бовт  1.  Вх.  Пч.  II  26.  3)  мн. 
Храпи.  Переносица  у  жнвотвыхъ.  Сим.  219. 
Пан  був  на  коні,  а  цей  истиком  коня 
по  храпах.  КЗ.  V.  31. 

Храп,  меж.,  выражающее  быстрое  дій- 
ствіе.  Думала-думала,  а  далі  храп,  і  на- 

писала до  пан-отця.  ЗОЮР.  II.  28. 

Храпа,  пи,  ж.  Колоть  на  дорогі,  за- 
мерзшая грязь.  Тяжко  на  коні  храпою 

/хати.  ННолын.  у. 

I.  Храпавкн,  а,    е=Рапаввй     Желех. 
II.  Храпавнй,  а.  є     Хриплый.    Желех. 

Храпій,  пія,  хрипко,  ва,  м.  Хронувъ, 
храиящій  челонт.кь.  Желех. 

Храпдйвий,  а,  є- II.  Храпавнй.  Же- 
лех. Храплйва  Назва  віє  короны.  КоІЬ.  І.  65. 

Храплв.  ля,  г  =  Храпа.  Вх.  Зн.  77. 
Хращатя,  щу,  щнш,  іл.  О  дергачі: 

крячать.  В     Уг.  273. 
Хребет,  бта,  м.  1 )  Хребеть,  спина 

Мил.   М    39.  ДоскЧлась,  що  й  сорочки  на 



ХРІБЕТВНК — ХРЕСТЖЖаї. 

923 

хребті  нема  ні  в  неї,  ні  в  чоловіка.  Руди. 
Ск  І.  177.  На  хребті  «іти  ще.  Иміть  на 
себі  какую  либо  одежду.  Л  їх  матуся 
еже  й  сорочку  пропила,  на  хребті  тільки 
спідниця  да  юпчина.  Г.  Барв.  483.  На 
хребет  заробити  що.  Заработать  себв  на 
одежду.  Тепер  я  хоч  трохи  людям  пороб- 

лю, хоч  на  хребет  зароблю  яку  шусте- 
лину,  хоч  буде  в  чому  емірати.  Г.  Барв. 
269.  З  хребта  знімати  що.  Снимать  одежду 
сь  кого.  Давай  з  її  хребта  усю  шусте- 
лину  здіймати:  і  ее,  каже,  наше,  і  ее 
наше.  Г.  Барв.  369.  2)  Тупой  край  пилы. 
Шух.  і.  175. 
Хребетних,  кя,  м.  Часть  бороны  ск. 

Борона.  Шух.  І.  165. 

Хребтина,  яв,  ж.=  Хребет.  Г.  Барв. 
354.  Як  день,  так  ніч  без  рам'я  на  хреб тині.  К.  Іов.  53. 

Хре.тівна.  аж,  ж.  Исиорч.  фрей.шна. 
ЗОЮР.  II.  76. 

Хрест,  та,  м.  1)  Кресть.  Віру  христи- 
янську під  нозі  підтопчи,  хрест  на  собі 

поламни.  Дума.  Нема  Ґонти,  нема  йому 
хреста,  ні  могили.  Шевч.  207.  Він  у 
нашому  селі  церкву  новим  /оптом  обшив 
і  хрести  позолотив.  ЛІ  В.  І.  65.  Хрестим 
благословити.  Осінить  креотомъ.  Хреста 
лекладати.  Креститься,  осінять,  себя  ьрес- 
томъ.  У  хрест  увести.  Охрестить.  Ном. 
А-  9501.  Учора  ізвечора  сина  вродила,  ік 
білому  світу  у  хрест  увела.  Чуб.  V. 
467.  У  хрест  увійти.  Окреститься,  быть 
окрещениымъ  ХС.  Ш.  52.  2)  Также  и  нн 
хрести.  Печенье  въ  форм*  креста,  которое 
пекуть  на  крестопоклонной  веділі.  Хрест 
одвезти  на  ниву,  що  печуть  на  хрестці. 
Сим.  204.  3)  Рукоять  сабли.  Зразу  —  черк! 
пополам  обидві  шаблі.  Козаки  з  досади 

покидали  об  землю  й  хрести.  К.  41'. 
167.  4)  Родъ  орнамента  на  писанки.  МУЕ. 
І.  192,  іа  вьішивкі.  Чуб.  VII.  427.  5)  Одно 
нзь  созвіздій.  Чуб.  І.  14.  Раст.  6)— петр(в. 
Ьаіпгаеа  эциашапа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  126. 
7)— собачий.  Когда  борнтся  два  на  два  її 
одной  парі  удастся  свалить  противннковъ 
однотомна  другого,  то  это  и  называется 
скласти  на  собачий  хрест.  Кіев.  у.  8}  яв. 
Трефи  (въ  картахъ).  9)  мн.=Хрестини. 
Мил.  22.  Ум.  Хрестик,  хрестичок,    хрёщик. 

Хрестатій,  а,  е=Хрещатнй.  Шух.  І. 
284.  Хрестатий  барвінок.  МУЕ.  І.  149. 
(Ііолт.).  Хрестате  вирізування.  Черк.  у. 

Хрестато,  нар.  Крестообразво,  накресть. 
Шух.  І.  193. 

Хрестаяний,  а,  е.  Положенный  кресто- 
образно. Шух.  І.  166. 

Хрестець,  тця,  -м.=Хрвет  2.  ХС.  І.  75. 
Хрестик,  к&.  м.  1)  Ум.  оть  хрест. 

Гостинці  виймала:  і  хрестики  й  дука- 
чики, й  намиста  разочок.  Шевч.  2)  1 1  є  - 

рекрестокъ.  Доїдете  до  хрестика,  там 
в  корчмі  роспитайте  дорогу.  Ніжин,  у. 
3)  мн.  Вышиванье  крестиками.  Чуб.  VII. 
427.  Шух.  І.  155,  156.  Гол.  Од.  73.  4)  мн. 
Расі.  ТгіГоІіош  герепв  Ь,  ЗЮЗО.  І.    176. 
Хрестильниця,  ці,  ж.  її  Купель  для 

крещевія  дітей.  2)  Сосудъ  со  святой  мо- 
дой, стоящій  въ  дом*, — въ  этой  воді  вмо- 

чають пальцы.  Гн.  II.  93. 
Хрестини,  тії .  ж.  мн.  Крестины. 

Мил.  22.  На  весі/ілю  всі  свати,  на  хре- 
стинах всі  куми.  Ном.  Аї  8054. 

Хрестинний,  а,  е.  Крестильный,  отно- 
сящейся къ  таинству  крещенія. 

Хреститель,  ля,  м.  Креститель.  Рудч. 
Ск.  і.  178.  Іван  хреститель  воду  пере- 

хрестить. Колядка.  Кобел.  у. 

Хрестити,  цу,  стиш,  гл.  і )  Крестить  (во- 
ворожденнаго),  совершать  крещеніе.  Хрес- 

тять люде,  хоч  ся  ще  не  уродило.  Ном. 
2)  Крестить,  осінять  крестомъ.  Пестить 
Горпина  свою  первістку. ._  аби  прокину- 

лось, аби  поворухнулось-  уже  вона  й  ко- 
ло колиски,  і  хрестить,  і  цілує.  МВ. 

І.  97. 

Хреститися,  щуся,  стишся,  гл.  1)  Кре- 
ститься, принимать  крещеніе.  2)  Крестить- 

ся, осінять  себя  крестнынъ  зааменіемь. 
Наше  діло  Богові  молиться,  Спасителю 
хреститься.  Макс. 

Хрестичок,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  хрест. 
2)  Родъ  орнамента  въ  мережці.  Чуб.  VII. 
415. 

Хресткй,  ків,  м.  мн.  Поясница.  Спи- 
на болить,  са.не  отуто,  хресткй.  Чер- ннг.  у. 

Хрёстняй.  а,  е.  Крестный.  Жиди  у 
Юди  Христа  купили,  на  смерть  хрест- 
ную  осудили.  Чуб.  Ш.  25. 

Хрестовий,  а,  е.  Крестовый.  Хрестом* уставки.  Уставки  съ  особаго  рода  вышив- 
кой. КоІЬ.  І.  48,  49. 

Хрестовяння,  ня,  с  Накресть  поло- 
женный и  скрепленным  дві  доски,  два 

бревна  и  пр.  Хере. 

Хрестці,  ців,  м.  мн.  Крестопоклонная 
неділя  великаго  поста.  Ном.  .V  423.  Сим. 

204. 
Хрестяннн,  на  и  пр. = Християн  и  пр. 
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Хрещастий,  а,  є.  П=Хрещатнй.  Ой 
рости,  дубе,  в  садочку,  в  хрещастім  бар- 

віночку. Чуб.  Ш.  207.  2)  Хреиіасте.  Родъ 
вышивки.  Ціле  хрещасте;  половина  хре- 
щастого  в  вилках.  Чуб.  VII.  427. 

Хрещатій,  а,  в.  1)  Крестообразный, 
крестовидный.  Хрещатий  барвіноп.  Воро- 

та дощані — хрещаті.  Мир.  ХРВ.  9. 
2)  ИмішщіЙ  на  себ*  изображеніе  і.реста. 
Червонії,  хрещатії  давнії  короіви.  АД.  І. 
21Н.  3)  Хрещата  плахта. =Хрещатна.  Чуб. 
VI».  428. 

Хрещатая,  ка;  м.  Перекрестокъ.  Сос- 
нии.  у. 

Хрещатка,  ки,  ж.  Родъ  плахта.  КС. 
1893.  XII.  448.  Уи.  Хрещіточяа.  Маркев.  1 1. 
Хрещенець  нця,  .н.=Хрещеняк.  У 

.ного  батька  багато,  багато  хрещенців. 
Цирят.  у. 
Хрещений,  а,  є.  1)  Крещеный.  Нехай 

Бог  милує  всякого  хрещеного.  Нон.  №  8386. 
У  Шевч.  въ  смысл*:  христіанскій.  Гама- 
лія  по  Скутарі — по  пеклу  гуляє,  сам 
хурдигу  розбиває,  кайдани  ламає.  „Вилі- 

тайте, сірі  птахи,  на  базарь  до  паю!" 
Стрепенулись  соколята,  бо  давно  не  чули 
хрещеної  тії  мови.  Шевч.  59.  2)  Крест- 
вый.  Та  ти  ж  мені  хрещений  батько. 
Котл.  Ен.  Ш.  41.  А  мені  хрещена  мати 
лиштву  вишивала.  Шевч.  461. 

Хрещеник,  ка,  м.  Крествикъ. 
Хрещениця,  ці,  ж.  Крестница.  Вона 

моя  хрещениця. 
Хрещення,  ня,  с  1)  Крещевіе.  Чуб. 

І.  173.  2)  Крещеніе.  лраздникъ  Богоявлс- 
вія  Господня  6  января.  ХС.  І.  73. 
Хрещенята,  нят,  с.  мн.  Крестники, 

крестницы.  МУЕ.  Ш.  171. 

Хрещик,  ка,  м.  1  >  Уи.  оть  хрест.  Зо- 
лотий хрещик  О.  1862.  X.  17.  Мосяж- 

ні хрещики.  Шух.  І.  285.  2)  Родъ  орна- 
мента въ  видъ  крестовъ  на  дерев*,  разри- 

сованной посуд*  и  пр.  Шух.  1.  303.  Сим. 
233.  3)  Родъ  игры.  Маркев.  6.  Ив.  55. 
Дівчаточка....  без  моєї  Ганнусеньки  у 
хрещика  грають.  Шевч.  471  4)  мн.  Вы- 
шиваніе  крестикаии.  Хрещики  криві  і 
прості. 

Хрйпавка,  ки,  ж.  Хрипота,  осиплость. 
Вх.  Зн.    77. 

Хрипіти,  плю,  пяш,  гл.  Хрипіть.  Хри- 
пить у  грудях,  не  буть  мені  в  людях. 

Ном.  №  13960. 

Хрипка,  ки,  ас  — Хрмиавка.  Вх.  Зв.  77. 
Хрипкий,  а,  ё.  Хриплый.  Крипкий  го- 

лос. Левиц.  [.  247.  Ум.  Хрипкенький. 

Хрипко,  нар.  Хрипло.  Левиц.  І.  1.19. 
Хрипко  йде  сопілка.  Кіев.  у.  Ум.  Хрип- 
менько. 

Хрипливий,  а,  е.  Хрипливый,  скрип- 
ливий. Хрипливе  дерево  два  віки  живе, 

а  здорове  й  одного  не  переживе.  Ном. 
X  8156. 

Хрипливість,  воетн,  ж.  Хрипота.  Це 
помагає  од  хрипливости. 

Хрипнути,  ну,  кеш,  гл.  ДЬлаться  хркп- 
лымъ.  Голос  хрипне.  Мир.    Пов.    І.    123. 

Хрнпбти,  пот,  ж.  мн.  Катарръ  бронхъ. 
НВолын.  у. 

Християн,  гін  и  іір.=Хреотивн  я  пр. 
Християн,  християнин,  на,  м.  Хри- 

спанинъ.  Не  статечная  приязнь  вовку 
з  бараном  та  християнові  з  бусурма- 

ном. Ном.  №  8097.  Ум.  Християночок.  Па- 
нове християночки  милі1  ЕЗ.  V.  108. 

Християнка,  кя,  ж.  Христіанка. 
Християночок,  чка,  м.  Ум.  огь  хрис- тиян. 

Християнство,  ва,  с  Хрнстіанство.  Як 
таки  християнство  мати,  та  й  хліба 
куска  не  дати?  Ном.  №  4470. 
Християнській,  а,  є.  Христіанскій. 

Рудч.  Ск.  і.  4.  На  своє  лице  християн- 
ське хрест  собі  положила.  Чуб. 

Христовий,  а,  е.  Христовъ.  Драг.  168. 
Христова  мучениця.  Чуб.  І.  181. 

Хрестоносець,  сця,  м.  Христовосецъ. 
Родився,  не  хрестився,  а  був  христоно- 
сець.  (Загадка:  оселъ).  Ном.,  стр.  293, 

Лі  117. 
Христос,  Хрнстй,  м.  Христось.  Ісус 

Христос  іде  попереду,  а  я  за  Ісусом 
Христом  позаду.  Ном.  №  272.  Почин 
Євангелії  Ісуса  Христа,  вв.  М.  І.  1. 

Христосанка,  кя,  ж.  Особая  пЪснь  ре- 
лигіознаго  содержанія,  которую  іюють  на 
рождествевсБИхъ  праздникахъ.  іХристбсаиии 
отличны  огь  иолядбн).  МУЕ.  Ш.  &8. 

Хрястосатн,  сам,  вш,  гл.  Шть  христе- саиии.  МУЕ.  Ш.  58. 

Христбеавня,  ня,  є.  Христрсованіе. 
Полт.  г. 

Христосатися,  саюся,  вшся,  гл.  Хри- 
стосоваться. Дівчата  гуляють,  співають; 

підходять  хлопці,  домагаються  христо- 
сатись. Мир.  Нов.  II.  57. 

Христосування,  ня,  с— Христосання 
К.  Кр.  5. 

Хрпстосу ватная,  сукюя,  вшся,  г.і.= 
Христосатися.  Закон  повеліває  христо- 

суватися зо  всяким.  Кв. 
Хрнстування,  ня,  с  Обычай  поэдрав- 
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лить  въ  світлое  воскресенье,  сь  произне- 
еевіемь  нзвЪстныхъ  виршей.  Великоднє 

щшстування.  Грин.  Ш  151.  6"  старо- 
світські вірші  для  христування:  „Хрис- 

тос воскрес,  рад  мир  увесь:  діждалися 

божої  паски..."  Ном.  >ё  349.  2)=Хрис- 
тосання.  О.  1861.  X.  Св.  60. 

Хрмстувятн.  тую,  еш,  гл.  Славить 
Христа.  Христос  воскрес!  Христос  вос- 

крес! Там  нехристи  христували  перед 
жидівськими  панами.  Грин.   Ш.   151. 

Хрнстуватися,  туюся.  вшся,  гл.=Хря- 
стосатнся.  О.  1861.  X.  Св.  60. 

Хрімка  ки,  ж.  Копытная  болезнь.  Вх. 
Лем.  479.  См.  Хромка. 

Хрін,  ну,  .и  1)  Хрінь.  Орел  летить 
найвище,  а  хрін  росте  найглибше.  Ном. 
.V  407.  Це  йому  як  хрінок  під  ніс.  Это  єну 
крайнє  несріятно.  НВолын.  у.  Часто  упот- 

ребляется вмісто  слова  чортъ  въ  соотвітву- 
ющихь  вьіраженіяхг.  Нехай  йому  хрін! 

Г.  Барв.  301.  Хрін  його"  батька  знає!  Чоргь 
его  знаетъ!  Ном.  Лё  2135.  Хрін  йогб  не 
взяв.  Чортъ  его  не  взяль.  Мутив,  як  на 
селі  москаль,  бо,  хрін  його  не  взяв,  мо- 

торний. Котл.  Ен.  І.  25.  До  хрм»а=До 
чорта,  т.  е.  очень  много.  А  їх  тоді  було 
до  хріна  на  се.іі.  Г  -Арт.  (О.  1861.  Ш.  81). 

Хріннця,  ці,  ж.  Ьеріалпт  ІаШоІіош  Ь. 
ЗЮЗО.  1.  126 

Хрінів.  нова,  ве.  Хріновий.  Хрінова 
мати  (редька).  Ном.  .V  12387.  Що  за  хрГ- 
мова  мати*  вм.  чортова,  катова  мати.  Нон. 
Лё  7834.  Пожалував,  бодай  його  хрінова 
мати  жалувала!  МВ.  (КС.  1902.  X   155). 

Хро-хро!  меж.,  выражающее  хрюканье 
свиньи.  Біжить  кабан:  „хро-хро-хро! 
Хто  в  цій  рукавиці?"    Рудч.    Ск.    II.    2. 

Хроб,  ба,  .и.=Робах=Хро6ак  1.  Стер- 
во точили  обридливі  хроби.  Гн.     II.    96. 
Хробак,  ка,  м.  і)=Робак.  Трахвилося 

хробаку  раз  на  віку  влізти  в  моркву. 
Ном.  .V  2611.  2)— 6іяий=Бедрак.  Вх.  Лем. 
392.  3)— жидівський.  Насік.  Регіріапетл 
огіетаїіз.  Вх.  Уг.  238.  Ум.  Хробачок. 

Хробацтво,  ва,  с.= Робацтво.  Гн.  II.  27. 
Хробачнвй,  а,  е.  Червивый,  изъеден- 

ный червями.  Хробачна  сливка.  Вх.  Лем. 
479. 

Хробачня  к.  ка,  м.  Лекарственное  рас- 
теніе,  употребляемое  отъ  глнстовъ.  Чуб. 
І.   112. 

Хробачок*  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  хробак. 
2)  Хробачки.  Такь  діти  називають  лапшу. 
МУЕ.  І.  104. 

Хробуватяя,  а,  е.  Шероховатый,  не- 
ровный. Вх.  Зн.  77. 

Хроборь,  ря,  м.  Толстый  нервь  лпстка 
(капусты,  свеклы  и  пр.).  МУЕ.  1.  103. 

Хробот,  ту,  м.  Хрустініе,  трещаяіе. 
Вх.  Зн.  54. 

Хробур,  ра,  м.  Хребетъ.  Ото  як  звіз 
колом  по  спині,  тли  хробур  і  перебив. 

Брацл.  у. 
Хробусг,  ту,  м.  Раст.  а)  Сігзіиш  оіе- 

гасеит.  Мил.  35.  То-же  жввтий  хробуст. 
ЗЮЗО.  I.  118.  б)  Сап1пп9  сгіврпв.  Мил. 
35.  См.  Храбуст 

Хрокало,  лга,  с  =Вовт   1.    Мвж.    193. 
Хрбканві,  ня,  с.  1)  Хрюканіе  свиней. 

Харьк.  у.  2)  Звукъ  отъ  удара  по  воді  хро- 
калом, бовтом.  Харьк.  у. 

Хрокати,  каю,  еш,  гл.  1)  Хрюкать. 
Уже  свині  ни  городі — он  чути  хро- 

кають,— біжи  швидче!  Харьк.  2)  Извле- 
кать звукъ  ударомъ  хрокала,  бовта  по  во- 

ді. Харьк.  у. 
Хрбкнутн,  ну,  неш,  гл.  Хрюкнуть. 

Кабан  хрокнув.  Харьк.  у. 

Хронік,  ка,  м.  Хромая  овца.  Вх.  Зн.  77. 
Хромнй,  а,  6.  Хромой.  Хрома  вівця. 

Вх.  Уг.  273. 

Хроміти,  млю,  ниш,  гл.  Хромать.  Увиа 
хромить.  Вх.  Уг.  273. 

Хромка,  кя,  л? —Хрімка.  Вх.  Леи.  479. 
Хромолаба,  бн,  об.  Хромоноги,  хромо- 

ногая. Сякий,  такий  хромолаба  трясе 
за  дівками.  Гол.  II.  426. 

Хрон,  ну.  м.  1  )=Хрін.  Наїдку,  як 
з  хрону.  Мвж.  168.  2)  Родь  дітской  игры. 
Ив.  68. 

Хроніка,  кн,  ж.  Літопнсь.  Ум.  Хро- 
нічка. Ченці  пишуть  у  своїх  хронічках, 

що  ляхи  силоміць  зробили  з  руського 
княжества  польське  воїводзтво.  К.  Кр.  10. 

Хронт,  ту,  м.  Фронть.  Як  ти  осмі- 
лився, сякий-такий,  з  хронту  виходить? 

Стор. 

Хроп!  меж.,  выражающее  ударь,  оро- 
саніе  со  звукомъ,  разбиваніе.  Де  взявся 
Мартин, — хроп  бідою  об  тин.  КС.  1884. 
1.  29. 

Хропак,  ка,  м.  Кріпкій  сонь  сь  хра- 
пініемь.  Дав  хропака  аж  геть-геть  до 
вечора.  Ач  якого  хропака  затин.ге!  Харьк. 

Хрбпати,  паю,  ею,  гл.  Ударять  со  зву- 
комъ, бросать. 

Хропка,  кн,  ж.  Въ  выраж*:  хрбпни  діти. 
Умереть  (грубое  вьіраженіе).  А  тут  горе! 
Син  на  1-ій  неділі  хропки  дав.  Взяв 
та  й  умер.  О.  1862.  VI.  38. 
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Хропнути,  ну,  неш,  гл.  Ударить,  оро- 
сить со  звукомъ,  разбить  (о  посуді)  Не 

падала,  як  і  хропнула  вона  миску. 
Хропнути,  ну,  нёш,  гл.  Захрапеть  разъ. 

(Кінь)  здорово  хропне.  О.  1862.  I.   16. 

Хрбпнутнся.  нуся,  нешся,  гл.  Грох- 
нуться. Біг,  да   як    хропнувеь    об    груду. 

Хроптй.  пу,  пёш,  гл.  Храпіть.  Хропе 
на  всі  заставки.  Ном  №  11331.  Хрт  на 
всю  хату.  Лввнп.  Пов.  177.  Кінь  так 
харапудиться:  хрипе  та  сопе,  та  ніздря- 

ми паше.  Рудч.  С*.  I.  99. ' 
Хру-хру!  меж.,  выражающее  хрюкав  іе 

свинья.  Свині  біжит  та  й:  хрухру.  Гн. 
I.    129. 

Хруж,  меж.,  выражающее  хрустініе. 
Сим.  210.  Коли  нуе:  хрум-хрум.  Він  по- 
тихеїіьку  туди, — аж  там  лисинка  диню 
їсть.  Рудч.  Ск.  II.   10. 

Хрумати,  нею,  еш.  гл  £сть  что  ни- 
будь хрустящее.  Овечка  п'є  там,  або  хру- 

ма.  Син.  197.  У  стані  хрумають  коні 
смашне  степове  сіно.  Мир.  ХРВ.  108. 

Хрумкати,  ваю,  еш,  гл.=Хрумати 
Хрумсати,  сяю,  еш,  гл— Хрумати. 

Коні  хрумсают  сіно.  Вх.  Зн.  77. 

Хрумтіти,  мчу,  тйш,  гл.  Хрустіть. 
Діди...  брали  киї  і  давали  Кирилові 
Турові  по  плечах.  Сили  в  старих  рухах 
було  в  їх  іще  доволі,  що  аж  плечі  хрум- 

тіли. К.  ЧР.  279.  '  Роскуси  (горіх),  то 
ядро  але  хрумтить.  Сим.  200. 

Хрумчати,,  чу,  чині,  г л.= Хрумати. 
Оклунок  цілий  сухарів....  вволік  у  яму  — 
ну  хрумчати.   Алв.  75. 

Хруаь,  на,  м.  1)  Эпитетъ  свиньи.  (Га- 
лиц.).  Желех.  2)  Въ  Галипіи:  избиратель, 
продающій  свой  голосъ. 

Хрунькатн,  каю,  еш,  гл.  =  Хрокати  1 
Гн.  І.  129. 

Хрунькіт,  ноту,  к  =  Хрокання.  Же- 
лех. 

Хруп,  меж.,  выражающее  отламывание 
чего-либо.  Розогнавшись,  скакнув  Петро 
і  як  раз  досяг  до  другого  берега.  Аж  тут 
берег  під  ним  хруп!  одколовсь,  і  вже  ко- 

зак похиливсь  назад.  К.  ЧР.  163. 

Хрупати,  паю,  еш,  гл.  і;=Хрумати. 
2)  Раздроблять.  Хрупає  м'ясо  на  шматки. 
Хрупка,  ви,  ж.  Хрящь,  маленькая 

косточка  (въ  тілі).  Вх.  Уг.  273. 

Хрупостіти,  пощу,  стиш,  гл.  Хрустіть, 
трещать.  Чи  чуєш?  се  кістки  в  зубах 
так  хрупостять.  К.  Да.  144. 

Хрупостим,  ні,  ж.  Хрустіте,  греща- 
ніе.  Чує  вона  вже  вдень  незвичайну  хру- 
постню  по  снігу  на  дворі  і  гомін.  Г.  Барв. 
168. 

Хрупотіти,  почу,  тйш,  гл.=  Хрупос- 
тіти. Чую,  щось  хрупотить  по  снігу, — 

підмерзло  за  ніч.  Каменец,  у.  Хрупотіло 
щось  на  у  лиці  по  снігу, — то  він  і  йшов. 
Черк.  у. 

Хрунотява,  ви,  ж.  Хрустініе,  трескъ. 
У  саду  хрупотява  така,  шо  аж  сад 
тріщить.  Грнн.  II.  349.  • 

Хруск,  ку,  м.  Трескъ,  хрустініе. 
Хрускавви,  вок,  ж.  мн.  Клубника. 

Гуцул. 
Хряскотіти,  кочу,  тйш,  гл  =  Хрум- 

тіти. Які  добрі  вареники!  Та  ще  й  хрус- 
котять, мов  з  кісточками.  Чуб.  II.  501. 

Хруснути,  ну,  неш.  гл.  Треснуть,  за- 
хрустіть разъ.  Хруснуло,  як  оріх,  шус- 

нуло, як  у  міх.  Нон.  №  13344. 

Хртставець,  вдя,  .м.=Мак-саиосій. ЕЗ.  V.  168. 

Хруставча,  чати,  е.  Слова  съ  нісколь- ко  жесткимъ  мясомъ.  Вх.  Уг.  273. 

Хрусталка,  ки,  ж  =Хрустка.  Вх. 
Зн.   77. 

Хрусталь,  ля,  л.=Хрущ  1.  МсІоІопІЬа 
уиі^агів.  Вх.  Пч.  II.  27. 
Хрустіти,  щу\  стиш,  гл.  Трещать, 

хрустіть.  Кістки  хрустять.  Кв. 
Хрустка,  ки  ж.  Хрящъ.  Вх.  Пч.  І. 

15.  См.  Хрящ  1. 

Хрусткий,  а,  в.  Ломк.ій,  хрупкій. 
Хрусь!  меж.  Выражаетъ  звукъ  хрусті  - 

ній,  треска,  удара.  Він  так  ріже,  так 
ріже,  коли  це  хрусь — аж  ножик  і  вло- 

мивсь. Кобел.  у.  Чує:  хрусь-хрусь  під  но- 
гами то  пісок,  то  паліччє.  Г.  Барв.  519. 

Прямо  москаля  в  лоб  хрусь!  Грин.  II. 
207. 

Хрущ,  ща,  м.  1)  Майскій  жукь.  Меіо- 
Іопіпа  уиі^агіз.  Чуб.  V.  1144.  Вх.  Пч.  І. 
7.  Хрущі  над  вишнями  гудуть.  Шевч. 
395.  2)  -  волоський.  Насік.  МеІоІоаіЬа 
зоїзіШаїія.  Вх.  Нч.  II.  27.  Ум.  Хрущик. 
Ув.  Хрущмще.  Гол.  І.  128. 
Хрущати,  щу,  щйщ,  гл.  Хрустіть.  Та 

й  заходився  хорошенько  мнясце  під  дубом 
уминать,  аж  на  зубах  кістки  хрущать. 
Гліб. 
Хрущик,  ка,  м.  1)  Ум.  огь  хрущ. 

2)=Вергун?  То  курчата,  хрущики,  то 
сухарики,  то  що, — все,  що  мати  для 
Масі  набрала,  щоб  дитина  не  мліла 
голодом.  Св.  Л.  78. 
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Хрущище,  ща,  .и.  У  в.  огь  хрущ. 

Хрьбкати.  каю,  вш,  гл.=Хрокати.   " 
Хрьоп!  леа«\=Хроп.  Хрьоп  .чеке  мелей 

плечі.  Харьк. 
Хрьопати,  паю,  вш,  гл  =Хропати  Не 

хрьопай  бо  дверима.'  Харьк.  Як  почала 
мене  по  спині  хрьопати  кулаком. 

Хрьопнути,  ну,  ввш,  гл.=Хропнутж. 
Як  держала  в  руках  дійницю  з  молоком, 
так  і  хрьопнула  нею  об    землю.    Харьк. 

Хрьопнутнся,  нуся,  нешся,  г.і.=Хроп- 
нутіся. 
Хрюкати,  каю,  вш,  гл .  —  Хрокатн.  На 

кого  люде  гомонять,  на  того  й  свині  хрю- 
хають.  Ном.  .V  2365. 

Хряки,  хряк,  ж.  мн.  Мокрота.  .Іе- 
бед. у. 

Хрякатн,  квю,  вш,  гл.  Харкать.  Волч.  у. 
Китриба  як  хрякнув, — увесь  світ  стре- 

пенувся. Чуб.  II,  296. 
Хрякатяся.  кається,  гл.  безл.  Откаш- 

ливаться. Від  люльки  хрякається,  та  й 
легше  у  грудях.  .Іебед.  у. 

Хрякотиннн,  ни.  с.=-Хрихи.  Черк.  у. 
Хряп!  меж.  Бацъ,  трахъ,  тлепъ.  Хряп 

дідуся  по  щоці    Кв.  (О.  1861.  V.  22). 

Хрипоти,  паю,  вш,  гл=Хр--чатн 
Гре.иить,  хряпа,  клекотить  і  виє  на 
сто  голосів.  Стор.  II.  121. 

Хрннатися,  паюси,  вшся,  гл.  і)=Хря- 
пати.  2)  Трескаться.  Посуда  хряпаешься 
від  огню. 

Хрипи, пін,  .и.  .ин.=Храпи.  См.  Храп  3. 
Хрипкатн,  пчу,  чнш,  гл.  1)  Хриплыиъ 

голосомъ  кричать.  Вх.  Уг.  273.  2)  0  дер- 
гачі:  кричать.  Хрящ  хряпчит.  Вх.  Уг. 
273. 

Хрипкий,  а,  ё.  О  дорогі:  покрытые 
колотью.  Хряпкий  гилях. 

Хрипко,  нар.  О  дорогі:  покрыто  ко- 
лотью. Дуже  хряпко  їхать, — так  колеса 

і  підскакують,  —тоді  саме  підмерзло.  Но- 
вокоск.  у.  Тоді  було  сухо,  я  це  добре  за- 

примітив. Ішов  дощик  і  підмерзло,  ста- 
ла ніби  то  ожелідь.  Ллє  хоча  й  було 

хряпко,  так  у  мене  ноні  були  ковані. 
Ккатериносл.  у. 

Хрйпвутн,  ну,  неш,  ..і  =Хрьопвутн 
Як  хряпнув  мене  по  пиці,  аж  у  віччу 
пожовтіло.  .Іебед.  у.  Щось  притьма  убігло 
в  сіни  і  дуже  хряпнуло  дверима.  Стор. 
М.  Пр.  58. 

Хрипнутиси,  вуси,  нешси,  іл.  Грох- 
нуться, упасть  съ  шуыомъ.  Так  ворота  і 

випер»  та  разом  з  ними  і  сам  хря пнувся 

як  раз  на  самого  сатану  г  всю  чортову 
старшину.  Стор.  М.  Пр.  4  7. 

Хрипотітн,  чу,  тнш,  гл  Дребезжать. 
Хряпотить  горщик,  бо  розбитий.  Черк.  у. 

Хрипуватий,  а,  є.  Треснувшій,  раско- 
лотый. Хрипуватий  горщик. 

Хряпусь!  .нелс.=Хряп.  Мазниця  хря- 
пусь!  Грия.  II.  341. 

Хряск,  ку,  м.  Трескъ,  різкій  звукъ 
отъ  переламьіванія,  огь  удара  грома. 

Хряскатя,  каю,  вш,  гл.  Трещать,  тре- 
щать разламываясь;  різко  ударять  (о  громі). 

Хряскіт,  коту,  .к.=Хряск. 
Хряснути.,  ну,  неш,  гл.  1)  Треснуть, 

треснуть    разламываясь.    Вісь    хряснула. 
2)  Сильно  треснуть  (о  звукі);  різко  уда- 

рить (о  громі).  Коли  тут  як  ударить 
грім,  як  хрясне/  Г.  Барв.  220. 

Хрйсвутиси.  нуси.  нешся.  гл  — Хряп- аутнся.  , 

Хрястіти,  щу,  стиш,  гл.  Влестіть,  свер- 
кать разнообраз1емъ  цвітов  >..  красой».  Бач, 

у  яких  пани  кармазинах,  які  тиляги 
під  золотом  та  під  сріблом  понадівали! 
Аж  хрястить.  К.  ЧР.  332. 

Христка,  ки,  а  =Хрустка.  Вх.  Ііч. 
І.  15. 

Хрящ,  ща,  .«.  1)  Хрящъ.  Стор.  II.  77. 
См.  Хрустка,  хрустама,  хрястка.  2)  Щебень; 
камень  вьівітривіиійся  и  разсьіпавшійся. 
Міус.  окр.  Лежп.  ляшку,  під  кущем,  ти, 
присипаний     хрящем.     Грин.     Ш.     608. 
3)  Пт.^Деркач   Пх.  Лем.  479.  Ум.  Хрящик. 

Хрящей,  нар.  Въ  безпорядкі.  Як  ввій- 
шла я  в  хату,  колі4  дивлюсь,  а  там  усе 

хрящем.  Черк.  у. 
Хрящик,  ка,  м.  і)  Ум.  отъ  хрящ. 

2)  Порода  грибовъ.  Помагай-бі,  гавчху, 
дай  гриба  і  бабочку,  сироїжку  з  діжку, 

хрящика  з  ящика,  красноголовця  з  хлоп- 
ця. Ном.,  стр.  282,  Лі  340. 

Хрящбвнй,  а,  є.  ?  Чабаном  видається 
на  зіму  одежда:  сорочки,  штани  хрящо- 

ві, штани  иршані...  0.  1862.  V.  Кух.  34. 

Хтеж,  игу,  м.  Въ  вьіраженіяхг:  у  хтеиу, 
до  хтеиу.  Совершенно,  до-чиста.  Вони  як 
прибігли,  то  вже  у  хтем  хату  рознесли. 
Пират,  у. 

Хтивий,  а.  е.  Жадный,  алчный. 
Хтивість,  воств,  ж.  Жадность,  алчность. 

Скіїько  опісля  розлито  на  Вкраїні  крови 
через  Іванцеве  лукавство  да  через  неси- 

ту хтивості,  московських  воєвод.  К.  ЧР. 
370.  , 

ХтІти,  хбчу,  чеш,  г.і.=ХотІтж.  Все  є 
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так,  як  хтів  цар.  Чуб.  II.  61.  Ой  пове- 
зу лиху  долю  на  торг  продавати....  ба- 

чуть  люде,  що  ледащо, — не  хтять  купу- 
вати. Грвн.  Ш.  402. 

Хто,  кого,  мпст.  Кто.  Знаю  тебе,  хто 
ееи.  бв.  Мр.  І.  24.  А  хто  тут  у  лисиччиній 
хатці?  Рудч.  Ск.  І.  4  5.  Хто  так,  а  хто 
сяк.  Кто  вибуть,  кто  либо.  Може  хто 
вас  налаяв?  МВ.  І.  11.  Може  хто  звіст- 

ку подасть.  Кто  бы  ни  было.  Хто  йде. 
не  мине:  то  кивне,  то  моргне.  Шсвч. 
196.  Хто  хоч,  могб  хоч,  кому  хоч.  Кто,  кого, 
кому  угодно.  Кому  хоч,  тому  й  оддаси. 

Нема  кону.  Некому.  Нема  кому  роспита- 
ти,  чого  плачуть  очі,  нема  кому  роска- 
зати,  чого  серце  хоче.  Шовч.  40  НІ  від 

ного  менГ  піні  з  дбму,  бо  самі  дбиа.  Не- 
кому замінить  меня  дома,  если  бы  я  ушла. 

Волч.  у. 

Хтбкало  ла,  с.  Опрашивающий:  кто? 

Мер.  ХРВ.  240.  „Хто?"— Хтокало.  Ном. 
X  14164. 

Хтбкання,  вя,  с  Спрашиваніе:  кто? 
Хтбхата,  каю,  вт,  гл.  Говорить:  хто. 

Жедех. 

Хтось,  когось,  мгьст.  Кто  то,  кто-ни- 
будь. Прийшов  хтось  та  взяв  щось.  Посл. 

Іуімеж.  1)  Выражаетъ  дуновсніе  ртомі.. 
Вік  духнув,—не  встає;  він  удруге: ху! — 
не  встає.  Драг.  128.  2)  Фу!  Ху  на  його 
зовсім!  Лохв.  у. 

Хіґа,  ґн,  ж.  Вьюга,  мятель.  0.  1862. 

V.  Кух.  39,  29.  Як  піднялась  ху/а!  Лі- 
пе  ж  тобі,  що  й  Господи!  Мнж.  130. 

Худавян,  а,  є.  1)  Худоватый,  довольно 
тощій.  Вх.  Лем.  479.  2)  Бідний.  Вх.  Лем. 
479. 

Худак,  ка,  м.  Бедный,  нсимущій  чо- 
ловік?.. Нехай  багач  дивиться,  як  худак 

живиться.  Ном.  .V  1606. 

Худея,  а,  в.  1)  Худой,  тощій.  Поки 
гладкий  схудне,  то  худий  здохне.  Ном. 
.V  5678.  2)  Худой,  дурной.  На  козака 
худа  слава,  що  робить  не  вміє.  Нп.  Ум. 

Худенький,  худесенький. 

Худи  на,  ня,  ж.  Худоба,  также:  худое, 
тощее  животное.  Худину  таку  купив,  що 
лиш  шкіра  та  кости,  а  орати  чим? 
Каменец,  у. 

Худібка,  худібонька,  худібочка,  кв, 
ж.  Ум.  огь  худоба. 

Худібний,  а,  е.  Состоятельный,  зажи- 
точный. Да  ще  й  без  худоби  вдова,  а  сам 

він  худібний.  Г.  Барв.  422.  См.  Худобний. 

Худібчнна,  яй,  ж—  Худібка.  К.   41*. 39.  Г.  Барв.    197.    Сим.    203.    Заробля> 

щоб  таки  збити  хоч  яку    небудь   худіб- 
чину.  Чуб.  II.  499.  Занапастив  худібчи- 
ну  через  свою  дівчину.  Чуб.  V.  295. 

Худкб,  ка,  м.  Удодъ,  ІІрира  ерорз.  Вх. 
Лем.  479.  См.  Одуд,  худок. 

Худнітн,  мІю.  вш,  гл.=Худну»я.  Піс- 
ля дороги  воли  похудніли.  Черк.  у. 

Худнути,  ну,  неш,  гл.  Худать,  тощать. 
Зміев.  у.  (Скотина)  стала  худнути  та 
слабнути,  а  далі  й  дохнути.  Грин.  1.  300. 

I.  Худо,  да,  с.  Худо,  зло.  Я  їм  добро 

не  вжичу,  худа  не  мислю.  Чуб.  А".  1172. 
II.  Худо,  кар.  Плохо,  худо.  Об  як  доб- 
ре буде,  то  я  й  забарюся,  а  як  худо  бу- 
де, то  й  назад  вернуся.  0.  1861.  IV.  93. 

(Нп.). 

Худбба,  бн.  аг.  1)  Имущество,  состоя- 
ніе.  От  як  умер  батько,  зосталася  гм 
худоба:  млин  і  хлів,  і  кіт.  Рудч.  Ск. 
II.  12.  Брати  будуть  на  худобі  жити. 
Чуб.  V.  990.  2)  Домашній  скоті..  Мов  у 
кошару  заганяє  чужу  худобу.  Шевч.  657. 
3)  Употребл.  какъ  бранное  слово:  скотина. 

/  очі  видеру  із  лоба  тобі  (Кнееві1),  дия- 
вольська худоба.  Котл.  Кн.  І.  33.  Ум.  Ху- 

дібка, худібонька,  худГбочка.  Худібку  мали 
в  себе  невеличку:  телицю  трейтяку, 
птиці  деякої  чималенько  таки,  свинку. 

Рудч.  Ск.  II.  171.  Коли  б  же  я  знав,  що 
то  дочка  буде,  то  я  б  скриню  купував, 

худібоньку  готував  та  й  заміж  би  від- 
дав. Грин.  Ш.  3. 

Худобина,  ня,  ж.  Скотина,  одна  ско- 
тина. Рудч.  Ск.  II.  183.  Гн.  І.  П.Запра- 

гай  коня:  Господь  дає  тобі  худобину 

(—коня).  Драг.  93.  В  дорозі,  у  гостині 
пам'ятай  о  худобині.  Ном.  Л«  10191.  Мав 
дещо  худобини.  Св.  .1.  275. 

Худббяця,  ці,  ж.  Скотинка.  Угор. 
Худббвяя,  а,  є.  1)  Отвосящійся  къ 

имуществу,  скоту;  имущественный.  Ми 
урбарію  подаймо,  оплату  худобну,  грунт 
і  хату  оплатім  та  сидім  при  дому.  Гол. 
Ш.  41.  2)=- Худібний.  ЗІ  Бідний,  убогій. 
Гн.  І.  97.  Глядай  собі,  милий,  у  чистім 

золоті,  а  мені  дай  покій  худобній  сиро- 
ті. Гол.  Ш.  393.  См.  Худібний. 

Худббство,  ва,  е.  Годность,  убожество. Угор. 

Худок,  дка,  -н.=Худко.  Вх.  Лем.  479. 
Худопахбдок,  лка,  м.  1)  Малосильный 

челов^кг.  Старший  здоровий,  оттакий!  . 
да  й  то  не  худоппхолки.  ЗОЮР.    І.    77. 
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2)  Бідняк-ь,  незнатный,  простой  человікь. 
Як  можна,  що  круль  свою  донку,  видав 
за  худопахолка.  Чуб.  II.  89. 

Худорба,  6а,  ж.  I)  Худоба.  2)  Худое 
животное.  Мнж.  22.  3)  Бедность,  нищета. 

4)  Соб.:  бідняки.  Не  завидуй  худорбі — 
доведе  Ьог  тобі.  Ном.  Л5  2336. 

Худорлявий,  а,  е.  Худощавый,  болез- 
ненный. Бісова  гни-біда!  (.гайка  на  ху- 

дорлявих—дитину то  що).  Ном.  .V  4693, 
стр.  286.  Як  тичина,  високий,  худорля- 
вай.  Г.  Барв.  81. 

Худосйлов,  лка,  м.  Слабосильный. 
Худчина,  не.  ж.    Худоба.    Ніжин     у. 
Худяк,  ка.  .к  Худое  животное.  Хо- 

тин, у  Нажене  того  худяку  повен  степ. 
Лохв.  у. 

Хук,  ка,  м.  1 1  Вьідмханіе,  дуновеніе. 
2)  Фукъ  (въ  игр*  въ  шашки).  Хука  усуча. 
Ном.  .\г  3620.  Зі  Ху не  дати.  Промахнуться. 
Раз  на  вовка  хука  дав,  удруге  схибив. 
Мир.  ХРВ    82.  См.  Хвук,  фук. 

Хукати,  каю.  еш,  гл.  Дуть  (ртомы 
Дитина  хукає  на  жижу.  Котл.  Ев.  VI. 
25  Хукає  собі  у  руки.  0.  1861.  V.  74. 
/  в  рученьки  не  хукав.  Ни. 

Хуквути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 
хукати.  Дохнуть,  дунуть  ртонь.  Хукни  ти, 
.ноя  дружино,  у  віконечко  на  скло.  Щог. 
В.  59.  Взяла  тіста,  качала,  кача.га, 
хукнула — полетів  голуб.  Чуб.  II.   194. 

Хундамевт,  ту,  .и.  Фундаыентъ. 
Хундатврь,  ря,  м.  Наблюдатель  за 

общественными  постройканя.  У  нас  як 
строїли  церкву,  так  обчество  вибрало 
хундатирем  учителя  та  ще  деяких:  лю- 

дей. Кобел,  у.  См.  Фундатор. 
Хунт,  та,  м.  Фунтъ.  Ноы.  >ё  7603. 

Свічок  купив  вісім  хунт.  Харьк.  г.  Ум. 
Хунти  к  Хунтиків  зо  два  .«астя  г  прода- 

ти. Черннг.  у. 

Хунтівка,  кн.  ж.  Порода  груигь. 
Хунтовйй,  а,  ё.  Фунтовой. 
Хупавий,  а.  е  Красивый,  нарядный, 

опрятный.  Наша  пані  пишна  за  ворота 
вийшла:  наша  пані  хупава  роспустила 
рукава.  Чуб.  Ш.  235.  Хупава  молодичка: 
у  хаті  в  неї  чистесенько  і  сама  прибра- 

на як  квіточка.  Черниг.  у.  Ум.  Хупавань- 
«ий.  Хупавенька  дівчинка — любо  й  поди- 

витись. Черниг.  у. 

Хупавість,  востя,  ж.  Красота,  наряд- 
ность, опрятность. 

Хупавка,  вн,  ж.  1)  Красивая,  наряд- 
ная женщина,  опрятная  женщина.  2 1    мн. 

Родъ  цвітовь.  0.  1862.  IV.  72  Ум.  Ху- 
павочна.  Іди,  синку,  додо.ноньку,  змию  то- 

бі головоньку.  Ізмий,  .нати,  сама  собі, 
або  своїй  рідній  доньці,  рідній  доньці  ху- 
павочці.  Нп. 

X уліво,  нар.  Красиво.  Желех..  опрятно. 
Черниг.  у. 

Хупншка,  кв,  ж.  Эпитеть  мыши  иъ 
сказкі.  Мишкахупишка.    Чуб.    II.     109. 

Хупбр,  ра,  м.  Бугоръ.  Міус.  окр. 
Хур-хур,  меж:.,  выражающее  шумъ  огь 

крыльевъ.  Летів  горобець  через  хлівець, 
та  все  вгору  хур-хур!  Ном.,  стр.  299, Я  303. 

Хура,  рн,  ж.  Нагруженный  кладью  возъ, 
сани  съ  кладью,  кладь.  Приїхали  козаки 
аж  трьома  хурами.  Що  на  перву  хуру 
скриню  та  перину,  а  на  другу  хуру  все 
сребро  та  злото,  а  на  третю  хуру  сама 
Хайка  сіла.  Грин  НІ.  267.  Ііувало  на- 

кладуть хуру  хліба,  як  тигьки  може 
снасть  винести.  Рудч.  Ск.  II.  196.  Те- 

пер посилає  мене  (хазяїв)  з  хурою  в  Оде- 
су. Кв.  Хури  не  брали.  Рудч.  Чи.  146. 

Стати  під  хуру.  Подрядиться  везти  кладь. 
КС.  1882.  X.  186.  Сергій. ..  і?  під  хури 
вернеться.  Г.  Барв.  206. 

Хура.  рн,  ж.  Вьюга,  мятель.  О.  1861. 
V.  67.  Поїхав  мій  старий,  — коли  б  не 
змерз,  бо    на    дворі    хура    піднялась.    0. 

1861.  V".   73. 
Хураж,  жу,  м.  Фуражъ,  продовольстві?. 

Як  їдеш  у  Сураж,  то  й  бери  свій  ху- 
раж. Ном.,  стр.  283,  №  743. 

Хурбди,  на,  м  ?  Матері  твоїй  хур- 
бан  чортів.  Канев.  у. 

Хурбвт,  та,  м.  Крайній  біднякг?  Жи- 
дові тілько  самі  багатирі  та  хурбети 

й  не  винні.  О.  1862.  І.  73.  Так  се  ти, 
поганий  хурбет,  наймит,  будеш  мені 
перебивати,  будеш  з  мене  сміятись? 

О.   1862.   \"Ш,  9. 
Хурда.  ди,  ж.  Больным  или  захудалым 

овцы,    вьіділенньїя    въ    особое    стадо.    0. 
1862.  У.  Кух.  30,  39.  Вас.  198.  Мнж.  193. 
Хурделити,  лн>,    лвш,    гл.    О    вітрі: 

крутить,  неровно  дуть,  мести.  Вітер  хур- 
делить. Канев.  у. 

Хурделиця,  ці,  ж.    Мятель.    Черк.    у. 
Хурдига,  гн  и  хурдіґа,  ґи,  ж.  Тюрьма. 

О,  погано  в  бісовій  хурдизі  сидіти.  Ка- 
нев. у.  Га.налія  по  Скутарі  по  пеклу 

гуляє,  сам  хурдигу  розбиває,  кайдани  ла- 
має. Шевч.  59.  Защо  це  кас,  братця, 

позапірали  в  цю  тісну  хурдигу?  Мир. 
ХРВ.  134. 

80 
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Хурднґарвя  ні,  ж.  і)  Тюрьма.  2)  Ка- 
ланча. Ач,  яка  хуртовина  віднялась,  що 

аж  очі  засипала!  А  то  ж  то  тому 
москалеві  бідному,  що  не  самісінькому 
вершку,  на  тій  хурди/арні  стоїть,— 
невже  ж  таки  йа.ну  не  дпикуля?  Кка- 
териносл.  у. 

Хурднста.  ти,  ж.  Мятелі.  Черк.  у. 
Хурдннк,  ка,  м.  ІІоміїщечіо-  для  хурдй, 

больныхъ  овецъ,  сделанное  о-дільно  или 
отделенное  въ  общей  ношарі.  0.  1862.  V. 

Кух.  29,  ЗУ.  При  коші,  або  г  коші  ро- 
биться хурдник  для  хворих  овець.  О. 

1862.   V.   Кух.  30. 
Хурія,  рії,  ж.  1 )  Мятель.  Я\  в  світі 

не  поїду  уночі,  як  хурія  на  дворі,  бо 
трохи  не  наложили  головою.  0.  1862. 

V*.  66.  На  дворі  хвижа  та  хурія.  Ном. 
№  6851.  2)*Ругня  и  драка.  Ну  вже.  діти, 
ховайте  усе,  бо  батько  іде,  іщей  барана 
веде,  то  певно  якусь  хурію  підійме.  От 
лиха  година  та  нещаслива  мені  з  ним: 

де  напеться,  а  усе  додому  іде.  1'\гдч.  Ск. 
11.   130. 

Хуркало,  ла,  с.  Ся.  фуркало.  Крут- 
нувся той  бич  на  ціпильні,  як  хиркало, 

Грпн.  11.  207. 
Хуркнути,  ну,  неш,  гл.  і;  [Іорхнуть, 

броситься.  Хуркнула  йому  відьма,  як  ві- 
тер, між  ноги,  звалила  додолу.  Ііолт.  г. 

2)  Бистро  отправиться.  А  давай  хуркнем 
у  Сорочинці!  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Хурман,  на,  м.  Кучеръ.  Чуб.  П.  362 
Давай  буду  твого  коня  поганяти,  буду 
в  тебе  за  хурмани.   Грив.   II.  272. 

Хурмянкй,  ки,  ж.     1)    Подвода.    Чуб. 
V.  986.  2)  И  звозь.  Хур.ианкою  заробляє. 
Хурианувати,  ную,  вш,  гл.  Заниматься 

изнозомъ.  Іван  хурманус.  Канев.  у. 
Хурта,  ти,  ж. = Хуртовина  1.  Пустіть, 

добродію  ласкавий,  у  хату  заночувати. 
Хурта  така,  що  крий  Мати  Божа. 
О.    1862.  IV.  88. 

Хуртеча,  чі,  ж.  —  Хурта  =  Хуртови- 
на 1.  На  дворі  було  хуртеча  та  мете- 

лиця мете.  ІЦог.  В.  135.  На  дворі  мете 
хуртеча,  ліне  сніг  в  вікно.  Щог.  Сл.  100. 

Хуртовина,  ни,  ж.  І)  Мятелі. ,  вьюга. 
Александров,  у.  2)  Бури,  ураган  і..  Коли  б 
мене  сяя  хуртовина  злая  в  морі  не  вто- 

пила. АД.  І.  187.  Грім,  блискавиця,  ви- 
хор.... така  піднялись  хуртовина,  що, 

Боже,  твоя  воля!  ЗОЮ1*.  II.  40.  3)  Невзго- 
да. Одвідай  мене  безрідну  та  бездольну 

в  чужій  стороні,  при  лихій  хуртовині. 
Мет.  356.    Як   пришибла    лиха-нещасна 

хуртовина,  то  тоді  одреклися  усі  куми- 
побратими.  КС.    1882.  XII.  497. 
Хуртовинний,  а,  е.  Ненастный,  бур- 

ный. Оце  вже  третій  день  така  хурто- 
винна година.  Полі. 

Хуртуна,  нн,  ж.— Хуртовина.  Скота- 
рі мали  собі  од  вітру  й  хуртуни  хала- 

буди, окутані  повстьми.  Стор.    II.    182. 

Хуруватн,  рук»,  вш,  гл.  Извозничать, 
перевозить  кладь.  І'к.  .Іевнц. 
Хуруватися,  руюся,  вшея,  гл.  Накла- 

дывать грузь.  Чумаки  хуруються. 
ХурчаТи,  чу,  чйш,  гл.  Жужжать  оті. 

быстраго  вращенія.  Давай  прясти,  але 

веретено  хурчить.  І'удч.  Ск.  1.  17Н. 
Хуря.  рі,  лс.=Хурія. 
Хус,  са,  л.=Хвус.  Ото  геть  увесь  лій 

вигорів  у  каганці,— зістався    самий    хус. 
Хуста,  ти,  ж.  1)  Шатокъ.  АД.  І.  213. 

Великої  треба  хусти,  щоб  зав'язать  лю- дім  усти.  Посл.  Шовкова  хуста.  Чуб. 

2)  чн.  Хуста,  хусти.  Б1>ль&  Хуста  попе- 
рем,— як  три  дні  панщини  відбудем  (важ- 
ко). Ном.  №  11260.  За  лісом,  за  пралі- 
сом білії  хуста  висять.  Ном. 

Хустина,  ни,  лс.=Хустка.  Гол  Од  28. 
.4.  де  тая  мережана  шитая  хустина? 

Шевч.  Зв'яжи  мені  головоньку  шовковою 
да  хустиною  Нп.  Ум.  Хустинка,  хустй- 
ненька,  хустиночка.  Мет.  23,  18. 

Хустиця,  ці,  ле.=Хустка.  Перев'язали їх  стрічками  та  хустицями  червоними. 
Морд.  Он.   12. 

Хустка,  ви,  ж.  1)  Нлатокъ.  Чуб.  VII. 
124.  Гол.  Од.  50.  Вас.  167.  Побіліла  як 
хустка.  Ном.  2)  мн.=3аручини.  МУК  III. 
74.  Ум.  Хустонька,  хулочка.  Хустоньку 
пери.  Ірин.   (II.  551. 

Хустя,  тя,  с.  БЬлье.  Прала  Параска 
шовкове  хустя  на  льоду.    Чуб.    НІ.    300. 
Хутенький,  а,  є,  хутенько,  нар.  Ум. 

оті.  хуткий,  хутко. 

Хутір,  тора,  м.  Отдельная  усадьба  вві) 
селеній,  выселокъ.  Як  би  з  хутора,  то  б 

і  повірила.  Ном.  №  6878  3  давнього-дав- 
на  у  гаї  над  ставом  удвох  собі  на  ху- 

торі жили.  Шевч.  Ум.  Хутірець,  хуторець, 

хуторбк.  К.  ЧГ.  И)4.  МВ  І.  139.  Жила 
вдова  хуторцем.  Г.  Барв.  304. 

Хутірський,  а,  ё.  Относя щі Вся  кь  ху- 
тору, живущій  на  хуторі.  Хутірська  Одар 

ка.  Ном.  .V;   14180. 

Хуткий,  а,  е.  Скорый,  быстрый.  Хут- 
ка робота.  Гн.  І.  45.  Уц.  Хутенький. 
Хуткість,  кости,  ж.  Скорость,  быстро- 

та. Же.іех. 
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Хутко,  нар.  Скоро,  быстро.  Хутко,  як 
оком  змигнуть.  Ном.  .V  7737.  Ой  Бог 
знас,  Бог  і  відає,  чи  побачимось  хутко. 

КІев.  у.  Не  так  хутко  діється^  як  хут- 
ко говориться.  Но».  Лі  5603.  Ум.  Хутенько 

Рудч.  Ск.  І.  172.  Хутенько  йди!  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  -13) 

Хутній,  сравн.  ст.  огь  хутко.  Скорій! 
НВолын.  у.  Чуб  II.  78.  Тра  хуткій  сто- 

ла застелити.  Драг.  21. 

Хуторець,  рця,  м.  У  її.  огь  хутір. 
Хуторнще,  ща,  с.  МЬсто  для  хутора, 

місто,  гд-в  былъ  хутір.  Дворище  яке,  чи 
хуторище.  К.   ІІС    82. 

Хуторннй,  а.  є— Хутірській.  Муза 
хуторна  незнана.  К.  ХН.   111. 

Хуторок,  рка.  м.  Ум.  сть  хутір. 
Хуторянець,  нця,  м.  =  Хуторянин. 

Мет.  37Н. 

Хуторянин,  на,  ■>'.  Житель  хутора,  жи- 
вущій на  хуторі  Стор.  М.  Пр.  113.  Наш 

брат  хуторянин.  Шевч.  322.  Балакав 
з  хі/торянами  про  чорни  раді)  К.  ЧР. 

194'. Хуторянка,  кн.  ж.  Живущая  на  хуто- 
рі. Я  завидую  найбіднішій  хуторянці 

Стор.  II.  216.  Ум.  Хуторяночка.  Левин. 
Нов.   176. 

Хуторянський,  а,  е.  Свойственный  ху- 
торянам. Прості  хуторянські  звичаї.  К. 

(О.  1861.  І.  117).  Хуторянські  вечори. 
.Іевиц.  Нов.   146. 

Хутра,  рн,  ж  Внутренняя  обмазка  иечи. 

Хутряна,  ні,  ж  Вь  ствнк'в  деревянной 
постройки:  каждое  бревно,  упирающееся 
иъ  косяки  дверей  или  оконъ.  Канев    у. 

Хутро,  ра,  м.  Міхь.  Багацько  у  його 
добра,  отласу,  хутра  і  срібла.  Греб.  317. 

Хутрованнй,  а,  е.  1)  Подбитый  м'вхомъ. 
2)  Обшитый  шалевкой.  НВолын.  у. 

Хутруяання,  ня,  г.  1;  Подбивка  мі.- 
хомь.  2)  Обшивка  шалевками. 

Хутрувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Цодбивать 
мЪхомъ.  2)— піч.  Обмазывать  глиной  печь. 
Рудч.  Ск.  И  57.  Як  же  мені,  сестро, 
такій  бути,  чуже  діло  роблячи,  чужі 

печі  хутруючи.  Чуб  V.  917.  3)  -двері. 
Вставлять  косяки  дверные.  4)  —  чбботи. 

Пришивать  подкладку  въ  сапоги.  См.  Фут- 

рувати. 

Хутрянки,  а,  е.  Маховой.  Хутряний 
шлик    К.  МВ.  II.    129. 

Хутрянка,  кя,  ж.  Шубка  женская. 
КС.  1893.  XII.  4  49.  Надіну  хутрянку, 
вийду,  сядемо  у  садочку  та  й  просидимо 
цілу  ніч.  О.   1862.    ПІ.   4  1. 

Хутче,  хутчій,  хутчіш,  нар.  Сравв. 
ст.  огь  хутко.  Скорше.  Рудч.  Ск.  II.  70. 
Як  би  то  хутче  побачитись.  МВ.  І.  7. 

Іди  ж  хутчій,  не  бався!  Г.-Лрт.  (0.  1861. Ш.  84). 

Хух,  ху,  м.  Дуновеніе.  Бери,  жінко, 
в  черепок  хуху  і  святого  Духу.  Драг. 
39.  (Ияъ  заговора).  Пустити  на  хух.  Пустить 
ча  вЪтеръ.  Ном.  Ле  10825.  Ні  хуху,  ні  духу. 

Ни  души,  никого  гбтъ.  В  печГ  вже  ні  ху- 
ху. ні  духу.  В  ь  печи  уже  совершенно  по- 

гасло. 

Хухкатн,  кан>,  вш,  гл.—  Хухати. 
Хухнавнй.  а,  в— Гугнявий.  Шух.  І.  33. 

Хухнути,  ну.  неш,  гл.  Дунугь  (ртомь). 

КЗ.  V".  180.  Після  тре5а  хухнуть  на 
жовнаки  Чуб.  І.  139.  Хухнула  му  в 

рот, — і  ожив.  Драг.  359. 

Хухрити.  рю,  рнш,  г.і.=Лу8атн.  Ху- 
грити  насіння.  Лубен,  у. 

Хухрятн,  ряю,  вш.  гл.  Сортировать, 
разбирать.  Александров,  у. 

Хухуля,  яі,  *•.= Хохуля 

зо- 



ц. 
Цабанити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Поднимать. 

Желех.  2)  Говорить  нЪчто  ни  съ  чъмъ 

несообразное,  >'удовищное.  Желех. —ціну. 
Заирашивать  леномъряую  ціну.  Желех. 
3)  Бранить,  ругать.  Фр.  (Желех.). 

Цабати,  блю,  леш,  г  л  =Ці6атн.  У  гор. 
Цабатися,  баюся,  вшся,  гл.  Метаться. 

В.\.  .Тем.  479. 

Цабе,  I )  меж.,  которымъ  направляють  во- 
ловь  направо.  От  він  за  батіг  та  й: 

„Гей,  соб!  цабе'г  Рудч.  Ск  П.  142.  Ца- 
бе, худий,  у  ворота,  яка  харч,  така 

й  робота.  Нои.  А;  10363.  2)  нар.  На- 
право. Наші  студенти  повернули  цабе 

та  й  перелізли  в  Сухобрусів  садок.  Ле- 
вин. Нов.  26.  3)  Какъ  существ,  с.  р.  Важ- 
ная, значительная  особа.  Ото  велике  ца- 

бе до  волости  приїздило.  Лубен,  у.  Він 
дума,  що  тепер  уже  дуже  велике  цабе. 
Канен.  у. 

Цалёвий,  а,  е.  Дюймовий.  Желех. 

Цалівва,  вя,  ж  1)  Мъра  въ  24  дюйма. 
МУК.  Ш.  29.  2)  Шалевка  въ  дюймъ  тол- 

щиною. НВолмн.  у. 

Цаль,  ля,  м.  Дюймъ.  Та  як  бехнуло 

(кинуло),  то  аж  трохи  не  на  три  ца- 
лі  у  землю  мене  втрощило.  МВ.  (КС. 
1902.  X.   156).  Одрізав  на  три  цалі. 

Цаністра,  ря,  лс.=Таністра.  Вх.  У  г. 
273.  Ум.  Цаністерка. 

Цап,  па,  м.  1)  Козедъ.Ном.  №  13428. 
Військового  цапа  за  хчіст  скубни,  оуп 

тобі  і  рукавиця.  Ном.  Л;  959.  2 1  1'одъ 
игры,  чехарда.  Грати  в  цапи.  3)  Цапа 
стати.  Стать  на  дыбы.  Ном.  Лі  3  {93.  Ум. 

Цапок,  цапбчок,  ласк,  цапусенька.  Ун.  Цап'ю- 
га.  А  кізонька  в  ополонку,  а  ціпочок 
за  головку.  Грин.  Ш.  553. 

Цапар,  ра,  м.  Снарндъ  іія  ношенні 

свял:  часть  -оикаго  с гвола  смереки  съоднимъ 

кругомъ  очищеяныхъ  сучьевъ  на  кояці,  ко- 
торые здесь  называются  кальбуки,  стволъ 

ваз.  шинар;  свно  накладывается  на  сучья 

до  верху  шинара,  ва  конці»  котораго  за- 
крепляется палкой-  росніпом  Шух.  I.  171. 

Цапеня,  няти,  ср.  Козленокъ.  Цап,  пап 
ао  полю  басув,  а  цапенятами  гарцює, 
поти  буде  гарцювати,  поки  вовк  буде 
спати.  Ном.,  заг.  №  ЗО.  Ум.  Цаленятко, 
цапеняточко. 

Цапёрва,  вя,  ж.    Заступъ.    Нирят.    у. 
Цапика,  ни,  ж.  1)  Козлятина,  козлиное 

мясо.  2)  Козлиный  запахъ.  Воня  цапиною. 

Цапиний,  а,  е.  Козлиный.  Ой  у  тебе, 

вражий  діду,  цапиная  борода.  Ни.  Ріж- 
ки цапині  Г.-Арт.  (0.  1861.  Ш.  104). 

Цапиний  голосок.   Кв. 

Ціпів,  пова,  вв.  Козлиный.  Пропав  ні  за 

цапову  душу.  Ни  за  что  пропалъ.  Ном. 
.V   1887.   Рудч.  Ск.  II.   18. 

ЦапІна,  нн,  ле.=Сапіна.  Шух.  I.  176. 

Цапки,  цапвом,  нар.  На  дыбы,  на  зад- 
ній ноги.  Кінь  став  цапки.  Чуб.  VII. 

576.  Цапком  став.  Ном.  №  3391. 

Цаплений,  а,  е.  Сумасшеїшій.  Скаче  з 

переляку,  мов  цаплене.  Сим.  Лі  213.  Цап- 
лений,  відчепись  Черк.  у.  Цаплена  ти 
голова!  Маркев.  53. 

Цапдяїия,  а,  е=Цапяаий.  Цапляча 
борода.  Камен.  у. 

Цапяя,  ні,  ж.  собир.  Козлы. 

Цапок,  пва,  м.  \)  Ум.  оть  цап.  Коз> 
ликъ,  козленокъ.  Шух.  І.  211.  Бігла  кі- 

зонька льодком,  льодко  к,  а  за  нею  цапок 
слідком,  слідком.  Грин.  III.  г53.  2)  Воль 

такой  же,  какъ  н  орел  (см.),  но  съ  мень- 
шими рогами.  КС.  1898.  VII.  45.  3)=0бі- 

ручний  столгць.  Вх.  Лем.  441.  См.  Обіруч  - ний. 

Цап^р,  ра.  м  =Цап   I.    Вх.    Уг.    273. 
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Центра  ра.  ж.  Коза.  Вх.  Уг.  273.  Ум. 

Цапурна. 
Цавусевьжо,  ка,  м.  Ласк,  отъ  цап.  Ку- 

пила бабуеенька  собі  цапусенька.  Чуб. 
V.   ИЗО. 

Цап  юга,  гв,  м.  Ув.  отъ  цап. 

Цара,  рж,  ж.  Чужая  сторона.  Блукає 
царами.  Шух.  I.  37.  Шух.  I.  145. 

Царгатв.  га»,  еш,  сов.  в.  цлргвутн, 
гву,  веш,  гл.  Дергать,  дервуть.  Вх.  Зв. 
77.  Цоргнув  пес  за  ногу.  Вх.  Зн.  77. 

Царева,  вої,  аг.= Царвця.  Цар  і  па- 
рна на  спацир  йиїли.  Гн.  I.  38. 

Царедворець,  рця,  м.  Придворный. 
Осідлали  царедворці  коня  царевичу:  Рудч. 
Ск.  I.  98. 

Царевич,  ча,  .«.=Царенжо.  Рудч.  Ск. 
II.  101. 

Царенків,  жова.  ве.  Принадлежащая 
царевичу.  Мнж.  25. 

Царёвжо,  ка.  м.  Царевичт..  ЗОЮР.  11. 
49.  Мнж.  25  ,#к  його  (царя)  хе  було  дома- 
наробились  царенко  і  царівна.  Рудч.    Ск. 
1.   110. 

Цареві,  вятв,  с»  Дитя  царя.  Де  царь 
подівав  царенята.  Чуб.  11.  152. 

Царик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  царь  2  — 
Мишачон  2.  Вх.  Уг.  252,  273. 

Щрвва,  ии,  ж.  1)  Застава  въ  селі. 
ворота  при  вході  вч.  село.  2)  ІІахатвая 
земля,  засБявное  лоле.  Харьк.  Одесс.  Угор. 

Огорокеввое  поле.  Вх.  Лем.  479.  Ум.  Цё- 
риииа,  цариночиа.  ЕЗ.  У   230. 

Царввха,  кж,  ж.  1)  Уы.  отъ  цёрина 

2)  Огороженвое  місто  при  усадьбі,  пред- 
назначенное для  еінокоса.  Шух.  І.  21.  165. 

Царивнвн,  а,  в.  Относящейся  къ  ца- 
рині. Цёринний  дід=Царйнник.  О.  1862. 

І.  28.  Царинні  пісні.  Пісни,  который  поюгі. 
при  обході  поля  на  Тройцынъ  день. 

Царівввв,  ва,  м.  Сторожъ  „царини''. 
Лохв.  у.  Він  був  у  нас  царинником,  до- 

глядав царини, —  щоб  ніхто  не  иікодив. 
Новоноск.  у. 

Царняочка,  жв,  ж.  Ум.  оті,  цёрина. 

Цари  ночов,  чжу,  к  =  Царина  2.  На 

зеленім  цари-ночку  пили  турки  горілочку. 
АД.  І.  301. 

Царвха,  хв,  ж.  ̂ Цариця.  Убирають- 
ся їхать  до  царихи.  Чуб.   II.   271. 

Царицин,  ив,  не.  Царицынъ.  Царицине 
військо.  Сторож.  II.  206. 

Цариця,  ці,  ж.  Царина.  Рудч.  Ск.  1. 
81,  86. 

Царів,  рёва,  ве.  Царевъ,  царскій.  Боюе* 
царевих  собак.  Ном.,  заг.  №  134. 

Царівна,  ви,  ж.  Царевна.  Була  я  у 
царя,  за  тебе  цорівну  сватала.  Рудч. 

Ск.  II.  11.  Ум.  Царианочка  Возьми  у  ме- 
не дочку  да  царівпочку.    Гри  я.    Ш.    583. 

Царівввж,  вого,  м  =  Царенко.  КоІЬ. 
11.  231. 

Царівввв,  жа,  ве.  Принадлежащей  ца- 
ревні.  Менча  сестра  царівнина.  Грив. 
II.  252. 

Царівнеця^  ці,  яс  — Царвця.  Як  уда- рив Байда  з  лука  та  царя  між  уха, 
а  цаьівницю  да  у  потилицю.  Грин.  Ш. 

584. 
ЦарІввочка,  кж,  ж.  Ум.  огь  царівна. 

АД.  1     145. 
Царівство.  ва,  с  =  Царство  1,  2.  Гос- 

подоньку,  прийми  їх  до  царівства  бла- 

женного. ЕЗ.   V".   107. 
Царігра  д.  ду,  м.  Константинополь,  Царь- 

градъ.  Червоного  вина  з  Цоріграду  відер 
з  троє  у  барилі.  Шевч.   116. 

Царіградсьжвй,  8,  є.  1)  Константине- 
нольскій.  2) — на  лоэё.  Раст.  Еіаея^ппа  Ьог- 
теп8І8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Царок,  ржа,  м.  1)  Загороженное  місто 
нодъ  печью  или  лодъ  полби  крестьянской 
хаты,  гді  держатъ  дом.  птицу.  Вх.  Зн.  77. 
2)  Вообще  оюрояевное  місто,  загородка, 

напр.  для  теляті..  Вх.  Зн.  77.  Ум.  Царо- 
чон.  Лсвний  цорочок  білих  курочок.  Вх. 
.Ієн.  479. 

Цёрствечжо,  жа,   с.    Ум.    отъ    царство. 
Царство,  ва,  с.  1)  Царство.  Царевич 

осідлав  свого  коня,  сів  з  нею  і  поїхав  у 

свое  царство.  Рудч.  Ск.  І.  97.  2)  Спасе- 
ніе,  блажевство,  небесное  царство.  Вт, 
этомъ  значеній,  также  съ  прилаг.:  Ббже, 
небесне  цёрство.  Нои.  №  6973.  Помершим 

царство,  а  нам  на  здоров'я.  Ном.  ,\г  11607. 
Хто  за  віру  умірає,  той  собі  царство 

заробляє.  Ном.  Л1  1.  Царство  небесне  їм! 
(пожелавіе  умершимъ).  Ном.  .V  11607.  Я 
такого  був  пана,  що  царство  небесне  та 

й  годі.  Ном.  №  1242.  3)  Титулъ:  Р.еличе- 
ство.  Царь...  давай  йому  загадьи  загаду- 

вать; а  цей  і  каже:  „Літ,  підождіть 

трохи,  ваше  царство:  ви  загадуєте  за- 

гадки, треба  й  вам  нагадати".  Рудч.  Ск. 
II,  181.  Ум.  Цёрствечко.  ЗОЮР.  II.  32.  Я 
твое  царствечко  да  коником  витопчу. 

Чуб.  Ш.  270. 

Царствувати    вуж»,  еш.  гл.  1)   Царст- 
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вовать.  Л  сам  хоч*е  на  столиці  царем 
царствувать.  Нп.  2)  Блаженствовать, 
жить  въ  царств*  вебесномі..  Нехай  цар- 

ствує! Ном.  №  11607. 
Царській,  а.  є.  Царскій.  Стала  дру- 

жиною царській  дитині.  Рудч.  Ск.  II.  48. 
Царське  свято.  Табель, высокоторжественный 
девь.  Камен.  у  Царський  вінець.  Венчаль- 

ный вінецг.  А  щоб  ти  під  царський  ві- 
нець не  підійшла! — злобное  ножеланіе  ді- 

вушкі  не  выйти  замужь.    Ном.    Л-    3683. 

Дарь:  ря,  м.  1)  Царь.  До  Бога  висо- 
ко, а  до  царя  далеко,  а  ті  панки,  що 

хтять,  те  й  роблять.  Ном.  Л*  1237. 
2)— зГлля.  Раст.  а)  ОгоЪи*  ііідегЬ.  ЗЮЗО. 
1.  176.  0)  Веіріііпішп  і-ІаПіщ  Ь.  Драг.  31. 
в)  Калипсиїих  зсеїегаїпз  Ь.  ЗЮЗО.  1.  133 

г)  Ополіз  иігсіпп  Ласк.  Вх.  Зн.  7  7.  3;— сил. 
Раст.  Веірішшіпі  еЫпт  Ь.  ЗЮЗО.  I.  121. 
Сы.  Царь-зілля.  Ум.  Церии.  Грин  II.  206. 
Царьнб,  царібк.  Рудч.  Ск.  П.  93,  §5. 
Цярювавня.  ня,  с.  Нарствонаніе.  Так 

він  думками  благими  нехай  царство 
обіймас,  щоб  за  його  царквання  жили 
праведні  в  покої.  К.  ІГсалт.   163 

Царювати,  ркнз.  ещ.  ?л.  Царствовать. 
1  в  потузі  твоїй  будсиі  нтхо  царювати. 
К.  Всал.  106. 

Царя.  рятн.  ;.=  Царевя.  ЦГевч.  II.  18. 

Цярягра'дна.  ки,  ж.  Роді,  турецкой 
бутылки.  Демко  вже  достав  царягрядку — 
така  була  в  його  не  з  малих  пляшечка 
жбанком,— од  якогось  турчина  чи  що  со- 

бі придбав.  ДІВ.  (КС.   1902.   X.    144). 

Цахатн,  хаю,  еш,  гл,  Норовить.  Оце  ж 

він  і  цахае,  щоб  що  нсбудь  продати.   * 
Цвяйка,  кв.  ж.  Д.іннван  жердь,  кото- 

рою плотовщикъ  вт,  случае  надобности 
придерживает],  илотт.  у  берега.  Ш\х.  I. 
182.   Рх.  Зн    77. 

Цвак,  ка,  м.  Палочка  вт.  ткацкояъ 
челнокі,  на  которую  надіваетея  шпулька 
съ  витками.  Мнж.   121 . 

Цваркатн.  хаю.  еш.  гл.  1)  Чирикать. 
Желех.  2)  Роворить  на  неповятномь  язы- 
кі,  напр.  по  еврейски.  Их.  Зн.  77. 

Цвах,  ха.  м.  Лнновец.  у. =  Цвях. 
Цвеняв,  ка,  .».  Хвастуні..  Воронеж,  губ. 

Цвенькати,  каю,  еш  одн.  в.  цвень- 
кнути, кну,  нет,  гл.  Роворть.  сказать 

на  чужомъ  языки,  въ  которомь  слышатся 
звуки  ц,  дз,— о  нолякахъ,  білоруссахг. 
І».  ДЗ.  34.  Лях  цвенькати  уже  не  буде. 
Котл.  Кн.  ГУ.  10.  По  лядські    цвенькала. 

Св.  Л.  54.  Кортить  литвинка,  коли 
цвенькне.  Ном.  №  5012. 
Цвентюх,  ха,  .«.  Болтувъ.  Достает 

ся  од  неї  деколи,  як  поприїзджають,  оі 
тим  цвентюхам  каниіляжкам.  Кот 
МЧ.  471. 

Цвйгяти,  гаю,  еш,  одн.  в.  цвнгнут 
ву,  неш,  гл.  Хлестать  чіит.  нибудь,  нал 
кнутоыъ,  хлестнуть. 

Цвйндрнти,  рю.  риш,  гл  — Цжндриті 
Цвинтарний,  а.  є.  Отноеяіційся  кт.  п< 

тосту,  кладбишу. 

Цвввтьрь,  ря,  м.  Місто  ні.  церковно 
ограді.    иогостг,    кладбише.    Чуб.    І.    4Ь 
0.  1861.  XI.  Св.  41.  Мурована  церкв. 
з  високою[дзвіницею  давня  вже;  мур  ал 
зазеленів:  вимощений  чвинтарь  ьрорі 
травою.  МП.  І.  149.  А  титаря  на  цвин 
тарі  вчора  поховали.  Шевч.  1 75.  Гор 
батий  цвинтарь  у  молодого  лікаря.  Но> 
X   13933. 

Цвяркатн,  каю,  еш,  гл.  Журчать  (< 
ируі  выдай каемаго  молока  і.  Вх.  Лем 
179.  Ся.  Циркати. 
Цвнст,  ту,  .н  Одна  пара  нитей  основы 

(у  ткача).  Нас  160. 
Цвікати,  каю.  еш,  гл.  Роворить  різко 

вт.  глаза.  Чого  ти  мні  цвікаєи( — хиба  я 
виною  у  тому?  Подо.т.  г.  Не  цвікай!  годі! 
не  боїмеся.  Мир.  ХРН    262. 

Цніковавнй.  а,  е.  Ученый.  Цвікований, 
та  не  дрюкований.  Грпн.  11.  308  См. 
таї  же  варіанті.:  Учений,  та  не  дрюкова- 

ний. Чуб.  І.   24!». 
Цвілий.  а>  в  Заллісвівнпй,  гнилой. 

1  пом'янули  свого  чумаченька  хоч  цвіли- 
ми сухарями.  Чуб.  V  1048.  Цвіле  сіно. 

Ум.  Цвіленький.  А  тим  вони  його  поми- 
нали, що  у  себе  мали:  чвіленькими,  су- 

хенькими   військовими    сухарчями.     АД. 
1.  255. 

Цвілятн,  лю,  лиш,  гл.  1)  Стегать, 
хлестать.  Желех.  Вх.  Зн  77.  2)  Дощ  цві- 
лит.  Хлещегь  дождь,  льегь  дождь.  Вх. 
Зн.  77. 

Цвілля.  ля,  с  Запліснівпіій  предметі., 
гниль.  Куди  ви  її  братимете  —  таке 
іівілля.  Рудч.  Ск.  II.  48 

Цвіль,  лі,  ж.  Плісень.  Бур'яном  укри- лась,   цвіллю  зацвіла.  Шевч.  668. 

Цвінтар,  ра,  .«.—Цвинтарь.  Сорочка 
цвінтаром  смердить,  а  ще  б  танцюва- 
лось.  Нон.  X  12480. 

Цвірготати,  чу,  чеш,  гл  =Цвіркотатк. 
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Як  почне  цвірготати  цвіргун,  цілу    ніч 
цвіргоне.  НВолын.  у. 

Цвіргун,  на.  .« —Цвіркун. 
Цвірінчання,    ня.      =Цаірінькання 

Цвірінчатн.    чу,    чиї,    гл.=ЦвірІнь- 

Цвірівь,  меж.,  выражающее  крикг  во- 
робья. Черниг.,  Нолт.  г.г. 

Цвірінькання,  ня,  с.  Чирикание  (во- 
робья). і  Мир    ХРВ    129. 

Цвірінькати,  каю,  вш,  гл.  Чирикать. 
Чи  є  в  май!  де  такії  молодці,  як  ми, 
с.швні  та  веселі  горобці?  Да  все  вдатні: 
до  любощів,  до  пісень,  цвірінькаєм,  жар- 

туючи, увесь  день.  Гліб.  122  Цвірінька. 
мов  батько  голопуцьків. 

Цвірінькнути,  кну,  кеш,  гл.  І)  Чи- 
рикнуть. 2)  Болтнуть,  сболтнуть.  Хоч  який 

блазень  і  цвірінькне  проти  його,  дак  і 
рот  загородять.  0.  1861.  X.  27.  Щоб  ні- 

где а  ні  цвірінькнула  про  цю  оказію.  0. 
1 162.   І     32. 
Цвіріньок.  нька.  .к.=Цйіркун.  Вх. 

Пч.  І.  6. 

Цвіріньчук,  ка.  м  =  Цвіркун.  Вх.  Пч. 
II.  27. 

Цвіркати,  каю,  вш,  гл.  1>=Цвірчатн. 
Птах  цвіркат.  Вх.  Лея.  480.  2)  Плевать 

сквозь  зубы.  Зї  Ч'бмъ  либо  досаждать. 
То  та  гадина  мені  в  очі  >'Мркає. 

Цвіркіт,     коту,     .к.  =  Цвірінькання 
Желех. 

Цвіркнути,  кну,  нёш,  гл.  О  сверчкъ: 
затрещать  разъ.  В  хаті  тихо,  і  цвіркун 
не  ивіркне.  Драг.  66. 

Цвіркотати,  кочу,  чеш,  гл  =Цьвірінь- 
кати.  Желех. 

Цвіркун,  на,  м.  Сверчокъ,  ̂ гуііиь.  Вх. 
Пч.  I.  6.  1  цвіркун  на  видноці  не  цвір- 
чить.  Нои.  X  1381.  См.  Цвірчок. 

Цвіркуяча,  чати,  с.  Маленькій  свер- 
чокъ. 

Цвірнйй,  а.  ё.  Тонкій  и  кріпкій  (о 
яиткъД  Вх    Лея.  -180. 

Цвірчатн.  чу,  чйш,  гл.  1)  О  сверчк*: 
.ворчать,  трещать.  Нон.  X  13831.  2)  Чи- 

рикать. Птах  чвірчит.  Вх.  Лем.  480. 
Цвірчок,  чка.  .«.^Цвіркун  Вх.  Уг. 

274.  См    Цвірчок. 
Цвісти,  ту.  тёш,  гл.  \)  Цвість.  Коли 

квіте  біб,  тоді  тяжко  о  хліб:  а  як  мак, 
то  не  так.  Ном.  >е  10141.  Моё  цвіте,  а 
твоє  гике.  Мв*  удача,  а  тебі  нъть.  Св.  Л 
17Я.   військо    йде,    як    мак    цвіте.    Ном. 

.V  4208.  2)  Плъсневгть.  У  коморі  хліб  по- 
чав цвісти.  3)  Покрываться  красною  яли 

пузырчатою  сыпью  (о  ребенкі).  Дитина 
цвіте.  Мил.  32.  4)  Ніхті  цвітуть.  На  ног- 
тягь  появляются  бълыя  пятнышки.  У  ко- 

го ніхті  цвітуть,  той  має  щастя.  ЕЗ. 
V.   187. 

Цвістяся,  туся,  тешся,  г.1.=ЦвІС*Н  1. 
Калина  цвйхася.  Чуй.  V.  &5. 

Цвіт,  ту,  м.  1)  Цвътокъ.  Єдин  цвіт  не 
робить  вінка.  Ном.  >6  5270.  Доню  моя, 

доню  моя,  цвіте  мій  рожевий.'Ш.еъч  71. 
•2)  П віть,  цвітеніе.  Се  ще  тільки  цвіт, 
а  ягоди  будуть.  Ном.  .V  3526.  На  цвіту 
прибитий:  а)  безплодньф  б)  о  человікі: 
неразвивгаійся,  огь  природы  безеильный 
или  глупый.  Ном.  X  С243.  Неий  з  йбго 
цвтгу.  Н1>тъ  у  него  здоровья,  ума.  Ном. 
V  8212.  3)=Колір.  Ком.  II.  84.  4)  Мен- 

струація. 5)  Окрашенный  шерстяным  нит- 
ки. Крайка  з  квіту.  Лохв.  у.  6"»  І'аст. 

а)  Безсмертній  цвіт.  Ні'іусіїгізит.  Вх.  Пч. 
II.  32.  б)  Королів  цвіт.  Рпазсоїи*  тиїтіґо- 
гиз.  Вх.  Пч.  І.  12.  в»  Ползковий  цвіт.  Оі- 
едіаіія  ̂ гапсШога  АП.  ЗЮЗО.  І.  121. 
Ум.  Цвітонько.  Грин.  Ш.  540.  Збудуй  мені 
світлоньку  з  макового  квітоньку.  Чуб.  У. 
121.   , 

Цвітень,  тня,  .«  —Квітень. 
Цвітйн.  ну,  л.=Цні»  1,  2.  Зроблю 

тобі  хатину  з  рожевого  цвітину.  Мет. 120. 

Цвітйстий.  а,  е.  Съ  роскошными  цве- 
тами., Цвітисте  зілля. 

Цвітка,  кн,  ж  =Квітка  1.  Урвав  квіт- 
ку таку  красну,  так  любо  пахне.  Ги. II.   104. 

Цвіткований,  а,  е.  Украшенный.  Пояс 
сріб.гом  ивіткований.  МВ.  Галера  цвіт- 
к'/вана,  мальована.  АД.  І.  210. 

Цвітли.  мн.  Родъ  кушаньи:  сваренная 
свекла  съ  хръномъ  и  квасомъ,  їдять  вмът- 
гб  съ  мясомъ.  МУК.  I.  97. 

Цвітний,  а,  е.  1)  Цвътной.  Мил.  Св. 
11.  Давній  пан  польський  носив  цвітні 

чоботи- сап'янці.  Ном.  .V;  7334.  2>=8ер<>- 
ний  Цвітна  неділя.  Фр.  Пр.  34.  ЕЗ. 
V.   210. 

Цвітовйня.  ни,  с.  Стебли,  клочки  вы- 
иавшаго  сіна.  Вх.  Уг.  /273. 

Цвіток,  тка.  и.=КвІтка.  Ум.  Цвіточок. 
Чуб.  V.  66. 

Цвітоняий,  а  в=Вербннй.  Цвітонна неділя.  КоІЬ.  І    147 

Цвітонько.  ка,  м.  Ум.  огь  цвіт. 
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Цвіточок,  чка,  м.  Ум.  огь  цвітби. 

Цвіту  щнй,  а,  в.  ЦвітущіЯ.  Кораблі 
стоять,  мов   ті  маки    цвітущі.    Федьк. 

Цвітчастнй,  а.  є  и  пр.=  Квітчастій 
и  лр. 

Цвіцьвуватв,  кую,  вш,  гл.  Срамить, 
поносить.  Ти  не  цвіцькуй  мене  перед 
людьми.  НВолын.  у. 

Цвічення,  вя.  с.  Обученіе, 

Цвічеяий,  а,  в.  1)  Расцв-Ьтшій.  Ой  у 
лузі  калинонька  не  цвіченая.  Мил.  Св.  7. 
Дала  мені  вона  цвіченог  рожі,  а  барві- 

нок не  цвічений.  Канев.  у.  2)  Обученный, 
вышколенный.    ^ 

Цвічвтя,  чу,  чжш,  гл.  Школить,  обу- чать. Хто  ся  лічить,  того  біда  цвічить. 
Ном.  )6  8340. 

Цвоняк,  кі,  м.  Часть,  кусокъ  состав- 
ного обода  деревяннаго  колеса.  Полный 

ободъ  составляется  изъ  6  цвонякГв.  Ли- 
тии., Каменец,  у. у. 

Цвонястий,  а,  е.  О  колесі:  съ  состав- 
нымъ  ободомъ.  Цвонясті  колеса.  Лптив., 
Каменец,  у.у. 

Цвягнути,  гну,  неш,  г  л  =Цввгнути. 
Фр.  (Желех.). 

Цв'яватв,  ваю,  вш,  гл— Чв'яватн 
Свіня  цв'якат,  кед  їет.  Вх.  Лем.  480. 

Цвях,  ха,  м.  Гвоздь.  Під'їхавши  гості 
під  бряму,  почали  грукати  в  цвяхи.  К. 
ЧР.  5.  Желізними  цвяхами  руки  про- 

бивали, на  його  голову  терня  клали. 

Чуб.  Ш.  349.  Труну  збудували....  золо- тими цвяхами  побивали.  Лукаш.  82. 
Ум.  Цвяшок. 

Цвяхбваякй,  а,  е.  Обитый  гвоздиками. 

Цвяховані  були  там  стіни.  Котл.  Ен. 
Ш.  62.  Ото  цвяхована  гиря.  Ном.  №  1549. 

Цвяхувати,  хую,  еш,  гл.  Обивать  гвоз- диками для  украшенія. 

Цвяшкбванвй,  а,  є = Цвяхований 

Цвяшок,  шка,  м.  Ум.  оть  цвях. 
Це.  Гм.  Се 
I.  Цебенити,  ню,  ніш,  гл.  Ругать? 

Прийшла  п'яна  та  й  цебенить  мене, 

лає,  нащо  курей  випустила  з  хлівчи- ка. Новомоск.  у. 

II.  Цебенити,  ню.  наш,  гл.  Сильно 

литься.  Права  ніжка  рострощена,  а  з-під 

правого  крила  кров  так  і  цебенить.  Сим. 
216.  Так  і  цебенить  крів.  Черк.  у. 

Цебер,  бра,  м.  Большое  ведро,  (бадья). 
У  Київі  на  Подолі  козаки  гуляють:  як 

ту  воду,  відром-цебром  вино  розливають. 

Шевч.  368.  Восени  ложка  води,  а  це- 
бер болота.  Ном.  і№  612.  Там  ходила 

Галечка,  Галечка,  цебром  воду  носила, 
носила.  Мет.  297.  2)  Кадка,  чанъ,  лохань. 

Назбірали  (молока)  цілий  цебер;  взяли 
наварили,  а  тоді  насипали  в  цебер  та  й 
загадали  Івану  скакать.  Рудч.  Ск.  І.  95. 
Ум.  Цебрик.  Шух.  І.  250. 

Цеберка,  кн,  ж.  Железное  ведро. 

Цебрвк,  ка,  -«.  1)  Ум-  оть  цебер. 
2)  Раст.  Тііуши*  зегруїішп.  Вх.  Пч.  І.  ЦІ. 

Цебрйва,  яв,  лс.=Цямрнна.  Найшов 
криничку.  Тільки  що  став  пить  воду,  та 
якось  об  цебрину  і  розбив  те  яйце.  Рудч. 
Ск.  І.  144. 

Цебрвця,  ці,  ас.?=Цвбврва.  Іди,  іди, 
дощику...  цебром,  відром,  цебрицею  зо 
всякою  пашницею.  Чуб.  Ш.  107. 

Цебруватн,  рую,  еш,  гл;  Ставить  срубъ. Чи  я  в  полі  не  криниця  була,  чи  я  в 

полі  не  холодна  була?  Взяли  мене  цеб- 

рувати,  взяли  воду  виливати.  Чуб.  V.  541. 

Цегёлля,  ля,  с.  Щебень,  куски  битаго 
кирпича.  Желех. 

Цегельний,  а,  е.  Относящейся,  принад- лежащей кирпичному  заводу. 

Цегельник,  ка,  м.  Кирпичникъ,  кир- 
пичный мастеръ.  Вас.  177.  Павл.  64. 

Цегзльнивів,  кова,  ве.  ІІринадлежащіп кирпичному  мастеру. 

Цегельнжцьввй,  а,  є.  Нринадлежащій, свойственный  кирпичному  мастеру. 

Цегёльня,  ві,  ж.  Кирпичный  заводь. 

Пішов  туди,  на  той  дим—аж  то  це- гельня. Рудч.  Ск.  11.  160. 

Цегёя,  геї,  ж.  Шерсть  овцы  ившанвой 

породы  отъ  шпанской  и  простой.  Нав- логр.  у. 

Цёгла,  ли,  ж.  Кирпичъ.  А  зась,  мурии 

нехрещений!  Цеглу  їж,  а  не  хліб  пече- ний. Ном.  X  13695. 

Цеглина,  ни,  ж.  Кирпичина.  Поклади 

холодну  цеглину  на  піч,  хиба  не.  потеп- 
лішає. Ком.  II.  48.  Ум.  Цеглинка,  цег- лйиочна.  Шевч.  310. 

Цегловий,  а,  е.  Кирпичный.  Драг.  418. Цеглова  хата.  Канев    у. 

Цегляний,  а,  е=Цегл6вий.  Черк.  у. 

Цегляні  кошари.  0.  1862.  ЇХ.  62.  Цег- ляний стовп.  К.  ЦН.  308. 

Цеглястий,  а,    є.    Кирничнаго    цв-вта. 
Цегельня,    ні,    ж.  =  Цегельня.    Бер- 

Цедрйна,    ни,    лс.=Кедрииа.    фоби 
мені  з  цедригни  трумну.  Мет.  268. 

Цедулва,  ки,  ж.  Записка.  Стор.  II.  258. 
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Цей,  ця,  цяя,  це,  цеє  міьст. =Сеі, 
ся,  се.  Ось  на  ж  тобі,  друже,  цей  ду- 

качик. Шевч.  177.  .-і  ця  учаділа.  Шевч. 
318.  Серце  моє,  зоре  моя,  де  це  ти  зо- 

ріла? Шевч.  143.  Та  це  ж  я,  каже,  скли- 
каю громаду.  Рудч.  Ск.  І.  3.  Перемішай 

пеє  і  закопай  серед  пасіки.  Чуб.  1.  75. 
Не  казала  мені  мати  це?  води  брати. 
Чуб.  У.  996.  Це  та  те.  То  да  се.  Закиль 

це  та  те,  упо  й  „святий  Боже':  заспі- 
вають. Ном.  .V  10961.  Це  б  то=Се^б  то. 

Ком.  II.  79. 
Цекотатя,  кочу,  чеш,  гл.  О  сорок*: 

то  же,  что  и  скреготати.  Сорока....  цекоче. 
ЕЗ.  V.  178. 

Цендибор.  ра,  м.  Коловоротъ,  родъ 
сверла.  Кіев.  г. 

Цензор,  ря,  -н.  Цензоръ.  У  другій  же 
половині  того  ж  самого  оповідання  цен- 

зор звелів  редакторові  печатати  вже 
баринъ,  изба  г  ю.  д.  і  не  дозволив  чума- 

кам співати  про  волю,  вози,  про  ярма 
і  занози.  К.  XII.   126. 

Ценворуватя,  рую.  вш,  гл.  1)  Ценчи- 
ровать.  2)  Осуждать?  Ей,  дочко,  схаме- 

нися! Що  тобі  такого,  що  так  цензо- 

руелн  дітеіі?  Хиба  ж  ти  дідичка  сама'-' 
Хиба  твій  батько  не  піп  був?  Св.  Л.  124. 

Цензура,  ря,  ж.  Цензура.  Цензура  до- 
зволила печатати.  К.  ХІТ   35. 

Цент,  та,  м.  Цевть.  Не  мав  ніц,  хиба 
три  центи  коло  себе.  Гн.   II.  42. 

Центаврія,  ріі,  ж.— Центурія.  ЗЮЗО. І.   122. 
Центовяй,  а,  є.  Стоющій  цевть.  Галпц. 
Центре,  ра,  с.  Центръ.  Там...  центро 

жизні.  К.  МБ.  Ш.  243. 

Центротяжняй,  а,  е.  Центростреми- 
тельный. Желех. 

Центурія,  рії,  ж.  Раст.  ЕгтІІігаеа  Сеп- 
іаигіит  Ь.  Вх.  Пч.  II.  Зі.  ЗЮЗО.  І.  122. 

Цеяцерія,  рії,  ж  =Цекгурія  Вх.  Уг. 
273 

Цеяь,  меж.,  выражающее  звонъ,  пустую 
болтовню.  Цень-цень,  аби  день,  аби  вечір 
близько.  Ном.  .V   10915. 

Цёоатя,  паю,  вш,  гл.  Ударять  слегка, 
царапать  Дідусь  (жук  Оогеайіоп  Ііоіозе- 
гісеиш)  цепае  де  пальця:  скрип!  Вх.  Зн.  78. 

Цёра,  ря,  ж.  Цввть  лнца.  Котл  Ен. 
VI  81.  Як  циган,  смуглой  цери  був. 
Котл.  Ен.  ПІ.  31. 

Церата.  тн,  ж.  Клеенка. 
Церяґяаватя,  ллон»,  яш,  гл.  Выби- 

рать, мінять.  Вх.  Зя.  78. 
Церемонитися    июся,  няшея,  гл.  Це- 

ремониться, стесняться,  жеманиться.  Ле- 
виц.  Пов.  213.  Бере  чарку  з  тарілки  і 
трошки  покушав  і  церемониться,  бо  ді- 

воча натура  церемонитись.  Грин.  ПІ.  514. 
Церемонія,,  ні!,  ж.  1)  Церковная  цере- 

монія. 2)  Жеманство,  стбснєніє.  Без  це- 
ремонії оглядали  кожну  паню.  Левиц. 

Пов.  23. 
Церква,  вн,  ж.  Церковь.  Козацька 

церква  невеличка  стоїть  з  похиленим 
хрестом.  Шевч.  407.  Ум.  Церківка,  цер- 

ківця, церквочка,  церновочка.  Ном.  .V  4691. 
Чуб.  V.  ИЗ.  В  церківку  ввійшла.  Г.  Барв. 
542.  На  горбочку  притулилась  убогенька 
церківця.  Г.  Барв.  136. 

Церківка,  церковка,  кн,  ж.  1)  Ум. 
огь  церква.  Грин.  І.  169.  2)  Родъ  писан- 

ки. КС.  1891.  VI.  37. 

Церківнйк,  ка,  м.  Звонарь  и  пономарь 
вміст*.  Угор. 

Церківця,  церковця,  ці,  ж.  1)  Ум. 
огь  церква.  2)  мв.  церковці.  Год  ь  орнамен- 

та въ  вышивкъ\  Гол.  Од.  73.  СоІЬ.  І.  49. 
Церковний,  а,  е.  Церковный.  Вдарено 

в  церковного  дзвона.  Мир.  Нов.  II.  77. 
Голий,  як  церковна  миш.  Крайній  бъиня.кь. 
Ном.  .V  1519. 

Цёрькатя,  каю.  вш.  гл.— Циркати. Вх.  Зн.  78. 

Цес,  цеся.  .м/ьсш. =Цей,  ця.  Винесла 
назад  суди  на  цес  світ.  Гн.  II.  11  Цеся 
дитина....  буде  бідувати.  Гн.  І.   10. 

Цесарець,  рця,  м.  и  пр.  См.  Цісарець 
и  пр.  У  Венгерській  стороні,  у  цесарців, 
за  шляхецькою  землею  стоїть  гора  ви- 

сока.  Шевч.  309. 

Цех,  ха,  .и.  1)  Цехъ.  Кушнирський 

цех.  О.  1862.  У'Ш.  32.  2)  Цеховой  зна- 
чекъ.  3)  Хоругви  церковный  съ  "принад- 

лежностями. Він  з  цехам  виходив, — мо- 
лебствували.  Грин.  II.  155.  Жінка  по- 

звала попа,  щоб  то  його  поховати.  Піп 
видав  цех  з  церкви.  Рудч.  Ск.  I.  167. 

Цеха,  хя,  ж.  Значекъ,  присвоенный 
цеху  илм  какому  либо  обществу.  Браття 
зорганизувалось  у  якесь  товариство  Ки- 

рила та  Мефодія,  скомпонувало  собі  ста- 
тут і  навіть  має  свою  цеху — з  литого 

заліза  персні,  на  котрих  сяють  літери 
К.  М.  К.  ХП.  27.  Ум.  Цішка.  Черниг  г. 
Цехляти,  хлю,  яйш,  гл.  0  сорокі: 

то  же,  что  и  скреготіти?  Ворона  ..  узімку, 
як  живиться  уже  нічим,  то  вже  хоч  і 
нікчемне  попаде,  хоч  кизяк  мерзлий,  уев 

кричить:  „Ка-арч!  ха-арч!и....  А    сорока 



938 
ЦКХМИСТЕР—  ЦИГАНИТИ. 

цехлить  коло  неї    та   все    питає:    ,.  Чи 
кисле?  чи  кисле!"   Но».  >6  14028. 
Цехкйстер,  тра.  м,  Цехмейстеръ.  Цех- 

мистер  гиевський.  ЗОЮР.  1.  256.  КС 
1390.  VII.  91.  Тут  всякиї  були  цех- 
мистри  і  ратмани,  і  бургомистри.  Котл. 

Цехияетрнха,  хн,  ж.  1)  Женя  цех- 
мейстера.  2)  Женщина  цехмейстеръ  вг 
женскомъ  цеховомъ  братстві,  цех*.  КС. 
1890.  VII.  91. 

Цеховий,  а,  6.  Цеховой.   Підіймають- 
ся козаки,  цехові  і  чернь.  Стор.  М.  Пр.  89. 
Цеховик,  ка,  м.  Цеховой  мастеръ.  На- 
ші батьки  —  поважні  цеховики,  люде  ста- 

течні. 

Цешка,  ки,  ж.=Цвх&. — судова.  Знань 
суда,  знакъ  призыва  вь  судь  (встарнвуї. 
А  Байді/  на  суд  позвано?  Вістовець.  Я  сам 
його  звав  і  на  голому  ме''і  судову  цешкі/ 
подав.  К.  Бай.  113. 

Щпатн,    паю,    еш,    -м  -  Ціватн     Вх. 
Зн.  78. 

Цвв'е,  п'я.  с — Курча.  Желех. 
Цн!  меж.   П  Крикъ  на  лошадей,   когда 

тстухъ  ихъ  гонить.  Шух.  І.  211.  2)  При- 
зыва для  козъ.  Маркев.  63. 

Цн,  сз. =Чи.  Ди  опиханий,  паноньку, 
ячміньґ  Ном.  .V   13356.      • 

Цнб,  ба,  м.  При  завязьіваніи  у  женщин'», 
головы  перемітною,  рантухом— концы  этого 
иокрывала,  навязанные  въ  петлю.  Гол.  Од 
27.  Шух.  I.  160. 

Цвб!  меж.,  выражающее  широкое  ша- 
ганіе  или  аерешагиваніе  черезъ  что  либо. 
Але  тільки  москалі  в  коршму  увігна- 

лись.— гден  циб  через  вікно,  другого  вхо- 
пили.  Рудан.  І.  87. 

Цнбя,  би,  ж.  Длинная  нога.  А  я  тому 

журавлю  циби-ноги  переб'ю.   Ни. 
Цнбань,  ня,  м  Длинноногій.  Та  в  ме- 
не добрий  цибань:  як  цибне,  то  хоч  би 

який  рів,  то  перескаче.  Уман.  у. 

Цнбатекь.  тня,  м  —  Цябань. 
Цибати,  баю,  еш,  гл.  Идти,  шагать. 

Близько  видати,  далеко  цибати.  Нол 
№  11423. 

Цибатий,  а,  є.  Длинноногій.  Цибатий, 
як  журавель.  Ноы.    .\-    8623.    Ум.    Цмба 
теиьмий 

Цибилатия,  а.  е=Цябатяй.  НВолын.  у. 
Цибка,  кя,  ж  =»Цяб6к    Мил.    М.    31. 

Вас.  203. 

Цибнути,  бну,  нёш,  гл.    Ода.    в.    огь 
цибати.  Як  цибне  через  рів.   НВолын.    у. 

Цабок,  цнбук,  бкі,   м.    Стебель    лука 

(стрілка).  Як  пересхне  цибуля  зімою  та 
посадити,  то  у  цибки  піде.  Лебед.  у. 

Цибулин,  на.  не.  Луковый.  Подай  ци- 
булину гичку  матері,  сам  же  ж  держ» 

за  головку.  Га.  II.   101. 

Цибулина,,  нн,  ж.  Луковица.  Ум.  Ци- 

булинна. Цибулиння,  ня,  с.  1)  Стебли  лука. 
Херс.  2)  Раст.  За£іітягіа  За^іІІаеМіа  Ь. 
Вх.  Пч.  І.  12. 

Цибулнця,  ці,  лг.=Цябуля.  Танцю- 
вала риба  з  раком....  цибулиця  з  часни- 
ком. Ни. 

Цибулька,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  цибуля. 
2)  Порода  картофеля.  МУЕ.  І.  101. 
Цибульний,  а,  е.  Луковый.  Цибульна головка. 

Цибульбвище,  ща,  с  Грядка,  гді  рос  ь 
іукг.  Фр.  (Желех.). 
Цибуля,  лі,  ж.  1 )  Лукь,  АПіїш  Сера  Ь. 

ЗЮЗО.  І.  111.  Таких,  як  ти,  по  сім  за 
цибулю.  Ном.  Так  любить,  як  собака 

цибулю.  Ноы.  Л«  5079.  2)- -жаб'яча.  Раст. 
Зсігрив  ТаЬегпетопІаїшь  Огаеі.  ЗЮЗО. 
І.  135.  Ум.  Цибульна.  Цибульки  під  ніс 
дати.  Ноя.  №  4176. 

Цнбуляний,  а,  є  — Цибульний. 
Цибулинка,  ки,  ж  =Цибок.  Вх.  Лея. 180. 

Цибух,  ха,  м  1)  Чубукъ.  Згубив  люль- 
ку і  цибух.  Грин.  Ш.  288.  2)  Черенокь 

винограда,  чубукъ.  Цибу\  одбиває.  Вііно- 
градный  чубукъ  даетъ  ростки.  Херс.  Ум. 

Цибушбн.  Шух.  І.  28-1. 
Цивільний,  а,  е.  Граждански,  штат- 

скій.  (Салдати)  багато  цивільних  людей 
постріляли.  Гн.  І.  74. 

Циган,  на,  м.  1)  Цыгавь.  Ласі,  як  ци- 
ган на  сало.  МВ.  І.  107.  На  те  циган 

кліщі  держить,  щоб  у  руки,  не  попекло. 
Ном.  А?  5854.  2)  У  гущуловъ:  кузнецъ. 
КоІЬ.  [.  68.  Шух.  І.  146.  3)  Участвующій 
вь  свадебномъ  обряді,  наз.  циганщина.  См. 
МУЕ.  І.  155.  Родъ  игры  вь  карты,  въ 

которой  осмеивается  крестьянское  началь- 
ство и  конокрадство;  трефовая  масть  иціеть 

ідісь  особым  вазванія:  гузъ  ваз.  голові, 

король — старшина,  дама— писарь,  валетъ — 
цйган,  десятка— десятнии,  шестерка— иоби 
ла.  КС.  1887.  VI.  466.  Ум  Циганочок,  ци- 
ганчии.  Вх.  Лем.  480.  Ой  цигане,  цига- 

ночку, яка  ж  твоя  віра?  ЕЗ.  V.  202. 
Циганёнио,  кя,  м.  Сынъ  цыгана.  Мнж. 114. 

Циганяти,  ню,  ниш,  гл.    1)    Вымани- 
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віть,  выпрашпвнть  (о  цыганахъ).  2)  І  .т. 

свадебномь  обрндз:  ходить  по  хатам  ь,  вы- 
прашивать,— си.  Циганщина  МУК  І.  150. 

(Полт.)    Грнн.  III.  4  55. 
Цнганвха,  хн.  аг.  Жена  цыгана.  По- 

ховав піп   цшапиху.   І'удч.  Сі.".   І.  70. 
Циганія,  вії.  ж.  соб.  Цыгане.   Желех. 

Циганка,  ва,  ж.  1\  Цыганки.  Та,  ци- 
ганко, ти.  моя  коханко,  оддай  мої  ключі 

золотиг.  Чуб.  V.  954.  2)  хін.  Раст.  Сіе- 
іпаїів  іпіегтіїоііа  Ь.  ЗЮПО.  І.  118.  Ум. 

Циганочка    Чуб.   V.  42о. 
Цвгаяочов.  чва,  м.   Ум.  оть  циган. 
Цнганство,  ва,  г.  Иыганство.  На  тобі 

поганство  і  панство,  коня  вороного,  ще  й 

хіайду  до  того.  Ноч.   V  950  (одм.). 
Циганський,  а,  є.  І )  Цыгански.  У  пи 

6с  циганська  урода.  Мнрг  у.  2)  Циганська 
гблка.  Большая  толстая  игла.  Чуб.  1.212. 
3)  Циганський  піт.  Дрожь.  Угіс  циганський 
піт  пройма.  Г.ііб.  4)  Циган  :ьна  риба.  Го- 
ловастикъ.  Вх.  Лем    480. 

Цигануватвв. '  а,  •■  ІІаііоминаюшіП пюимъ  видом  ь  или  поступками  цыгань. 
Волохи  цигануваті.  Морд.  Ш.  7  7. 

Циганча  чати,  е.  Цыганенокь.  Ноч. 
.V  935.  Дивиться....  як  циганча  на  добре 

сало.  Гліб.  Зострічають,  тільки  не  ци- 

гана, а  циганча,  так  — літ  з  п'ятнад- 
цять йому.   Ірин.   II.  212. 

Цягавчив,  ся,  м.  Ум.  оті.  циган. 

Цягннчув,  ва,  л.  Сынь  цыгана,  моло- 
дой цыгань.  Рудан  III  28.  На  ярмарку 

чианчук  конем  вигравае.  Рудан    ПТ.  100. 
Цигавтцява,  яя,  ж.  Свадебный  обряді, 

но  вторникъ  (яда  среду  і,  С0СТ0ЯЩІЙ  яъ 
нілпрашнванін  переодетыми  (цыганами  и 

пр.)  свадебными  гостями,  различныхь  дая- 
ній,  кот.  нотомъ  пропиваются.  Также:  по- 

ди, кот.  участвуюгь  вт.  лтомт.  обряді  и 
самыя  добытый  іаянін.  МУК.  ІП.  170. 

Як  прийдуть  усі  люде  до  дому  молодого, 
то  »и>ді  почина  ться  циганщина.  Ци- 

ганщина збіраеться  увечері.  Убереться 
один  чоловік  у  жіночий  убір,  а  другий 
чоловік  убереться  у  солдатський  мундір, 
а  пику  умаже  сажею,  і  тоді  забірають 
усі  люде  мішки  і  йдуть  циганити  з 
музиками.  (ІІридя  въ  хату,  переодетые 

нграюгь  роль  цьігїнь,  таяцують,  а  осталь- 
ные— вынрашиваютъ  и  крадуть).  Наци- 

ганять  усячини,  та  тоді  прийдуть  до 
весільного  батька  і  продадуть  кому  не- 
будь  свою  циганщину,  а  на  ті  гроші  куп- 

лять собі  горілки,    бо    батько    весільний 

циганам  не  дає  горілки.  іЗнгвмь  пирують). 
МУК.  І.  155.  (Полт.). 
Циганя,  нятн  =  Цигаяча  Сидить 

бідне  циганя,  попхинькуе  стиха.  Рудан. 
Ш.  102.  Ум.  Циганятко.  Рудан.  І.  97. 

Цигара,  ря,  ж.  Сигара.  Ходить,  цига- 
ри курить,  мов  справді  він  пан.    Федьк. 

Цигарка,  вя.   ж.  Папироса.  Канев.    у. 

Цигарковий,  я.  є  .Папиросный.  Ци- 
гарковий напер.    Полі. 

Цнгарник,  ва,  м.     \  Портъ-снгаръ.   Є 
Цигарниця,  ці.  ж.  \  в  мене  цигарник, 

але  не' справді  великий.  Васильк.  у.  Ото 
панська  цигарниця,  але  така  гарнісінька, 
славнісінька.  Васильк.  у. 

Цигарцара,  ря,  ас.  Загородная  прогул- 
ка, маевка.  Хиба  ти  забув,  як  нас  возив 

на  цигарцару  у  той  лісок,  що  за  містом? 

Воронеж,  г. 
Цигикати,  ваю,  вш.  гл.  Пиликать,  пло- 
хо играть  на  скрипкі   Желех. 

Цидряна.  ня,  *\=Цедрйна  Гей  зро- 
би мені  з  цидрини  тру  мну.  Мет. 

Цяворяк,  ва,  .п.  Перочинный  ножикь. У  мая.  у. 

Цизрбм,  нар.  Струей.  Цизром  тече 
кров.  Мирг.  у    Слов.  Д.  Эварн. 

Цяваавд.  вя,  ж.=Сикавка. 
Цнвовіти  ню.  наш,  гл.  Дрожать  оть 

холода.  Желех. 
Цялн,  сз.  Цій.  Галиц.  Одко.и  Варни  до- 

ставати, ой  ци  з  поля,  цили  з  моря? 

Гол.  І.  3. 
Цяджфяи.  вя,  м.  Цврюльвакь.  Федьк. 

Цимбал,  да,  л.  Олугь,  балбесъ.  Цим- 
оале,  иимба.іе  дурний.  Ном.  №  6300. 

Цимбалів,  бід,  ж.  мн.  і)  Цымбалы. 
ПТевч.  137.  На  главах,  як  на  цимбалах,  а 
на  ділі,  як  на  балабайці.  Ном.  >в  2989. 

2)  Родь  вышивки.  Чуб.  VII.  427.  Ум. 

Цимбалики. 
Цнжбялжст,  та,  |  Играющій     на 
Цимбалиста,  тж,  цымбадагь.    А 

Цимбалистий,  того,  м.  І  Яровенко  цим- 
балиста привів.  Алв.  21.  Казав  басиста, 

гцо  бачив  цимбалиста.  Кем.  Пр.  .V  782. 

Це  таке  солодке,  як  цукор. — Або  ти  їв 
кукор?-  Мені  росказував  цимбалистий, 
а  йому  говорив  басистий,  що  як  вони  у 
жидів  грали  весілля,  то  жиди  їли,  —і  та- 

кий, каже,  солодкий,  що  аж  страх.  Ном. 
.V  7809.  (одм.). 

Цимбрнняя,  жя.  е.— Цяярияа.  Могил,  у. 
Цякбрбваажж,  а,  є.  Имїющій  циибряиня. 

Цимбрована  криниця.  Млак.   18. 
Пяна    аж.  аг.  Олово,  циягь.  Желех. 
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Цинамон,  ну,  м.  Корица.  МУЕ.  I.  109. 
Цинамоновий,  а,  е.  Коричный.  Ци- 

намонова масть.  Мета,  1863,  Жовтень,  124. 

Цингакбра,  рн,  ж.  ЪА  на  йому  цинга- 
хора,  у  цингакорі  сім  шеляжків.  Чуб.  Ш. 
455. 

Цянґель,  ґля,  м  Щегленокъ.  Вх.  Уг. 
274. 

Цнндра,  рк  и  цнндря,  рі,  ж.  1)  Ока- 
лина, искры,  отокакивающія  при  ковкі 

желіза.  Вас.  182.  МУЕ.  I.  63.  (ЧернигЛ. 

Мил.  М.  102.  2)  Назойливый  челов'вкъ. 
Кіев.  г. 

Цкндритк,  рю,  рнш,  гл.  Расточать, 
катать.  Лубен,  у.  От  г  всі  гроші.  І  я  їх 
не  циндрю,  бо  думаю  одружиться.  Шевч. 
(О.   1862.   V.   12). 

Цнндря.  Си.  Цнндра. 
Цннобра,  рн  и  цннобря.  рі,  ж.  Кино- 

варь. Мил.  М.  22.  Як  напав  курдюк,  уже 
й  меркурією  терли,  й  циноброю.  Кіев.  у. 
Цянбвха  а,  е.  Оловянный.  Цинова  та- 

рілка. Чуб.  Ш.   176.   ІІІух.  I.  278. 

Цннтір,  ру, -и  — Цвннтярь.  Вх  У  г.  274. 
Ципрнс,  са,  м.  Кипарисъ.  МУЕ.  I.  175. 
Цяранка,  кя,  ж.  Порода  утокъ.  Ум. 

Цираночиа.  Ой,  на  ставу,  на  ставочку 
инмав  качур  цирансчку.  Гол.  II.  516. 
Цирка,  кя.  ж.  Роді,  мережим  1.  Шух. 

і.  155,  156.  См.  Ціркованик.  Ум.  Цйрочка. 
,4  я  слому  миленькому  сорочку  мережу. 

Ой  мережу  та  й  мережу,  цирочки  ці- 
рую.  Гол.  II.  383. 

Цнрвати,  ваю,  еш,  гл.  Доя,  вьіжьиать 
струю  молока.  Харьк. 

Цнрвлювати.  люю,  еш,  гл.  Осуждать, 
пробирать,  распекать.  Вони  ж  цирклюють 
з-за  дурнички  так  вчених  і  старих  лю- 

дей. Алв.  6. 

Цяркул,  ла,  м.  Оиругъ,  волость.  Галиц. 
Цйрочка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  цирка. 
Цитати,  таю,  еш,  гл.  Играть  въ  четь 

и  нечетъ. 

Цитрина,  ни,  ж.  Лияонъ.  Видусив  го, 
як  цитрину.  Фр.  Пр.  169.  Приносить 

жид  до  Потоцького  цитрини  і  померан- 
ці. Рудч.  Ск.  II.  204.  Ум.   Цитринна. 

Цитринна,  ни,  ж.  1)  Ум.  отъ  цитрина. 
2)  Раст.  СоПіаг  гііагапі.  Вх.  Пч.  I.  5. 

Цитриновий,  а,  е.  Лимонный.    Желех. 
Цитувати,  тую,    еш,   гл.    Цитировать. 
Цить,  цитьте,  меж.  Цыцъ!  молчать, 

молчите!  Цить,  не  плач,  дасть  мати  ка- 
лач. Ном.  1(итьте,  жиди,  нехай  рабин 

бреше.  Ном.  №  6909.  „Та    цитьте,    чор- 

тові сороки!"  —Юпітер  грізно  закричав. 
Котл.  Ен.  VI.  14. 

Цифра,  ри,  ж.  1)  Цифра.  2)  мн.  Осо- 
ба го  рода  вензеля  на  брюкахъ  или  верхней 

одежде  нзъ  нашитыхъ  снурковъ.  Гол. 

Од.  79. 

Цифрувати,  рун),  еш,  гл.  Украшать 
вензелями  изъ  снурковъ  брюки  или  верх- 

нюю одежду.  Гол.  Од.  79. 
Цнхвируватн,  рую,  еш,  гл.  Порицать, 

осуждать.  Почала  перед  ним  батька  *цих- 

вирцвати. 
Цнхвіра,  рн,  ж.  Цифры,  цифирь.  Араб- 

ську цихвіру,  мовляв,  закон  турецький, 
всі  тямлять.  Греб.  388. 

Цицак,  ка.  м.  Раст.  РеДісиІагіз  согао- 
за  Ь.  ЗЮЗО.  І.  176. 

Цнцечва,  вн,  аг.  Ум.  отъ  цицьна. 
Цйціньва,  кн,  ж.   Ум.  оп>  циця. 

Циновий,  а,  е.  Ситцевый.  Цицова  спід- 
ниця. Св.  Л.  80.  Цицова  жилетка.  Ле- 

виц.  Пов.  181. 

Цицуля,  лі,  ж.  Сахарная  груша.  Вх. 
Лем.  480. 

Цнцуня,  НІ,  ж.  Ум.  оть  циця. 

Цицька,  ви,  ж.  Женская  грудь.  Від- 
пала му  від  рота  цицька.  Там  йому  жіба 

й  цицьки  дасть.  Таиъ  ему  и  смерть.  Ном. 
Зв  4322.  Злякався ....  що  вже  йому  довго 
на  світі  не  жить,  що  тут  йому  жаба 

й  цицьки  дасть.  Рудч.  Ск.  II.  19.  Уя. 
Цяцечка.  АД.  і.  149. 

ЦицькатА.  Грудастая,  сь  большими  гру- 
дями. Цицьката  дівка. 

Цяцьковий,  а,  6.  Грудной.  У  мене  ди- 
тіігіа  цицькова,  то  не  можна  на  місто 
піти.  Канев.  у.  Цяцькове  теля.  Теленокъ 
сосунь.  Херс. 

Циця,  ці,  ж  Д"Бїск.=Цицьва.  Уи. 
Цицінька,  цицуня. 

Цяцятий,  а,  в  =ЦицьватиЙ.  Старшая 
дружка  цицята,  а  другая  черевата. Р."  Макс. 

Ці,  меж.  Крикъ  на  козъ,  когда  ихъ  го- 
нять. Шух.  І.  211.  См.  Ци. 

Ціба,  и  цібе,  меж.  Восклицаніе,  кото- 
рымъ  отгоняютъ  собакъ.  Херс.  А  ціба! 
окропу  на  пса!  ціба!  Вх.  Зв.  78.  Ач 
прокляті  собаки,  як  звикли  до  порога. 
Цібе!  Черномор 

ЦІва,  ви,  ж.  І)  Цввка  въ  шестерні. 

Чернпг.  у.  Мик:  481.  2)  Шпулька  для  на- 
матмванія  нитокъ.  МУЕ.  Ш.  14,  15. 

ЦІвати,  ваю,  еш.  гл.  Пищать  (о  цып- лятахъ).  Вх.  Зн.  78. 
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ЦІвка,  ки,  ж.  1)  Стволъ  дерева.  Обчух- 
рав гілля,  тільки  цівка  зосталась.  Увесь 

дуб  почорнів  од  диму,  кругом  цівки  рос- 
кидалися  головешки.  Стор.  М.  Пр.  105 

2)=Ціва  1.  Черк.  у.  3)  Шпулька  для  на- 
матьівавія  витокъ  (въ  ткацкомъ  челнокі, 
самопрілкі,  шпулері  и  пр.).  Шух.  І.  257, 
258.  МУЕ.  Ш.  1-4,  15.  Вас.  166,  167.  См. 
Ціва  2.  Щука-риба  сукно  ткала,  а  рак- 
неборак  цівки  сукав.  Мет.  312.  4)  Трубка 
Вас.  205.  У  пневматичної  машини  дві 

цівки  або  дудки.  Кок.  II.  72.  5)  Ружей- 
ный стволъ.  Шух.  І.  284.  МУЕ.  І.  229. 

6)  Дымовая  труба.  Угор.  7 )  Трубчатая 
кость  въ  ногв  животныхъ:  верхня  цівка — 
выше  коліна,  нижня  цівка — ниже  коліна. 
Богод.  у.  8)  Плечевая  кость.  Конст.  у. 
9)  Часть  олійниці.  См.  Шух.  І.  163.  10)  мн. 
цівки.  Родъ  ловушки  для  зиірей:  веревоч- 

ный петли,  при  которыхъ  остальная  часть 
веревки  скрыта  въ  дерев.  трубкі,  чтобы 
пойманный  звірь  че  могъ  перегрызть  ве- 

ревки (Кубань).  0.  1662.  11.  62.  11)  Струя. 
Левиц.  I.  294.  Котл.  Ен.  IV.  20.  Дощ 
іде,  як  відром  Ілле,  а  зо  стріх  біжить, 

як  цівкою.  Ном.  №  572.  Кров  цівкою  б'є. 
Добре  цівкою  смикнув.  (О  сильно  пьяномъ). 
Ном.  Лі  11752.  Ум.  Щвочка.  Пішла  за 
ткачика  цівочки  сукати.  Гол. 

Цівкати,  каю,  вш,  г.і.  Кричать  (о  пти- 
ці білогруд,  Сіпсіиз  а^паїісиз).  Шух.  І.  23. 

Цівкун,  на,  м.  Птица  зуекъ,  Сдагаагіиз. 
Вх.  Пч.  11.  9. 

Цівуватнй,  а,  е.  О  цилиндрі:  полый 
(напр.  о  стебляхъ  растеній).  Борз.  у. 

Цід,  ду,  м.  Ферменть  для  тіста,  при- 
готовляемый изъ  отрубей.  Черк.  у.  Ми 

проскурки  було  на  ціду  печемо.  Пирят.  у. 
Цідйвко,  ка.  с.=Цідилко.  Желех. 
Цідило,  ла,  с.  Кусокъ  полотна,  сквозь 

который  проціживають  творогъ.  Шух.  I. 
213. 

Цідилка,  вн,  ас.=Цідйлок.  Чуб.  VII. 
387.  Зостався  на  цідилці.  Попался  во  лжи. 
Ном.  .V  6786. 

Цідилко,  ка,  с.  і)=Ціднлок.  Желех. 
2)  Большой  узелъ,  въ  который  завязаны 
спереди  концы  женскаго  платка.  Гол.  Од. 
26.  Ум.  Цідмльце.  Желех. 

Цідилок,  лка,  м.  Цідилка;  ситечко,  ки- 
сея или  полотно,  для  проціживанія  молока, 

"лгод.  у.  Черк.  у. 
Цідити,  джу,  диш,  гл.  1)  Проціживать, 

цідить.  А  я  тиг  корови  співаючи  дою,  а 

я  теє  молоко  танцюючи  ціжу.  Чуб.    V 
493.  2)  Наливать  струей. 

Цідитися,  джуси,  дншся,  гл.  Струиться, 
течь.  Тільки  й  чути,  що  через  греблю 
на  лотоках  водиця  цідиться    Кв. 

Цідіння,  вя,  с.  Проціживаиье. 
Цідула,  лн,  ж.  Записка.  Прочитал 

оцю  цідулу.  Шевч.  447.  Ум.  Цідулка,  ціду- 
лочка. 

Ціжби,  бів,  ж.  Сапоги.  Тепер  усе  мі 
грайте!  Чорні  ціжби  попраскали,  черве- 
ни  мі  дайте.  Гол.  IV.  528. 

Шею  и  ціаю-на!  меж.  Прпзывъ  для 
коровы.  Вх.  Леи.  474.  Вх.  Уг.  250. 

Ц1к!  меж.  Крикъ,  которымъ  понуждаютъ 
овецъ  идти.  Вх.  Лем.  480. 

Цікавий,  а,  е.  1)  Любопытный,  пнтере- 
сующійся,  любознательный.  „Хто  се,  хто 
се?и  спитаєте  цікаві  дівчата.  Шевч.  19. 
Що  люди  собі  про  нас  ба.гакают, — не 
цікавий  я  знати.  Гн  II.  28.  На  все  ці- 

кавим оком  спозирае.  МВ.  (О.  1862.  Ш. 

35).  2)  Бойкій,  живой,  шустрый.  Яке  ці- 
каве! Ном.  №  5443.  3)  Смыслящей,  искус- 
ный. Цікавий  козак,  та  босий.  Ном. 

.V  6328.  Цікавий,  як  циган  до  бджіл. 
Ном.  №  6515.  В  еднЫ  селі  був  бардзо 

цікавий  коваль;  бувало  як  вистригне  плу- 
га, рало,  сокиру,  або  окує  вола,  то  на 

чудо,  аж  сміється.  Чуб.  І.  154.  4)  Инте- 
ресный. Се  дуже  цікава  річ.  Ум.  Ціка- вёньиий. 

Цікавити,  влю,  виш,  гл.  Интересовать, 
занимать. 

Цікавитися,  влюся,  вишся,  гл.  Инте- 
ресоваться. 

Цікавість,  вости,  ж.  1)  Любопытство. 
2)  Интересъ.  Ти  б  мені  росказав  хоч  для 
однієї  цікавости.  Левиц.  Пов.  69. 

Цікаво,  нар.  1)  любопытно,  интересно. 
Се  дуже  цікаво.  2)  Съ  любопытствомъ,  съ 
интересомъ.  Цікаво  слухали  його.  Ком. 
II.  68. 

Ціле,  пар.  Дійствительно,  въ  самомъ 
ділі.  Угор.  1а  бо  й  ціле!  Конечно.  Фр. 
(Желех.). 

Цілець,  льця,  м.  1)  Тоть,  кто  прице- 
ливается. Бери  вила  та  будеш  ставить 

віхи:  ти  цілець  добрий,  то  попадеш  пря- 
мо. Павлогр.  у.  2)  Большая  каменная  гли- ба. Вх.  Лен.  480. 

Щлечкій,  а,  є  =  Цілісінький.  Вх. 
Лем.  480.  Василько  буде  хоч  цілечку  ніч 
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тую  довгу  ізо  мною  сидіти,  мене  слухаю- 
чи. МВ.  II.  9. 

Цілій,  а,  а.  1)  Цільій,  весь.  Баба  з 
нехочу  ціле  порося  ззіла.  Ном.  №  5058. 
Хоч  вивози  цілий  ліс,  то  все  буде  оден 
'>іс.  Ном.  }£  3220.  Ледащо  з  цілого  світа. 
Ііом.  .\к  1954.  Ґазда  цілою  губою.  Ном. 
&  10102.  Коли  дивиться— аж  стоїть  на 
березі  якась  людина,  ціла  в  шерсті.  Рудч. 
Ск.  Цілу  хату  скопали,  а  грошей  не 
найшли.  Рудч.  Ск.  І.  188.  2)  Цільій,  не- 

поврежденный. Вставать  треба,  їдучи 
через  мости,  жеб  були  цілі  кости.  Ном. 
Тйай,  поки  ще  г{іла.  Глиб.  3)  Цільій,  на 
лицо,  неукраденвый.  І  кози  ситі,  і  сіно 
ціле.  Ном.  Д;  9935.  Все  я  втеряв,  нічого 
в  мене  не  зосталось  цілого.  К.  Іов.  42. 
4)  Нолный.  Ціла  вулиця  дівчат.  Сіна 
цілий  віз.  Ум.  Ціленький,  цілесенький.  Чуб. 
V.  687. 

Цілик,  ка,  .4< —Цілина    Черк.  у. 
Цілина,  ви,  ж.  Новь.  Орав  милий  на 

цілині,  та  й  став  на  толоці.  Нп. 

Цілину  п'ять  плугів  орють.  Греб.  382. 
Ум.  Цілинна. 

Цілинний,  а,  е.  Никогда  не  паханный, 
девственный.  Цілинна  земля.  Ковстан.  у 

Цілитель,  ла,  м.  Исцілитель.  Св. 
Антонію,  зубовий  цілителю!  поможи 
мені.  Чуб.  1.   125. 

Цілйтв,  лй,  лиш,  гл.  Исцілять. 

Цілити,  лю,  лиш,  гл.  Ділить,  мітить. 
Цілив  в  ворону,  та  попав  в  корову.  Ном. 
.V;  1784. 

Цілитися,  люся,  лишся,  гл.  Цілиться, 
мітить.  Куди  ти  цілишся,  що  не  видно 
ні  птиці,  нічого?  Рудч.  Ск.  II.  80. 

Ціяйця.  ці,  ж.  1)— Цілина.  Орали  ми 
цілицю.  сіяли  ми  пшеницю.  Р.  Макс 
2)  Соль,  добываемая  изъ  земли  вч.  крис- 
таллахъ.  Шух.  І.  16. 

Цілівдра,  рв,  ж.  Цилиндрі.  ні.  ружьі, 
на  который  надівають  ппстовъ    Черк.    у. 

Ціліненьквй    а,  є— Цілісінький     Ці- 
ліненьку  ніч  казку  кажуть.  НВолын.    у. 

Цілісінький,  а,  є.  Цілеховьі.ій.  Ходив 
сердега  цілісінький  день.  Рудч.  Ск.  II. 
175.  Та  перед  тобою  ж  цілісіньке  озеро, — 
чому  ти  не  п'єш?  Рудч.  Ск.  II.  81. 

Цілість,  лостн,  ж.  Цілость. 

Ціліськвй,  а,   є  =  Цілісівьввй.    Ці- 
ліський  вік  лиш  горювали.  Млак.  88. 

Цілка,  кв,  лс  Цільная  крупа  сг  не- 
попорченными зернами. 

Цілкий,  а,  в.  1)  Міткій.  Кіев.  у. 
2)  Цілка  річ.  Вещь  понятная.  Вх.  Лем.  480. 

І.  Цілкбввй,  а,  є.  Цідьвьій.  Чи  яйця 
зварить  цілковими,  чи  таки  на  салі  жа- 

рить? Черк.  у. 

П.  Цілкбвий,  вого,  .и.  Рубль,  цілко ный. 
О.  1862.  X.  112.  Василь  і  викинув  Ма- 

русі на  тарілку  цілкового.  Кв.         _ 

Цідкбв,  нар.  і)  Ціликом-ь.  їіо  вівці цілком  глитав.  Котл.  Ен.  V.  76.  Вона 
продала  полотно  цілком,  а  не  сорочками. 
Лебед.  у.  2)  Совершенно,  вовсе,  виолні. 
Три  місяці  цілком  дощу  не  було.  Мо- 

гил, у.  3)  Въ  пілости.  Вікно  викопано  та 
так  і  поставлено  біля  столу  цілком. 
Новомоск. 
Цілнвв,  ка.  м.  1 )  Земля,  не  трону  піл 

вглубь  (напр.  копаньемъ),  а  только  сверху 
(напр.  вспашкой).  НВолын.  у.  2)  Цілми- 
нбм  поїхати.  Поіхать  полемъ,  а  ве  доро- 

гой. НВолын.  у. 

Цілоденне,  нар.  Цілий   день.    Желех. 
Цілоденний,  а,  е.  Продолжающейся  ці- 

лий день.  Желех. 

Цілорічний,  а.  е  Продолжавшийся  круг- 
лый годъ.  Цілорічна  праця. 

Цілосвітвій,  я,  е.  Всему  сніту  лз- 
віствьій.  Цілосвітня  брехуха.  Левин. 
Кож.  86. 

Цілування,  вв,  с.  Ціловавіе,  поцілуй, 
поцілуй.  Ой  чи  знаєш.  Ганно,  мое  горю- 

вання, що  я  ночі  не  доспав  через  цілу- 
вання? Грин.  Ш.  171.  Л  є  словами,  цім/- 

ванням  любощі  говорять.  К.  МБ.  Ш.  250. 
Щирим  цілуванням  теплі  сльози  сушить. 
Хата  14,  Ум.  Цілуваннячко. 

Цілувати,  лу»,  вш,  гл.  Ціловать.  Не 
цілуй,  не  милуй,  ■  кола  хисту  нема. 
Чуб.  V.  9. 

Цілуватися,  луюся,  ешся,  *л.  Ціло- 
ваться.  З  панами  добре  знаться,  та  не 
дай  Бог  цілуваться.  Ном.  Л;  1198. 

Цілух,  ха,    л —Тараня.    НВолын.    у. 
Цілушка,  ки,  ж  —Окраєць.  Вч.  ЗІ. 78.  Гадом,  у. 

Ці  л  цей,  ня^.=Цілкбм,  А  я  тоті  бу- 
рішечки  цілцем  поковтаю.  Шух.  1.    203. 

Ціль,  лі,  ж.  Ціль.  Із  лука  мітко  в 
'ііль  стріляла.  Котл.  Ен. 

Цільба,  би,  ж.  Исціленіе.  Прийми  від 
нас,  Богомати,  цюю  похвалу,  що  даруєш 
нільбу  злоту  стару  і  малу.  Чуб.  1. 
165. 
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Цільний,  ка,  х.=Сціжьнвв 

ЦІльно,    нар.    Мітко.    Оден    пан    мав 

стрільця....  жаден   пан   так    цілнно    не 
влучав.  Гн.  І.  211. 

Цілювіти,  люю,    вш,    гл.= Цілувати. 

Щлюріик,  ка,  -•«•  Цырюльникъ.  Жид
, 

цілюрник  лазаретний.  Котл. 

Цілючнї,  ділющнй,  а,  е.  Ц^
атель- 

ный,  цілебіь,й.  Рудч.  Ск.  І.  87.  Доб
ув 

води  живучії  і  цілючог.  Рудч.  <~к.  II.  в- 

Побризкала  брата  цілющою  водою,
  г  го- 

лова приросла  до  шиї.  Грин.  І.  ЮЗ.  1Ь- 
дробніе  см.  Зцілющий. 

Ціляти,  лею,  вш,  гл.  і)  Цілить.  О
сь 

нап'яв  безбожний  лука,  стрілку  накла- 

дає, праведного  в  сене  серце  з  захисту 

ціляє.  К.  Псал.  23.  Буду  таки  цілять
,- 

чи  не  вцілю!'  Тоді  руки  трусились!  Грин. 

Ш.  449.  2)  Улучать  время.  Устша
йсь 

поперед  за  неї  сказати:  тпру!  От  він 

так  і  ц'іля:  скоро  зійшлись,  зараз:  тпру. 
Грин.  І.  285. 

Ціибра,  ри,  дімбрйна,  ни,  ж. 
 дш- 

бринв,  вя,  е.=Цямра,  цявряна,  дям 

риввя.  Фр   (Желех). 

Ціна,  ви,  ж.  Ціна.  Своєї  ціни  не  ус
та- 

новиш. Ном.  >£  10544. 

Ціна,  ни,  ж.  1)=Цина.  2)  Оловя
ная 

посуда.  А  звечера  Настуненька  ціну 
 по- 

мила. Гол.  1.  74. 

Цінитель,  ля,  м.  Цінитель,  оцінщик
г. 

К.  Гр.  Кв.  24. 

Цінити,  ню,  ниш,  гл.  Цінить,  оці
ни- 

вать.  Ном.  №  8871. 

Цінований,  а,  в.  Обділанний  въ  
оло- 

во? Ціновану  пляшку  виймав,  шрубок 

одшрубував,  оковити-горілки  наливав
.  Ду- 

кат. 43. 

Ціабвин,  а,  е=Циновий.  Гол.  II.  611. 

Ціновим  /удзем  застебнувся.  Котл.  Ьн.
 

IV.  26. 

Цінбвка,  «и.  ж.  Аукціон-ь.  продажа 

съ  аукціоннаго  торга.  Тепер  у  нас  у  го- 
роді цінують  одного  купця....  Треба  нам 

на  ціновку  вистигать.  Тільки  гляди,  вий
- 

дуть два  купці,  будуть  торгувать,  а  ти 

вийдеш  третій  на  ту  ціновку.  Будуть 

говорить:  „хто  шо  дає  за  сі  два  д
оми?" 

То  ти  не  озивайся,  а  мовчи,  хай  вони 

свою  ціну  дають.  Один  надає  дві  тисячі, 

другий— чотирі,  и  як  ь рикнуть  утрете: 

хто  більше?",  то  ти  аж  тоді  вже  на- 
бавляй. Грин.  І.  113. 

Цінування,  ня,  с  1)  Оцінка.  2)  Опись, 

имущества  для  ирод,  съ  ауьц.  торга. 

Цінувати,  ную,  вш,  гл.  1)  Цінить, 

оцінивать.  Не  еийиюв  цінувать,  а  іий- 

шов  продавать.  Ном.  -V  10543.  2)  Про- 
изводить опись  и  оцінку  имущества  для 

аукціоннаго  торга.  Наїхали  жиди,  жиди- 
орандарі  воли  й  вези  цінувать.  Рудч. 

Чп.  129  Производить  аукціонний  торгь. 

Грин.  І.  113    См.  Цінбвна. 

ЦіндІпер,  ру,  м  -Цинн.  Драг.  33. 

Г  Цінь,  ні    ас.=Цина  КС.  1883.  VII. 508. 

II.  Цінь!  меж.  Звукоподражаніе,  пере- 
дающее иискъ  птицъ.  Вх.  У  г.  274.  См. 

Цьон.  Цінь-цінь,  тарара!  усюди  діра,  та 

нікуди  вилізти  (ніби  синиця  в  клітці 

говорила).  Ном.  )*  2062. 

Цівькало.  ла,  с  1)  Эпитегь  зяблика. 

2)  Хохлатый  жаворонокъ,  А1ап<1а  сгізіаи. 

Фр.   (Желех.). 

ЦІньяатн,  ваю,  вш,  гл.  О  птиці:  кри- 
чать, издавая  звуки,  подобный  цінь-цінь. Вх.  Уг.  274. 

I.  Ціп,  па,  м.  1)  Ціпг  для  мплотьбы 
хліба.  За  ціп  та  на  тік.  Ном.  *  12854. 

Брехати— не  ціпом  махати.  Ном.  №  6815. 

2)  Ціпи  в'язати.  Ссориться.  Подол,  г.  3)  IV- 
пом  їхати.  Ъхать  двумя  лошадьми,  виіаі 

впряженными,  изъ  которыхъ  одна  малень- 

кая другая  большая.  Вх.  Зн.  82.  4)  По- 
рода большихъ  грушъ.  Вх.  Лем.  480.  Ум. 

II.  Ціп!  меж.  1)  Вонъ,  прочь.  Цт  від- 
сіля! ви  не  сього  приходу.  Кв.  2)  Ціп-ціп! 

Цризывъ  дія  курей:  цыпъ-цынъ.  Коїо. I.  65. 

Ціна-діла,  .«еж- —Ціп  2.  Вх.  Уг.  274. 

Ціпйвно,  на,  с.=Щпйльно.  Шух.  1. 166. 

Цілило,  ла,  с .,  дінйльна,  ни,  ж.,  ді- 
лильно, на,  с.  Рукоятка  ціпа.  Мнж.  108. 

Одпустив  бич  од  ціпилна.  Нои.  №  880. 

Ко1Ь.  I.  64.  Ціпилна  кислицева,  а  ув'язь 
залізна;  як  попарить  мужик  ціпом,  аж 

шкура  облізла.  Грин.  Ш.  674.  Ум.  Ціпмль- нично.       -  _  „ 

Цілина,  ни,  эс—ЦЬгнльно.  Вх.  Зн.  78. 

Ціпка,  ни,  ж.  Цыпленокъ  (дітское). Вх.  Пч.  II.  П. 

Ціпкати,  как,  вш,  гл.  Пищать  (о  пып- 

дятахъ.  нікот.  птичкахь-).   Вх.    Лев.  480. 

ЦІикор,  діикур,  ра,  м.  Землерожжа, 8огех.  Вх.  Лем.  480. 
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■  Ціпяятнся,  ляюся,  «шея,  гл.=Чвп- 
яжтяся.  Ціпляеться,  як  ваш  кожуха. 
Ном.  №   2744. 

Ціиов'яв,  ва,  -к.  1)  Двлающій  ігвпьі. 
2)  Переносно:  мужикг-землед'Ьлецъ. 

ЦІпбк,  ява,  м.  1)  Палка,  трость,  посохъ. 
Маркев.  123.  Рудч.  Ск.  II.  10.  На  плечах 
торбина,  в  руці  ціпок,  а  на  другій  за- 

снула дитина.  Шевч.  79.  Ціпком  все 
землю  колупав.  Коті.  Ев.  II.  74.  2)  Хво- 

ростина, пруть.  Шух.  І.  110.  3)=Шйн- 
иа  2.  МУЕ.  Ш.  25.  Шух.  І.  256.  4)~Шоф- 
т«.  МУЕ.  Ш.  25.  5)  Въ  оборбзі  (см.). 
тоже,  что  и  бильце.  (См.  Бильце  10).  Вх. 
Зн.  42.  6)=Шабвяь.  Вх.  Зн.  78.  Ум.  Ці- 
пбчок.  Рудч.  Ск.  I.  109. 

Ціпуга,  гн,  ж.  Большая  палка.  Один 
старець  Сліпий,  підперши  бороду  тов- 

стою ціпугою,  сидить  найближче  коло 
огнища.  Грия.  II.  182.  Си.  ЦІпура. 

Ціпун,  на,  л«.=Ціпуга.  Старий  ціпу- 
ном  потягав  мене  і  по  спині,  і  по  руках. 
Новомоск.  у. 

Ціпура,  ря,  ас.  1)  Большая  палка.  Сим. 
226.  Як  між  собою  заведуться,  то  я  й 
ціпуру  покажу:  ось  я,  кажу,  вас  поми- 

рю! ЗОЮР.  І.  66.  Добре  разів  кільки 
потяг  ціпурою.  Ном.  X  11926.  См.  Ці- 

пуга. 2)  Ув.  оть  1  ціп. 
Ціпух,  ха,  л.=Ціл6в=Ціпун=Ціпу- 

га.  Іде  од  Бога  Матка  Христова  золо- 
тими мостами,  з  золотими  ціпухами 

(изъ  заговора  противъ  кровотеченія;  ясно 

из'ъ  соноставленія  варіанта  заговора:  ішла 
баба  кам'яна  кам'яним  мостом  з  камін- 

ним ціпком).  Грин.  II.  315. 
Ціпчав,  ва,  м.  Родъ  маленькой  птицы. 

Вх.  Лем.  480. 

Ціпчатн,  пчу,  чнш,  г.і  — Піпкатя.  Ціп- 
чало  куря.  Вх.  Лем.  480. 

ЦІркатя,  ваю,  еш,  гл.=Цірчати.    Вх- УГ.   274. 
Цірвбваяяв,  ва,  м.  =  Мережка  1. 

Желех. 

Ціруватя,  рую,  еш.  гл.  —  Мережа- 
ти 1  ?  А  я  свому  миленькому  сорочку 

мережу;  ой  мережу  та  й  мережу,  ци- 
рочки  цірую.  Гол.  II.  383. 

Цірчати,  чу,  чяш,  гл.=Цвірчатв.  Цір- 
чат  воробці.  Вх.  Лем.  480. 

Цірчбк,  чва.  .и.=Цвірв^н.  Вх.  Уг. 
274. 

Цісавяй,  а,  е.  О  мастп:  каштановый, 
бурый.  Желех.  „Цісавий — червонявожов- 
тий,  к.  пр.  цісавий  кінь".  Вх.  Пч.  І.  15. 

Цісарева,  воі,  ж.   Императряца,  вена 
императора.  Желех. 

Цісарець,  рця,  м.  Австрієць. 
Цісаречов,  чва,  м.  Ум.  огь  цісарь. 
ПДсарнв,  ва,  м.  Ум.  огь  цісарь. 

Цісарів, рева,  во.  Принадлежащий  импе- 
ратору. 

Цісарівва,  вя,  ж.  Дочь  императора. Гя.  І.  113. 

Цісарія,  ріі,  ж.  Азсгрія. 
Ціеарна,  кв,  ж.  Австріячка. 
Цісарояьво,  ва,  м.  Ум.  огь  цісарь. 
Цісарство,  ва,  с.  Царство,  государство. Желех. 

Цісарсьвяя,  а,  є.  1)  Австрійскій. 
2)  Ймператорскій.  Цісарський  стрілець. 
Федьк.  І.  39. 

Ціоарщяна,  вя,  лг.=Цісарія.  Желех. 
Наливайко  шугонув  у  Цісарщину.  К. 

ЦН.  222. 
Цісарь,  ря,  м.  Императоръ.  Драг.  207. 

Через  святих  до  Бога,  через  людей  до 
цісаря.  Ном.  №  146.  Ми  стояли  тоді  у 
Відні,  коло  самого  цісаря.  Федьк.  Ум. 
Цісаронько,  цісарии,  цісіречон.  Ой  цісарю, 
цісаречку,  чому  нас  вербуем.?  ЕЗ.  V.  143. 

Ціоарюватв,  р»ю,  еш,  гл.  Быть  импе- 
раторомъ,  царствовать. 

Ціт,  та,  м.  Четъ,  четное  число.  У  ціт 
принада.  Лебед.  у. 

Цітатя,  тая>,  еш,  гл.  Играть  въ  четь 
или  нечетг..  Можний  панонько  сидить, 
далеко  видить,  двома  яблучки  підкидаю- 

чи, трома  горшки  та  цітаючи,  виці- 
тав  коня  та  зпід  короля.  Чуб.  Ш.  293. 

Ціточва,  вя,  ж.  Мідний  кружечекъ 
въ  форгв  маленькой  выпуклой  пуговицы, 
родъ  нолаго  полушаріяі  такія  ціточки  упо- 

требляются гуцулами  для  инкруггаціи  на 
дереві;  а  когда  къ  ниыъ  приділяють  фос- 
тиии,  тогда  онь-  вазыь.  бабрикам*  и  ими 
украшаются  кожаные  пояса.  Шух.  I.  278, 
287,  127. 

Цітран,  ну,  .и.^=Цятрвн.  А  гріє  сон- 
це й  окруш  цітрини  пахоща,ии  дішуть. 

Щог.  Сл.  5. 

Цітуватиея,  туюся,  ешея,  г.і.=Ці- 
татя.  Яблучками  піджидалися,  горилками 
цітувалися.  Грин.  Ш.  205. 

Ціха,  хн,  ж.  Знакъ,  мітка,  значзкъ, 
прим-вта.   Вх.  Зн.   78. 

Ціцаня,  ві,  лс.=Цнцуля.  Вх.  Лзм. 430. 
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Щцати,  ціло,  мш,  гл.=Ссати.  Вх.  Уг. 
274. 

Цідіірь  ря,  л.=Тетервак.  Вх.  Зн.  24. 
Щя>6а6а,  бн,  ж.  См.  Бабі  10.  КС 

1887.  VI.  481.  Сим.   192. 

Ціціббнька,  еж,  ж.  Хохлатый  жаворо- 
нокъ,  Аіапсіа  сгізіаіа  Ь.  Вх.  Леи.  480. 

Щця,  ид,  ас.=Циця.  О.  1861.  ЛГШ.  8. 

ЦІчка,  кк,  ж  —Цідилок.  Вх.  Лен. 
480. 

Ціиш,  ші,  ж.  ?  Лежали  берви  бервін- 
кови  хмелем  коло  двору,  вінцем  коло 
столу,  цішами  по  столові.  Гол.  IV.  340. 

Цішйця,  ці,  аг.=Ціша.  Хмелем  коло 
двору,  вінцем  коло  столу,  цешицями  по 
столу.  Боже  вас  благослови  і  отець,  і 
мати  на  посаг  ступати!  Гол.  IV.    351. 

Циакати,  каю,  вш.  гл.=Ци6гатн. 
Сим.  3. 

Цими,  ну,  м.  Раст.  а)  Тминъ,  Сагит 
Сагті.  б)— розовий.  Апіеппагіасііоіса  СаПи. 
ЗЮЗО.  І.  111. 

I.  Цпок,  ка,  м.  1)— Снов.  2)  Радуга 
(согласно  поверью,  по  которому  радуга 
тянетъ  изъ  морей,  ріаг  и  озеръ  воду,  не- 

обходимую для  дождя).  Чуб.  I.  26.  3)  По- 
цілуй. Захоч—і  вродиться  еге  зразу,  все 

в  світі  жде  твого  приказу  за  твій  смач- 
ний і  ласий  цмок.  Котл.  Ен.   VI.  35. 

II.  Цнок.  меж.  і)  Чмокъ.  От  так  цмок! 
Поцілуй  же  ще.  Маркев.  52.  Протиус  в 
двері  та  цмок  його.  Рудч.  Ск.  І.  129. 
2)  Отъ  гл.  циокотіти.  Така  мокра  нива, 
як  ідеш,  то  цмокотить:  цмок,  цмок. 
Лебед.  у. 

Цмокання,  на,  с  1)  Чмоканье.  2)  Ці- 
ловаиіе. 

Цибватя,  каю,  вш,  гл.  І)  Чмокать; 
щелкать  языкомъ.  Еней  то  цмокав,  то 
свистав.  Котл.  Ен.  2)  Ціловать. 

Цкбкатвся,  каюся,  вшся,  гл.  Цело- 
ваться. 

Цнбкнутв,  кву,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 
циакати. 

Цвбвиутася,  нуся,  нешся,  гл.  Одн.  в. 
оть  цибкатися.  Цмокнись  з  жінкою  моєю, 
вона  твоя  буде.  Г.-Лрт.  (О.  1861.  Ш.  107). 

Цноковйк,  ні,  м.    Насосъ.    Харьк.    г. 
Цжоксвяна,  ня,  ж.  Мокрое,  топкое 

місто.  НВолын.  у.  Це  мокре?  я  не  таку 
цмоковину  орав.  Лёбед.  у. 

Циокотіти,  кочу,   тіш,    гл.=Чи'яко- 

тіти.  Мокра  нива:  як  ідеш,  то  цмоко- 
тить: цмок,  цмок.  Лебед.  у. 

Цмоктання,  яя,  с.=Сиоктаиня. 
Циоктати,  кчу,  чет,    гл.=Сиоктатя. 
Циблити,  лю,  янш,  гл.==Цвуянтя. 

Сим.  183. 

Циулитн,  лю,  лиш,  гл.  Пить,  тянуть. 

„  Чоловік  не  скотина,  більш  відра  не  вип'є." 
І  почав  знов  цмулити,  поки,  знеміг- 

шись, упав  без  пам'яти  на  землю.  К. ЧР.  291. 

Цнота,  тн,  ж.  1)  Добродітель.  Цнота 
й  покора  не  мав  місця  у  панського  дво- 

ра. Ном.  Л  1313.  Лучне  цнота  в  боло- 
ті, а  як  нецнота  в  золоті.  Ном.  .V  4447. 

2)  Ціломудріе,  невинность.  Довідався  о 
ладності  і  о  її  цноті.  Чуб.  V.  426.  Хоть 
я  сирота,  є  у  мене  цнота.  Гол.  Ш.  321. 
Ум.  Цнбтонька.  Гол.  IV.  321. 

Цнотливий,  а,  є.  1)  Добродітельньїй. 
Був  прискорбен,  як  той  колишній  цнот- 

ливий багач.  МВ.  Ш.  21.  2)  Целомудрен- 
ный. Гей,  музо,  панночко  цнотлива,  ходи 

до  мене.  Котл.  Ен.  V.  63.  /  воза  не  во- 
зила, та  двір  украсила  (кажуть  про  дів- 

ку, що  вийшла  цнотливою).  Ном.  «V  8989. 

Цнотливо,  нар.  1)  Добродітельно.  Бід- 
них заратовувала,  цнотливо  собі  жила. 

Гн.  І.  177.  2)  Ціломудренно. 

Цнбтонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  цнб'а. 
Цо!  меж.  Призывъ  дія  коровъ.  0. 1862. 

V.  Кух.  39. 

Цоб,  меж.=Со6. 
Цовта,  тн,  ж.  Глыба.  Цовта  землі, 

снігу,  сахару.  НВолын.  у. 
Цок!  меж.  выражающее  стукъ,  звогь 

< ть  удара  по  твердому  тілу.  Рудч  Сч. 
II.  5.  Тут  хвись!  шабельки  засвистілх., 
цок,  цок! — і  іскри   полетіли.    Котл.    Ен. 
VI.  83.  -Цок,  цок  підківками,  стук,  стуг 
ніженьками.  Нп. 

Цокати,  каю,  вш,  одн.  в.  цокнути,  кну, 
неш,  гл.  Стучать,  стукнуть — преимущ. 
чімг  либо  металлнческимъ  или  о  что  либо 

металлическое,  также  зубами.  Вона  цок- 
нула тим  зубом  об  сковороду.  Чуб.  II. 

156.  О  часахъ:  такать.  Годинник  на  сті- 
ні цокав.  Левиц.  I.  134. 

Цбкатися,  каюоя,  «шея,  одв.  в.  нбкиу- 
тися,  кнуся,  нешся,  гл.  1)  Чокаться, 
чокнуться.  Цокнулась  своєю  чаркою  об  чар- 

ки всіх.  Левиц.  Нов.  211.  2) «Святи 
навбмтки. 

Цокотання,  ня,  с.  1)  Стучаніе  (зубами. 
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чъмъ  яибо  металлическимъ).  2)  Стрекота- 
ніе.  3)  Разговоръ  говоръ  быстрый  н  вы- 

сокими нотами.  Цокотання  веселої  дів- 
чини. Мир.  ХРВ.  284. 

Цокотати,  чу,  чек,  цокотіти,  чу, 
тнш.  гл.  1)  =  Цокати.  Дріжнть,  як 
мокрий  хірт,  зубами,  знай,  цокоче.  Греб. 
385.  2)  Стрекотать.  На  моїй  дерезі  тіль- 

ки цвірінькають  горобці  та  ,  цокотять 
сороки.  Левиц.  І.  119.  3)  Говорить  б;,і;тро, 
высокими  нотоми.  Дівчата,  мов  ті  соро- 

ки, цокотали.  Шевч.  454.  Не  та  стала 
дівка:  до  хлопців  цокоче,  як  ясочки  грають 
Марусини  очі.  Греб.  393.  „Нікчемний 
той  рід  жіночий,  каже:  все  б  їм  гуля- 

ти! Гуляють  та  цокочуть,  як  ті  соро- 
ки. МВ.   І.  83. 

Цокотнеча,  чі,  цокотня,  ні,  ж.  1)  Різ- 
кій и  быстрый  стукь.  2)  Стрекота  віє. 

3)  Быстрый  разговоръ.  Зостались  без  Ма- 
сі тільки  вдвійзі  мати  з  дочкою,  та 

ще  й  разом  після  весільного  гомону,  після 
її  цокотні.  Св.  Л.  280. 

Цокотун,  на,  м.  Говорунъ,  щебетунъ. 
Цокотуха,  хн,  ж.  1)  Деревянный  ко- 

локольчикъ  на  шві  у  рогатой  скотини. 
Харьк.  у.  2)  Говорунья,  щебетунья.  І  мо- 

лодиці цокотухи  тут  баляндраси  понес- 
ли. Котл.  Ен.  І.  20.  Курочка  иокотуха. 

Чуб.  V.   1127. 
Цокуватн,  кую.  еш,  гл.  1 )  Изумляться, 

остсдбевіївать.  Вх.  Уг.  274.  2)  Цокують  кбні. 
Лошади  не  хотять  везти.  Вх.  Уг.  274. 

Цбноґи,  жоґ,  ж.  мн.  Силы,  средства. 
Встречено  только  въ  слід,  пословиц*:  Ви- 
тігнув  з  мене  всі  цомо/и.  Фр.  Пр.  191. 
(Огь  польск.  со  то£§  иле  со  гао^ас?). 

Цбхнель,  пля,  м.  'Ледявяя  сосулька. 
Угор. 

Цоркатн,  каю,  еш,  оди.  в.  цорквути, 
кну,  веш,  гл.  1  і=Цокатн,  цокнути. 
Угор.  2)  Зненіть,  бренчать,  брякать,  бряк- 

нуть. Цоркнув  замок:  цоркнули  шаблі. 
Вх.  Зн.  78. 

Цбркіт,  коту,  м  Бренчаніе,  бряканіе, 
звякавіе.  Желех. 

Цоркотіті,  кочу,  тнш,  гл.  1)  Звеньть, 
бревчать,  брякать,  звякать.  Вх.  Зн  78. 

2)  0  тетереві:  кричать,  ̂ 'отур  цоркотит. Вх.  Зн.  78. 

Цотатися,  таюся,  ешся»,  гл.—»  кин. 
Ссориться,  враждовать.  Фр.  і  Желех). 

Цнёиик,  ка,  м  =ГДпвннк  1.  Вх.  Лем. 
481. 

Цубірка  ки,  ас.=Вілкя,  Зсіигпа  ув.1- 
дагіз.  Вх.  Зн.  78. 

Дубом,  нар. — стати.  Окостеніть  (огь 
холода).  Руки  цубом  стануть  на  річці. 

Цуговий,  а,  е.  О  лошади:  годвый  для  за- 
пряжки въ  коляску.  Цугові  коні.  Сб.  Л.  51. 

Цуголка,  ки,  ж.  Большая  трубчатая кость.  Черн.  у. 

Цугундер,  ра,  м.  °  Нап'яв  на  цугундер. Ном.  .V  10657. 

Цуґа,  ґи,  ж.  1)  Узда?  удила?  чаше  во 
мн.  Взяла  коня  за  цу/ойки....  завела  коня 
до  стаеньки.  Чуб.  Ш.  393.  2)  Часть  ткац. 
станка.  Се.  Верстат.  3)  До  цуґи.  Какъ  слв- 
дуетъ,  какъ  должно.  Не  до  цуґи.  Не 
такъ,  какъ  слідуеть.  Ном.  №  7532.  Ум. 

Цуґойка. Цуґлі,  лів,  м.  -ик.=Цуґа  1.  Летить 
той  егір  карий....  а  той  його  держить 
за  цу/лі.  Чуб.  II.   188. 

Цукар,  цукер,  цукор,  цукур,  кру,  м. 
Сахаръ.  Котл.  Ен.  Од.  490.  Чужая  біда 
за  цукар.  Ном.  №.2341.  Масненький  та 
солоденький,  гадав  би  сь  з  меду  та  цукру. 
Гн.  II.  27.  Солодке,  як  цукор.  Ном.  №  780Э 

(одм.). Цукірвя,  ні,  ж.  Сахарный  заводъ. 
Нанщане  не  схотіли  робити  на  цукар- 
ні.  О.   1862.   І.  60. 

Цукерок,  рка,  м.  Конфекта.  Не  треба 
мені  цукерків!  Як  схочу,  то  й  сама  куп- 

лю. Левиц.  Пов.   188. 

Цукор,  кру,  м.  См.  Цукар. 

Цукрівка,  ки,  ж.  Раст.  Веіііз  регеппіз. 
Вх    Ич.  II    29. 

Цукровий,  в,  є.  1)  Сахарный.  2)  Под- слащенный. 

Цукруха,  хн,  ж.  ?  (Христос)  адських  сі- 
пак зомне  як  мак,  зіб'є  їх  в  макухи,  за 

їх  брехню  і  всю  плутню  він  дасть  їм 
цукрухи.  КС.   1882.  XII.  625. 

Цундра.  ри,  ж.  Лохмотье.  Фр.  (Желех.). 
Вх    Лем.  481. 

Цундраввй,  а,  е.  Оборванный,  изно- шенный, въ  лохмотьяхъ.  Вх.  Зв.  78.  Ішов 
ляшок  із  Варшави,  на  ним  шмати  оарз 

цундрави.  Гол.  II.  561 
Цуадравка,  ки,  ж.  Старая  изорванная 

или  въ  заплатахъ  рубаха.  Желех 

Цундрак,  ка,  м.  соб.  Старое  изорванное 
б'влье,  старая  изорванная  одежда.   Желех. 

Цундркна,  ни,    ж.—  Цундря.    Желех. 
Цундрій,  рік,  м.  Оборвышъ,  крайній 

біднягь.  Желех. 
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Цундря,  ря,  с.  соб.  Лохмотье,  отрепья. 
Угор.  Фр.  (Желеі.). 

Цуня-на!  меж.  Призывъ  для  поросять. 
Вх.  Уг.  274. 

Цуп!  меж.  Цапъ!  Цуп-луп  тай  в  ки-' 
шеню.  Ном.  №  П06І. 

Цупати,  паю,  вш,  гл.=Тупа*и.  Ой 
цупайте,  чоботята,  хоть  не  кованиг. 
Гол.  IV.  453.  Ой  цупайте,  чоботята,  до 
голого  льоду.  Гол.  IV.  454. 

Цупечка,  ки,  аг.  Коротенькая  кури- 
тельная трубка.  Св.  Л.  257. 

Цупнтн.  плю  пнш.  гл.  Тянуть,  тащить. 
Рудч.  Ск.  І.  4  2.  Цупить  із  печі  горшки, 
аж  крекче.  ЗОЮ!'.  II.  34.  Навіщо  ти 
москаля  так  щиро  цупиш  на  мотузці? 
Рудч.  Ск.  IV  176.  Наліг  (вітер)  на  коза- 

ка, одежу  з  його  цупить.  Греб.  376. 
Цупитися,  плюся,  пншся,  гл.  Тянуть- 
ся, тащиться.  Коняка....  цупиться  у  ме- 
не ззаду.  Рудч.  Ск.  II.  177І 

Цупка,  кк,  аг.=Поцілунок.  Вх.  Уг. 
274. 

Цупкати,  каю,  вш,  гл.  Топать.  Вх. 
Лем.  481.  См.  Тупкати. 

Цупкій,  а,  в.  1)  Кріпкій,  тугой.  Скинь 
цупкиї  пута  Нп.  Цупкий  мороз.  Кв. 
2 1  0  натеріи,  бумаге,  кож*  и  пр.:  жесткій, 
твердый,  стоящій,  какъ  лубъ,  прочный. 
Цупке  сукно.  Харьк.  у.  Цупка  шкура. 
Цупка  матерія,  мабуть  довго  носитиму. 
Лебед.  у.  Диняче  насіння  цупке.  Волч.  у. 

Цупко,  нар.  і)  Кръпко,  сильно,  туго, 
стеснительно.  Як  цупко  він  нап'яв  на 
плечі  кобеняк.  Греб.  376.  Глядіть  же, 
цупко  прикрутіте,  щоб  він  в  шинок  та 
не  зайшов.  Котл.  Ен.  І.  27.  Вчора  цупко 

п'яний  був.  Кв.  Цупко  захріп.  Ііолт. 
/  мене  цупко  узяла  була  холера.  НВо- 
лыя.  у.  Цупко  стело  у  нас  за  ліс.  Ка- 

менец, т.  2)  Жестко,  твердо.  Цупко  по 
мерзлому  орати.  Зміев.  у. 

Цуприкувати,  кую,  вш,  гл.  Тявуть, 
тащить,  рвать.  Желеі. 

Цур,  меж.  1)  Прочь  съ  чъмъ,  къмъ, 
ну  его,  тебя...  (выражаетъ  желчніе  изба- 

виться отъ  чего,  не  йміть  съ  чъмъ  діла). 
.Цур  їй,  пек  від  нас!"  каже  Олена.  Кв. 
Цур  тобі,  який  ти  дурний.  Ном.  Таке 
робили,  що  цур  йому  вже  і  казать.  Котл. 
Ен.  Ш.  5 1 .  Цур  тобі  пек!  2 )  Чуръ,  стой, 
погоди  (виражають  запреть,  непремін.  усло- 
віе,  ваир.  въ  игр*).  Цур  на  тонший  кі- 

нець.' КС.   1887.   VI.  477.  Цур,  міньки  не 

розміньки!  мертвого  з  гроба  не  вертають. 
Харьк.  г.  Е,  ні,  стривайте,  цур  не  грать, 
а  то  не  буду  й  танцювать,  поки  бар- 

вінку не  нарву  то  не  уквітчаюсь.  Шевч. 496. 

ЦУР*-  Рж>  ж-  Палочка.  Чаще  упо- 
требляется въ  разлнчныхъ  значеніяхь 

ум.  цурка  (см.).  Ні  цури,  ні  пилин- 
ки. Ним.  №  1924.  До  цури  побив,  яг 

рввГв.  До  остатка  побилъ,  истребилъ.... Мнж.  166. 

Цуравжй,  а,  е.  Въ  лохмотьяхь.  Угор. 
Цурання,  ня,  с,  Отреченіе.  удаленіе. 
Цурати,  раю,  вш,  цуратися,  раюся, 

вшея,  гл.  Чуждаться  кого,  удаляться  отъ 
кого.  Не  цурай  мене,  серце.  Чуб.  V.  256. 
Як  здоров  чоловік,  то  всяк  його  кохав, 
а  при  лихій  годині  і  рід  його  цурає.  КС. 
1883.  II.  469.  Хоч  і  надів  жупан,  все  не 
цурайся  свитки.  Ном.  Цурався  сіряка,  а 
тепер  і  онучі  радий.  Ком.  Нр.  №  514. 

Цураха,  (хн?),  цурачка,  (ки?  ж?).  Упо- 
требл.  подобно  слову  цур.  Цураха  поганем 
очен.  Ном.  №  8358.  Цур-цурачка — гостра 
болячка.  Ном.  .V  14147.  Аби  не  урік,  тре- 

ба що  небудь  хвалячи  дивитись  на  нігті 

або  у  сп:елю  і  казати:  ,«і  вроку!и  або: 
„цураха".  Вх.  Зн.  78. 
Цурганитнся,  нюся,  нишся,  гл.  Плес- 

тись, тащиться.  См.  Плуганитися.  Екат.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Цурёля,  лі,  ле.=Сурёля. 
Цурка,  ки,  ж.  1)  Палочка,  больше! 

или  меньшей  длины,  употребляемая  для 
различныхъ  надобностей:  а)  У  неграыот- 
ныхъ  палочка  для  счетовыхъ  нарвзокъ, 
напр.  когда  сдають  на  сукновальню  сукно, 
то  число  локтей,  аршинъ  варъзывается  по- 
перегъ  палочка,  палочка  раскалывается  по 
длині  такъ,  что  нарізки  видны  на  обіихь 
иоловинахъ,  изъ  которыхъ  одна  остается  у 
сукновала,  а  другая  у  хозяина  сукна.  Вас. 
174,  155.  КС.  1893.  V.  277.  б)  Палочка 
для  стягиванія  чего  либо  связаннаго:  па- 

лочка вкладывается  подъ  веревку  н  кру- 
говые повороты  цурки  стягивають  веревку 

туже.  Цуркою  прикрутив.  Грин.  Ш.  655. 
Тотъ  же  способъ  для  удавливавія  пойиая- 
ныхъ  звірей.  Най  буде  і  яка  лисиця, — 
з  цурки  не  викрутиться.  Ном.  Ж  6275. 
Встарину  способъ  смертной  казвн,  удавля- 
ваніе  цуриою.  Русин,  лях  і  циган  про- 

мишляли непевним  ділом  і,  ждучи  на 
себе  цурки. ...  Ном.  №  10770.  Отсюда  вы- 
ражеиіе:  Як  цуркою  крутить,  т.  е.  очень 
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/Зольно  (физически  или  нравственно).  Ном. 
X  8178.  В  серці  мені  мов  цуркою  кру- 

тить. Г.  Барв.  99.  Мені  так,  наче  цур- 
кок  в  серці  повернуло.  Г.  Барв.  294. 
в)  Палочка,  къ  которой  кожевники  привя- 
зываюгь  выдзлываемыя  кожи.  МУЕ.  I.  71. 
Шух.  1.  253.  г)  При  изготовленіи  изъ 
цільной  колоды  лодки  завбдять  цуркй — 
вставляють  распорки  ыежду  боками  рас- 
поронной  колоды,  по  всей  длинЪ  щели,  ка- 

нала. Вас.  151.  д)  Маленькая  палочка  въ 
крестьянскихъ  свитахъ,  употребляемая  для 
застегиванія  «місто  пуговицы;  чаще  въ 
этомъ  знач.  ум  :  цурочка,  е)  Заостренная 
съ  обоихъ  концевъ  палочка,  употребляемая 
въ  игрі  также  назыв.  цурна  Мил.  56. 
КС.  1887.  VI.  473.  2)  Небольшая  колодка, 
привязываемая  свмньі  на  шею,  чтобы  за- 

труднить ей  б^гъ,  лазанье  въ  огородъ. 
Лебед.  у.  3)  Родъ  игры.  Мил.  56.  КС. 
1887.  VI.  473.  Ив.  16.  Павлик,  вибравши 
годину,  знов  утікав  до  наймитів,  бігав 
по  степу,  гуляв  там  в  ги.іки,  в  цурки. 
Левиц.  II ов.  150.  Ум.  Цурочка.  Усе  до  цу- 

рочки згоріло.  Гліб. 
Цурквя,  а,  6.  1)  Въ  виді  палочекъ. 

2)  0  соли:  крупный.  Цурка  сіль.  Конст.  у. 
Ум.  Цурнёнький.  Мабуте  у  пічі  вугіл*гя 
дрібне....  чи  ба  яке  цуркеньке.  Харьк.  г. 

Цуркувати,  кую,  вш,  гл.  Скручивать 
салкой  веревку,  связывающую  что  либо. 
Черн.  у. 

Цурма,  ми,  з*.==0урма.  Ум.  Цуромка. 
Мет.  398. 

Цурочка,  кк,  ж.  Ум.  отъ  цурка. 
Цурпак,  ка,  м.  Срубленный    и    обруб- 

ленный стволъ    дерева,    бревно,    чурбанъ. 
Лохв.  у. 

Цурпалка,  кн,  ж  =  Цурпалок. 
Цурпалля,  ля,  с.  соб.  отс.    цурпалок. 

У  воду  положила    мурашків    жовтих    з 
цурпаллєм.  Чуб.  І.   113. 

Цурпалок,  лка,  м. = Цурупалок.  Черк.  у. 
Ум    Цурпалочок.   Грин.   III    310. 

Цурпек,  ка.  м.  Ягненокъ,  родившійся 
поздно,  послі  несеннаго  подсчета  припло- 

да. О.  1826.  Кух    V.  33,  39. 

Цурвёлитг,  лк>,  лиш,  гл.  Тащить,  во- 
лочить. А  ну,  цурпель  уже  деревину  ско- 

ріш! Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Цуруаатв,  рую,  вш,  гл.  1  »=Цурку- 
вачи  2)  Крутить.  Багато  муки  приняв 
на  с«ої  руки  з  оцим  вухом:  усе  цуруе, 
уее  цурує,  так  що  й  сон  з  думки  випав. 
Волч.  у. 

Цурупал,    ля,   м.    Въ    загадкв:    коть. 
Вийшов  царь  земляний  (=ннша)  і  пита 
царя  Коркодима  (=нівень).  чи  не  бачив 
царя  Цурупала.  Грин.  І.  249. 
Цурупалля,  ля,  с  соб.  оть  цурупалок. 

Цурупалок,  як»,  м.  Отрубокъ,  отло- 
мокъ  палки,  толстыхъ  сухих  ь  стеблей,  хво- 

росту и  т.  и.  Рудч.  Ск.  І.  67,  68.  Кидає 
під  ноги  цурупалок,  переїжджа  його  і 
потім,  розламавши,  шпурляють  назад. 
Нон.  №  13420.  Ум.  Цурпалочок.  Грин. 
Ш.  310. 

Цуря,  рі,  ж.  Лохмотье,   тряпье.    Угор. 

Цуц,  ца,  м.  Собака.  Проведіть  мене, 
щоб  часом  цуци  не  теє.  Васнльк.  у. 

Цуцав,  ка,  .м.=Цуцвк.  Жінка  хотіла 
підманити  чоловіка:  замісто  поросяти  та 
спекла  йому  цуценя.  От,  поставила  на 
стіл.  Той  подививсь  та  й  каже:  „Ска- 

зав би — куві,  так  ноги  криві;  сказав  би — 
куд-кудак,  так  ноги  не  так:  мабуть  бі- 

сів цуцак*.  Грин.  І.  78. 
Цуценя,  няти,  с.  Щенокъ  Рудч.  Св. 

11.  91.  Ном.  №  13198.  У  двері  гавкнуло 
цуценя.  МВ.  І.  108.  Ум.  Цуценятко,  цуце- няточко. 

Цуцеиячий,  а,  е.  Свойственный,  при* 
надлежащий  щенку. 

Цуцик,  ка,  м.  Собачка,  собаченка.  По- 
гуляв, як  цуцик  на  вірьовці.  Стор.  II.  267. 

Осміхається,  мов  цуцик  на  ретязі.  Ном. 
.V  14252.  Заскавучиш  ти,  як  цуцик.  Ном. 
.V  3594.  Голодний,  як  цуцик.  Посл.  Ум. 

Цуцичои. Цуцу!  меж.  Призывъ  для  собакі.  Цу- 
цу,  босий,  не  толоч  проса.  Ном.  №  П233. 
Иногда,  кагь  бранное,  и  для  людей.  Пуцу, 
скажені!  схаменіться.  Шевч.  159. 

Цуцукати,  ваю,  вш,  гл.  Звать  собаку 
крикомъ:  цуцу!  Нехай  цуцукають....  Мене 
сим  не  зведуть.  Г  Арт.  (О.  1861.  Ш.  34). 

Цьвав,  ка,  .«  =Цеак     МУЕ.    НІ.   19. 

Цьвапкатв,  ваю,  еш,  гл  =Цв'яв*тв. 
Вх.  Уг.  273. 

Цьвох,  меж.,  выражающее  ударъ  кіу- 
томъ.  А  економ  його  батогом  цьвох,  цьвіх. 
Ном.  №  2346. 

Цьвохатя,  хаю,  еш  и  цьвохкати,  кап, 

еш,  гл.  Стегать  киутомъ.  Давай  він  бс- 
тогом  цьвохать.  Грин.  II.  247. 

Цькування,  ня,   с.   Травля    собаками. 
Цькувати,  кую,  еш,  гл.  Травить.  Лі 

що  ж  ти  собаками  цькуєш?  Шевч.  Зів. 
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Рябке,  уджга! — цькував  дід  та  все  лиявСя. 
Левиц.  Пов.  227. 

Цьків,  ва,  м.  Насікомое  Зрпіпх.  Вх. 
Пч.  I.  7. 

Цьом!  меж.  Дітск.,  выражающее  поці- 
луй, чмокъ.  Цьом  Бозю....  Фр.    Пр.    101. 

Дышат*.  маю,  в<и,  гл.  Дітск.  цело- 
вать. Желех. 

Цьомкання,  вя,  с.  Пініє  птицы  кра- 
пивннкь,  Тго£ІО(іуІе8  рагїіііиз.  Щебече 
соловейко  і  своїм  голосом  криє  цьомкання 

кропив'янки.  Мир.  Пов.  II.  120. 
Цьовкатв,  ваю,  вш,  гл.  О  крапивнике: 

піть,  кричать. 

Цьон    меж  —  Цівь.  Вх.  Леи.  481. 
Цьонтатя,  таю,  вш,  гл.  Піть:  цьон, 

цьон.  (см.).  Вх.   Лем.   481.    См.    Цінькати. 
Цьовь!  меж.  1)  Прнзывъ  для  лошадей. 

Жедех.  2)  Призызъ   для    свиней.    Желех. 
Цьонка,  кі,  ж.  Дітск.  1)  Лошадь.  Же- 

лех. 2)  Свинья.  Фр.  (Желех.). 
Цьоаатв,  паю,  вш,  гл.  Стучать.  Фр. 

(Желех.). 
Цьопвнка,  кв,  ж  =  Цьопка.  Ум.  Цьопй- 

ночка.  Вх.  Зн.  78. 

Цьонка,  вв.  ж.  Малость.  Употребл. 
вакъ  нарічіе:  цьбпку.  Немножко.  Заждіт 
еще  цьопку,  най  сі  хоть  урву  зо  дві 
грушки.  Гн.  II.  42. 

Цьора,  рв,  ж.  Неопрятная  и  безнрав- 
ственная женщина.  Вх.  Зн.  78. 

Цьохля,  лі.  ж.  Живая,  проворная  (въ 
неодобрительном ь  смысле)  женщина.  Іри- 
ся,  цьохля  проклятуща,  завзятійша  од 
всіх  брехух.  Котл.  Ен.  IV.  33. 

Цю!  меж.  Крикъ,  которымъ  гонять  гви- 
ней.  Ко1Ь    I.  65. 

Цюдв,  ка^.=Сюдв.  О.  1861.  XI.  Св. 
39.  Драг.  83.  1  як  він  цюди  добився. 
Рудч.  Ск.  II.   145. 

Цюдвтв,  джу,  два,  гл.  Лить.  Цілу  ніч 
дощ  цюдив.  НВолын.  у. 
Цюдбю,  няр.=Сюдою.  Рк.  Левиц. 
Цюв,  меж.,  выражающее  легкій  ударъ 

топора.  Чуб.  I.  215.  Грин.  I.  220.  Почав 
рубать:  цюк  раз,  цюк  удруге.  Стор.  II. 
70.  Заміривсь  сокирою  та  цюк  по  тому 
ціпку.  Грин.  II.  184.  А  ні  цюк.  Ни  капли: 
ни  крошки,  нисколько.  Горілки  в  барилі 
а  ні  цюк.  Не  робить  діла  а  ні  цюк. 
Цюкання,  вя,  с  Легкіе  удары  топора. 
Цюката,  жав,  ев,  гл.  Слегка  рубить 

топоромъ.  Сидить  собі  чоловік  та  й  цю- 
кає щось  сокирою.  Грив.  1.  291. 

Цюкнутн,  кву,  веш,  гл.  Одн.  в.  оть 
цюкати.  Слегка  рубнуть  топоромъ.  Підій- 

шов до  дерева,  цюкнув  сокирою....  Рудч. 
Ск.  II.  80. 

Цюку,  цюву-на!  меж.  Призывъ  дія свиней.  Вх.  Лем.  481. 

Цюлуватн,  вую,  вш,  гл.=Цілуватв. 
Як  була  я  .иолодиця, — цюлували  мене  9 
лиця.  Грив.  Ш.  654. 

Цюявчка,  кв,  ж.  Собачка. 
Цювак,  ва,  м.  і)=Воробець  тростяний. 

См.  Воробець  2.  Вх.  Пч.  II.  10.  2)  Ма- 
ленькая серебряная  нонета,  выкапываемая 

вь  землі.  Вх.  Зн.  78. 

Цюпа,  вв,  ж.  Темный  подвалъ,  тісная 
темная  комната,  каземать.  Желех.  Ум. 

Цюпка Цюнасом,  нар.  По  этапу.  Бердич.  у. 
Цюпатв,  паю,  вш,  гл.— Цьоватв.  Вх. 

Лем.  481. 

Цвшрвк,  ва,  м.  Верхушка.  Вх.  Зн.  79. 
Цюра,  рв,  ж.  1)= Джура.  Ой  цюро  ж 

мій  молобесенький,  та  чи  будеш  мені 

вірнесенький.  АД.  І.  145.  Ой  п'б  Байда 
та  й  киваеться,  та  на  свого  цюру  по- 
глядається.  Гол.  І.  1.  2)  Собака.  Вх  Пч. 

1.  16;  II.  5.  Ум.  Цюфі,  цюрочка. 

Цюрити,  рю,  ріш,  гл.=Даюрвтв.  Гол. 
Церва,  вв,  ж.  1)  Ум.  оть  цюра. 

2)  Дітскій  мужской  дітород.  органъ. 
Цюрком,  нар.  Струей.  Цюрком  теклл з  них.  Гн    II.  168. 

Цюркотати,  кочу,  чеш  и  цжркотітв, 
кочу,  твш,  гл.=Двюркотатн.  Дощ  цюр- 

котиш. Вх.  Зн.  79. 

Цюрпіль,  лі,  ас.=Ванюра.  Вх.  Лем. 
481. 

Цюці,  гл.  Дітск.  мочиться.  0.  1861. 
УШ.  8.  Хочу  цюці.  Зміев.  у. 

Цюцінька,  цгоцічка,  вв,  ж.  Ум.  оть 

цюця. Цюць!  меж.  Такимь  крикомь  гонять 
свиней.  Вх.  Лем.  481. 

Цюцька,  вв,  ж.  1)  Ум.  оть  цюця. 
2)=Комаха  1.  Вх.  Пч.  І.  6. 

Цюцьвб,  ва.  м.  Щенокь.  Не  всякому 
цюцькові  про  те  знати.  Полт.  у. 

Цюцю,  .меле.— Цуцу.  Цюцю,  дурний 
салабай.  Ном.  ,>в  6487. 
Цюцювя,  ні,  ж.  Ласкат.  огь  цюця. 
Цюця,  ці,  ж.  Дітск.  собачка.  0. 1861. 

УШ.  8  Спекла  Л$ця:  не  схоче  їсти  й 
цюця.  Ном.  .V  12285.  Ум.  Цюцька,  цю- 

цінька, цюцічиа. 
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Цящятя,  цяв.  ем,  гл.  Дътск.  мочиться. 
Цябрвва,  не,  де.=Цяжряна. 
Цябро,  ра,  с.  Кусокъ  дерева,  выдолблен- 

ный въ  вид*  тарелки,  род-ь  большой  дерев, 
тарелки  (для  хліба,  для  р-взавья  арбузовъ 
и  пр.).  Кобеляц.  у. 

Цяв!  хелс.=Двяв.  Гае,  гае!  цяв,  цяв! 
К.  Да.  48. 
Цявкавня.  вя,  с.=Даявкаввя. 
Цявкатн,  каю.  вш,  одн.  в.  цявввута, 

кну,  неш,  гл.=Дяявкатк,  даявквутв. 
Аби  одно  гавкнуло,  чи  цявкнуло,  так  і 
йтиме  луна  по  селу.  Г.  Барв.  447. 

Цянбатв.  баю,  вш,  гл.  Дергать.  Вх. 
Леи.  481. 

Цзмбрява,  вв,  ле— Цямрина. 
Цямкати,  каю,  вш,  гл.  Чавкать,  чмо- 

кать (при  вді).  Вх.  Зн.  79. 
Цямра,  ря,  ж.  Срубъ  у  колодца.  Ко- 

зел, у.  Черниг.  у.  Ум    Цямрочка. 
Цямрина,  вя.  ж.  Одно  бревно  нзъ  сру- 
ба у  колодца.  Ще  цямрин  зо  три  по- 

класти, то  й  доцямруемо  криниці.  Та  й 
викопав  при  долині  глибоку  криницю.... 
і  виложив  цямриною.  Шевч.  596.  Также 
вообще  верхняя  часть  сруба  колодезнаго, 
находящаяся  надъ^вемлею.  МУЕ.  I.  91. 
(Черниг.).  ЗОЮГ.  П.  50.  Перегнулась  вона 
керез  цямрину,  хотіла  води  напитись. 
Чуб.  П.  72.  Ум.  Цямримна.  Треба....  цям- 
ринку  вколодгзь  їй  упустити.  Г.  Барв.  14. 

Цямриння,  вя,  с.  Бревва  въ  колодез- 
номъ  срубъ,  колодезный  срубъ.  См.  Цямра. 
ЗОЮР.  11.  50.  Колодязне  цямриння.  МВ. 

Цямрочка,  кн,  ж.  Уы.  отъ  цямра. 
Цянути,  ву,  веш,  гл.  Сочиться,  капать. 

Де  кровця  цяне,  там  церковця  стане, 
де  плечі  впали, — престоли  стали.  Гол. 
II.  23. 

Цяв,  меж ,  которымъ  сзываютъ  куръ. 
Було  жінка  його  вийде  вранці  да  на 

курей:  „кур-кур,  цяп-цяп*.  30ЮІ\  1.  108. 
Цяпатя,  паю,  вш,  одн.  в.  цяпвутв, 

ву,  веш,  гл.  1)  Черпать,  брать  понемногу, 
зачерпнуть  немного.  Оце  вже  почне  ця- 
пати  кірцем.  Узяв  би  прямо  та  з  відра 
й  насипав  у  самувар.  Черномор.  2)  Доить. 
А  я  тую  козоньку  цяпала,  цяпала.  Грин. 
НІ.  229.  3)  Капать,  капнуть.  Кровцю  ре- 

шила,— кровця  цяпала;  де  кровця  цяп 
не,— церковця  стане.  КоІЬ.  І.  96.  4)  О 
птенцахь:  питать,  пискнуть.  Курчата 

цяпають  у  сінях.  5)=Цв'якати.  Вх.  Лем. 481. 
Цяпка,  кн,  ж.  1)  Точка,  пятнышко. 

2)  Капелька.  Желех.  $)=Ціпка.    Вх.    Пч. 

II.  11.    4)    Цяпку.    Малость,    немножечко, 
капельку.  Желех. 

Цяпкати,  каю,  ев,  гл.  Капать.  Угор.' 
Драг.  269.  Вх.  Лем.  481.  Черевна  кров 
цяпкат.  Гол.  IV.  424.  Буди  кровця  цяп- 
кати  з  кінця.  Драг.  283. 

Цяпусю.  Ум.  отъ  цяпиу  (См.  Цяпка  ♦). 
Немножечко,  капельку.  Желех.  Вх.  Лем. 481. 

Цята,  тв,  ж.  1)  Крапинка,  пятнышко, 
точка.  2)  Капля.  Йди  по  воду,  бо  нема 
води  й  цяти.  Черк.  у.  Ум.  Цятка,  цяточка. 

Цятатяй,  а,  е.  Въ  крапинкахъ. 
Цятатнся  таюся,  вшея,  гл.  Играть  въ 

четь  или  нечв1Ъ.  Ми  на  цім  світі  ця- 
таємось,  на  тім  що  то  буде?  Харьк.  у. 
Дружечки  зараз  кинулись  із  боярами 
цятаться.  Кв. 

Цятйна,  ян,  ж  =Цятка  Ум.  Цятиночка, 
Каша  у  їх  була  щоразу  хороша,  ні  цяти- 

ночки води,  а  на  сей  раз  молоко  зсілось. 
Г.  Барв.  369. 

Цятка,  кн,  ж  1)  Ум.  отъ  цята.  Кра- 
пинка, пятнышко,  точка,-  Гол.  Од.  77. 

Коли  б  подивитесь  на  землю  з  неба,  то 
й  вона  б  здавалась  нам,  як  і  инші  сві- 

тила небесні,  кругленькою  цяткою.  Ком. 
Р.  I.  20.  2)  Капля,  капелька.  3)  Кусочекъ 

перламутра,  употребляемый  для  инкрусти- 
ровавья  пороховницы  изъ  оленьяго  рога. 
Гол.  Од.  67.  4)  мн.  Родъ  орнамента,  упо- 
требляемаго  при  раскраскі  косяковъ  и 
ранъ  дверей  и  оконъ.  Чуб.  VI I.  383.  Ум. 

Цяточка. 
Цяткований,  а,  е.  Въ  пятяахъ,  пятни- 

стый, пестрый,  въ  крапинкахъ.    Черк.    у. 

Цитований,  в,  е= Цяткований. 
Цяточка,  кв,  ж.  1)  Ум.  отъ  цята. 

2)  Раст.  ВеПіз  регеппів.  Вх.  Пч.   II.   29. 
Цяцінька,  цяцічка,  кв,  ж.  Ум.  отъ 

цяця. Цяцька,  кв,  ж.  Игрушка.  Дурному  і 
лубок  цяцька.  Ном.  .V  6496. 

Цяцькатися,  каюся,  вшея,  гл.  Ті- 
шиться, забавляться,  возиться.  Св.  Л.  210. 

Цяцькається,  як  жид  пархами.  Ном. 
№  2596.  Не  першина  було  мені  цяцька- 

тися з  жінотою.  МВ.(КС.  1902.  X.  15<>). 
Цяцькування,  вя,  с  Украшеніе. 
Цяцькувати,  кую,  вш,  гл.   Украшать. 

Цяцькуватай,  а,  е.  0  водії,  конъ:  б-в- лой  масти  съ  коричневыми  пятнами.  Черн.  у. 

Цяцькуватися  куюся,  вшея,  гл.  Нянь- 
читься. Наробе  лиха,  та  й  цяцькуйся  з 

ним.  НВолын.  у. 
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Цяця,  ці,  ж.  1)  Д*тск.  Цяца,  все  хо- 
рошее: игрушка.  О.  1861  УШ.  8.  Цяая, 

ляцм!  та  й  в  хешеню.  Ном.  Л6  1106. 
Еней,  таку  уздрівши  цяцю,  не  знав  із 

ляку,  де  стояв.  Котл.  Ен.  Ш.  11.  2)  Важ- 
ная особа.  Ото  яка  цяця.  Нон.  №  5543. 

V»/  ба.  яка  велика  кяня — і  слова  на  кри- 

во не  можна  сказати.  Ум.  Цяцінька,  ця- 

цічка. Цяцявка,  кя.  ж.  Игрушка,  пустякъ. 
Обіцянка — цяцянка.  а  дурневі  радість. 
Нон.  .V  4515. 

Цяцятяся,  цяюся,  вшся,  гл  =Цята- 
твся.  Оргшка.ни  цяцятися.   Порі.  у. 



Чя,  меж.  1)  Крикъ  на  волввъ:  а)  на- 
право. Их.  Лея.  403.  Ко1Ь.  I.  65.  (Буко- 
вина), б)  Наліво.  КоІЬ.  І.  65.  (Поьттье). 

в)  Тише!  КС.  1898.  VII.  43.  2)  Крикъ 
на  лошадей,  во!  См.  Чалі.  Балтек.  у. 

Чабак,  ка,  м.  Рыба:  летъ.  Аогаті* 
Ьгата.  Вх.  Пч.  II.  18.  Чумак  чумака 
таранею  допіка,  а  сам  у  його  з  воза 
потягує  чабака.  Ном.  Л;  13571.  Ум.  Ча- 
бачби. 

Чабала,  меж  =и,*6е.  Бессараб. 
Чабан,  на,  м.  1 1  Пастухъ  овецъ.  Хере.  у. 

Чабан  брант  з  сспілкою  сяде  на  могилі. 
Шевч.  2)  Названіе  вола.  КоІЬ.  І.  65.  Ум. 
Чабанець.  КС.  1883.  X!.  509.  Був  собі 
чабане  кь,  та  такий,  то  як  він  ізмалку 
все  вівці  пас.  то  й  нічого  не  знав.  АІнж.  10. 

Чабаненко,  ка,  м.  Сывъ  чабана. 
Чабавий,  а.  е.  Крупный,  большой  (о 

волі).  ІІаеиі  ти  чотирі  воли  іабанії. 
два  коні  отцевські  воронії.  Мав*.  (1849).  83. 

Чабанйствй,  а,  е=Чабаннй.  Ідут  во- 
ли з  Московщини,  а  все  чабанисті.  Гол. 

Ш.  45. 

Чабанити,  ню,  ниш,  л  —Чабанувати. 
Чабанйха,  хн.  ж.  Жена  чабана. 

Чабанів,  нова.  ве.  Принадлежав  пас- 
туху овецъ. 

Чабанівна,  ни,  ж.  Дочь  чабана. 
Чабанка,  кн,   л».  =  Чабанаха.    Желех. 
Чабанство,  ва,  с.  Пастушество  (при 

овцахъ). 

Чабанський,  в,  е.  Принадлежишь,  свой- 
ственный пастуху  овецъ.  Чабанська  соба- 

ка. О.  1862.  X.  43. 

Чабавування.  на,  с.  Прсфессія  пас- 
туха овець,  преоьіваніе  пастухомт.  овецъ. 

Желех. 

Чабанувати,  нувэ,  еш,  гл.  Быть  пас- 
тухоыъ  овецъ.  Желех. 

Чабанчук,  ка,  м.  Пастушоьъ.  младшіїі 
пастухъ  овецъ. 

Чабанага,  ги,  м.  Ув.  отъ  чабан. 

Чабара,  ри,  ж.  ?  Дам  тобі  придан  се- 
меро козят  і  по  чабарі  та  червоний. 

Чуб.  V.  1162. 

Чабарашка,  ки,  лс.=Чеберячка.  У  Го- 
ловацкаго:  родъ  пісенки.  Гол.  II.  195. 
Поскачу  чабарашки.  лізу  по  під  сті.г 

рачки.  Чуб.  V.  1088. 
Чабарвя,  ні,  ж.  Овчарня,  загороды  и 

х.тбвы  для  овецъ  н  жилище  пастуховъ. 

Мнж.  89."  Отаман  та  здумав  об'їжджа- 
ти чабарні.  Мнж.  131. 

Чабачіна,  ви,  .к.=  Чабак.  Ум.  Чаба- 
чиина. 

Чабачок,  чна,  м.  Ум.  огь  чабак. 

Чабёр,  бра.  м.  Раст.  8аПігет>  Іюгіг-п- кіа  Б.  ЗЮЗО.  І.  135. 

Чабрак,  ка,  м.  Чепракъ.  На  коні  узда 
шовкова,  турецьке  сідло,  на  чабраці  з 
кармазину  золоте  письмо.  Млак.  65. 

Чебрець,  цю.  чабрик,  ку,  м  =-Чебредь 
Чабудькнутн.  ну,  неш,  гл.  Сразу  вы- 

пить. Наллє  чарку,  піднесе  до  рота  та 

так  і  чабулькне!  Аж  денце  блисне.  Алек- 
сандров, у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Чавити,  влю,  ввш,  гл.    Давить,  "мять. Чавкати,  каю,  еш,  гл.  Шлепать  (по 

грязи;  воді).  Пішов  чавкать  і  брьохаться 
осокою  та  очеретами.  Сим.  199. 

Чавун,  на,  м.  1 )  Чугунъ.  2)  Чугунный 
горшокъ.  Чавун  з  окропом.  Коя.  II.  18. 
Ум.  Чавунець.  Драг.  425. 

Чавунний,  а,  е.  Чугунвый.  Чавунні 
східці.  Левнц.  Пов.  132. 

Чавучвтн,  чу,  чиш,  гл.=Чаиити.  Ча- 
вучив  дорогою.  Черном. 

Чавядіти,  дію,  ею,  гл.  Хиріть,  чах- 
нуть. Як  почав  чавядіти,  як  почав,  та  и 

швидко  вмер.  Ніжин,  у.  Слов   Д.    Эварн. 

Чагарёць,  рпА,  м.  Ун.  отъ  чагарь. 
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Чагарник, ку, .«  — Чагврь.  Кругом  його 
(каміння)  ріс  густий  чагарник.  Стор.  Н. 
Пр.  42. 

Чагарняк,  ку,  .«.=Чагарник.  ЗОЮР. 
II.  35.  Рикання  їх  в  чагарняках  чувати. 
К.  Іов.  63. 

Чагарь.  ря,  м.  Лісная  поросль,  кус- 
тарник ь.  Чуб.  V.  1022.  В  чагарях  над 

річкою.  Г.  Барв.  350.  Не  ходи,  козаче, 
під  низом:  переросла  дороженька  хми- 

зом.— Єсть  у  мене  топорець  гостренький, 
то  й  висіче  чагар  густенький.  Мдр.  д.  со. 
244.  Пустили  гончих  в  чагарі.  Котл.  Кн^ 
IV.  44.  Ум.  Чагарец-..  чагарочок.  Чуб  Ш. 
282.  Приїзжає  у  чагарець:  зараз  тут 
вовчиця  схопч.тсь.   Рудч.  Ск.  І.   121. 

Чагун,  на,  м.  Большой  мідний  гор- 
шокъ.  Шух.  І.  106. 

Чад,  ду,  м.  У  гарт,.  Нехай  іде  з  димом 
і  чадом.  Нон.  -V  8380. 

Чаденько,  ка,  с.  Ум.  огь  чадо. 

Чадйтя,  днсу,  діш,  г.і.  Угаригь.  Ча- 
дить груба, — одіткни  верх.  Харьк.  у. 

Чадім,  дію,  вш.  г.і.  Угарать.  Б  мато 
того  духу,  од  котрого  чадіють  люде.  Дещо. 

Чадний,  а,  в  Угарный.  Ся  улиця  ве- 
ла у  пекло....  од  дим//  вся  була  чадна. 

Котл.  Ен.  Ш.  27. 
Чадно,  нар.  Угарно.  Як...  дуже  чадно, 

то  і  вмерти  можна.  Дещо. 
Чадо,  да,  с  1)  Дитя.  2)  Соб.  Діти. 

Чуб.  II.  42.  Ой  дай  вам,  Боже....  при- 
бутки добрі ....  із  усік  домом,  із  чесним 

двором,  з  паньматкою,  всев  челядкою,  із 
усім  чадом.  Гол.  IV.  551.  Ум.  Чаденько. 
Пасло  чадейко  біле  стадейко....  стадвйко 
пасло,  шитічко  шило.  Гол.  II.  75. 

Чаєня,  няти.  с.  Птенецъ  пигалицы. 
Чаєчку  зогнали,  чабнят  забрали.  Рудч. 
Чи.  88.  Ум.  Чаєнятко. 

Чаєчка,  хм,  ж.  Ум.  огь  чайка. 

Чаїний,  а,  є.  Принадлежащій  пигали- 
цЬ.  Видрав  яєць....  двадцятеро  качиних, 
одно  чаїне.  Чуб.   II.  36. 

Чаїник,  ка,  м.  Вт,  сказке,  птенецъ  пи- 
галицы. Двадцять  качиних  дітей,  а  одно 

чаїне.  От  чаїник  і  каже...  Чуб.  II.    36. 
Чай,  чаю,  м.  Чай.  Чай  пити.  Ртдч. 

Ск.  І.  33. 

Чайка,  кн,  ас.  1)  II піца:  пигалица,  чи- 

<">исъ,  Уапеїіиз  стіаіиз.  Большая  Энцикло- 
недія,  XV.  153.  Вибірається,  як  чай- 

ка за  море.  Ном.  .4:  10964.  Ой  біда,  біда 
чайці  небозі,  що  вивела  діток  при  битій 
дорозі.  Рудч.  Чп.  88.  2)  Родъ  запорожеаоі 

лодки.  Тільки  три  чайки,  слава  Богу, 

отамана  курінного,  сироти  Степана  мо- 
лодого сине  .норе  не  втопило  Шевч.  255. 

Ум.  Чаєчка.  Чуб.  V.  763.  Замигтіло  щось 
оддалік,  ніби  чорни  чаєчка.  МВ.    І.    141. 

Чайна,  ми.  ж.  Парусь.  Встречено  лишь 
въ  фальсифицированной  думі  о  поході 
князя  язычника.  Стали  корабелі  свої  чай- 
ми  піди.нать,  як  стадо  лебедів  вони  од 
берега  одпливали.  ЗОЮР.  І.  176. 

Чайній,  а,  е.  Чайный.    Нолт. 
Чайник,  ка,  м.  Чайникъ.  Грин.  ПІ. 

443.  Наливала  вона  чай,  згинаючи  свою 

білу  руку,  держачи  чайник  трьома  палв- 
цями.  Леьиц.  І.  294.  Ум.  Чайничбк.         ' 

Чайня,  ні,  ж.  Чайная.  Лохв.  у. 
Чайои,  нар.  Притаившись.  Там  ся  за 

смеречку  чайом  приховав.  Федьк.    І.    98. 
Чакан,  ну,  .м.=РогІ8.  Чакан  росте  на 

лиманищах. 

ЧакліЙ,  дія.  м  =»Чакяун.  Волч.  у. 
Чаклування,  ня,  с  Ііолдованіе,  кол- 

довство. 
Чан  чувати,  лую.  вш,  гл.  Колдовать. 

Та  усе  нишком,  не  хвалячись,  чаклує.... 
Як  усі  поляїають  спати,  а  вона  й  вий- 

де на  двір  та  й  махне  рукою.  Та  куди 
махнула,  тцди  і  хмари  пійдуть.  Кв. 
І.  204. 

Чаклун,  на,  .«.  Колдунь,  чародій. 
Чако,  ка,  с.  Каверь.  Ходить  жовняр, 

ходить,  в  руках  чако  носить.  Гол.  І.  135. 
Чаді!  меж.  Крикъ  на  лошадей:  но! 

Балтск.  у.  См.  Ча. 
Чалапати,  паю,  вш,  гл.  1)  Шлепать 

по  грязи.  Желех.  2)  Біжать  рысью.  Вх. 
Зн.  79. 

Чалапкати  каю,  вш  и  чалапкотіти, 
чу.  тяш.  гл.=Чалапати.  Желех.  Боні 
ча.гапкают.  Вх.  Зн.   79. 

Чалапутн,  (тів,  м.  У).  Плохіе  и  безо- 
бразные сапоги  или  башмаки.  Вх.  Лем. 

481. 
Чалий,  а,  е.  И зсіра-коричневьій  (масть). 

Тоді  дав  .нені  пан  коия  чалого.  Чуб.  V. 
1065.  Запряжу  тобі  чалу  кобилу.  Грин. 
П.  281. 
Чалитися,  люся,  л  имея,  гл.  Вести 

компанію,  водиться.  Кто  їх  зна,  як  вони 
живуть  собі,  ті  шалопути  і* що  вони 
собі  роблять  на  бесідаг.  Я  до  них  не 
чалюсь.  Навлогр.  у.  Дениса  хлопці  по- 

били за  те,  що  він  до  них  не  чалиться. Сквир.  у. 
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Чалїтися,  ліюся,  вшся,  гл.  Судіть. 
Вже  в  тебе  чаліеться  борода. 
Чалва,  вн,  ж.  Місто  разгрузки  или 

окончательной  стоянки  илота  (на  Дніпрі). 
Мнж.  180. 

Чапай  дан,  ну,  м.  Чемоданъ.  О.  1861. 
IV.  157.  Через  плечі  чамайдан  висить 
невеличкий.  Св.  Л.  192.  Ум.  Чамайданчин. 
Отор.  II.  84.  . 

Чамара,  рн,  ж.  Верхняя  одежда  галпц- 
каго  мішанина,  тоже,  что  и  капота  у  не- 
го-же,  но  боліс  украшенная  тесьмою  и 
кистями  и  застегивающаяся  висячими  пет- 

лями. Гол.  Од.  16. 

Чамаришов,-  шку,  .и.  Раст.  ЛІугісагіа 
іТашагіх)  £елвапіса.  Вх.  Лем.   181. 

Чажбул.  ла,  м.  Отрядь  конницы  для 

набіга,  разъ'Ьзда  въ  степи.  Ча.чбули  гор- 
динські.  К.  Дз.  68. 

Чамняний,  а,  е.  Ирвворныв,  ловкій, 
статный.  Угор.  Чамняний  хлопчище.  Гол. 
IV.  515.  ^ 
Чамур,  ра,  .».  Растворъ  извести  съ 

иескомъ.  Ананьев,  у. 

Чапаева,  вн,  ж.  Родъ  рыбвловнаго 
(.наряда:  небольшая  сіть,  концы  которой 

ирикріплеиьі  кьдвумъ  обручамъ,  связан- 

нымъ  вверху,  гді  рыболовъ  держить  ихь' 
нъ  рукі,  черпая  сітью  въ  водъ.  Их.  Пч. 

Ц.  23. 

Чанайло.  ла,  < '^Влисканка.  Вх.  (1ч. 
II.  12. 

Чапав,  ва,  м.  Надсмотрщнкъ  ш  коса- 
рями. Их.  Леи.  481. 

Чапати,  паю,  вш,  гл.  1)  Итти,  мед- 
ленно ступая  со  звукомъ.  Щось  чапа. 

Лохв.  у.  2)  Рвать,  обрывать,  напр.  плоды 
<ъ  дерева.  Вх.  Уг.  274. 

Чапаш,  шу,  .и.=Стежва.~  ГЫть  цим чапашем.  Вх.  Зн.  79. 

Чапеляива,  вн,  ж.  '  Ой  украв  я,  ма- 
ти, да  чапслинку.  Чуб.  V.  883. 

Чапіти,  пію,  вш,  гл.  Плохо  ділатьсяУ 
Лити  вміє,  а  робота  в  його  чапіс.  Ком. 

Пр.  №  883. 
Чапкий.  а,  ё.  1)  Усердный.  Се  віл 

чапкий,  значить,  беручкий,  добре  береть- 
ся тягти.  Павлогр.  у.  2)  Нечистый  на 

руку.  Чапкий  на  руку  сей  чоловік.  Пав- 
логр. у.  3)  ?  Чапка  дорога— боки  нагрієш. 

Чапко.  нар.  1)  Усердно.  2)  Скоро,  по- 
спішно. Кладе  чапкь  гроші  в  кисетинуґ 

О.  1861.  XI.  Кух.  23.  Ум.  Чалкёиько.  По- 

біжу лиш  чапкенько  попереду.  О.  Івбі 
X.  23. 

Чапленя,  нити,  с.  [Ітеяеаь  цапли.  Ум 
Чапленятко. 

Чаплин,  на,  не.  Иаплі  принадлежащая 
Желех. 

Чаплнїльно.  на,  с.  Рукоятка  і.ь  сково- 
роднику. Константиногр.  у. 

Чаплія,  лії,  ж.  1 1  Сковороднпкъ,  во- 
торымъ  берутъ  сковороду.  Кухарка  чаплію 
вхопила.  Котл.  Ен.  2)  См    Лук  3 

Чаплюра,  рн,  лс.=Чапля.  Вх.  Вч.  11.  р 
Чапля,  лі,  ж.  Цапля,  Агаеа.  Вх.  11ч 

II.  8.  Довгий,  як  чапля.  Ном.  .V  8623. 
Нехай  вес  чапля  розсудить.  Ном.  .V  4130. 

Чаполоть,  ті,  чаполоч,  чі,  ж.  Раст.: 
а)  Ніегосіїїоа  Ьигеаііь  В.  е(  8сІі.  Анн. 
167.б)Са1ата<>тозН*  ерігею*  НоИі.  ЗЮЗО. 
І.  115,  176. 

Чапрак,  ва,  .«.  Лепракь.  Стор.  II.  165. 
Чапуга.  гн,  ж.  Раст.  СаІашаргизЬіз 

ері^еіо*  Коік.  ЗЮЗО.  І.  115.  Си.  Чаполоть. 

Чапула,  ля,  ж.— Чаполоть.  ЗЮЗО.  I. 
125,   176. 

Чапура,  рн,  ж\=Чапля.  Вх.  11ч.  II  8. 

Чар,  ру,  м.  Волшебное  зелье.  Як  по- 
їхав козаченм;о  яром, — перелита  дорі- 

женька чаром.  Грпн.  III.  276.  Во  мн.  ч.: 

чари  -  также  еще  и  чары,  колдовство,  вол- 

шебство. Чуб.  I.  94.  Ми  його  (капшучок"; 
кочергою  вигорнули  із  комори,  думаючи, 
що  то  які  чари.  Рудч.  Ск.  II.  144.  Дала 
вона  якесь  дання  йому,  якісь  чари  чару- 

вала. МВ.  II.  142.  А  в  мене  чари,  чари 
готові:  білее  личенько  і  чорні  брови. 

Мет.  6.  Ум.  Чароньки.  Мабуть  я  у  тебе 
чароньків  наївся.  Рудч.  Чп.  181.  Що  в 
мене  чароньки --  чорнії  брівоньки.  Чуб. 
V.   221. 

Чара,  рн,  ж.  Большая  рюмка.  Гостю 
налив  чару,  а  гам  випив  пару.  Ном. 
>&  11564. 

Чардёв,  ва,  л.=Чердав.  МУК.  І.  40. 

Чарівна,  вн,  ̂ —Чарівниця  Ум.  Ча- 
рівочка.  Що  варе  моя  Оленочха,  та  чя- 
рівочка  діє?  Федьк.   Цов.  78. 

Чарівний,  а,  в.  Чарующій.  О,  чорні 
брівки  чарівкі.  Волч.  у. 

Чарівний,  а,  ё.  Волшебный.  Я  горілки 
не  п'ю,  а  чарівної  і  потім.  Котл.  МЧ. 
453.  О  моя  радість,  мій  сон  чарівний. 
Шевч.  314. 

Чарівник,  ва,  м  Волшебникъ,  колдунъ, 

очарователь.  Москаль    на    хитрощі    лід- 
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нявся  і  видавав,  мов  він  чарівник.    Кот.і. 
МЧ.  481. 

Чарівництво,  ва.  с    Волшебство,    ко.і- 
ДОВ'ТВО.   Желех 

Чарівницький,  а,  є.  —  Чарівничая. 

І,'.  (Желех.). 
Чарівниця,  ці,  ж.  Волшебница,  кол- 

дунья, очаронательница.  Живе  на  острові 
цариця  Цирцея,  .нота  чарівниця.  Котл. 

Кн.  IV.  9.  Ііи.ш  місяць  в  серп,  то  ча- 
рівничі ідуть  на  границі.  Ном.  .V  237. 

Ум.  Чарівнйчка  чарівниченька.  Дівчинонь- 
ко-чарівничко,  сподобалось  мені  твое  лич- 

ко. Чуб.  V.  351.  Ти.дівчино-чарівничснь- 
ко,  ичарувала-сь  моє  личенько.  Чуб.  V.  75. 

Чарівничий,  а,  е.  Волшебный,  очаро- 
вательный, чарующій.  К.  Бай.  73.  Про- 

казала вона  сі  слова  чарівничі, — вони 
•  молода  й  дружки)  й  выпорхнули  вікном, 

інЗна  по  другій,  тільки  крильпями  лупо- 
тять. МВ.  II.   67. 

Чарівнйчка,  ви.  аг.  Ум.  огь  чарівниця. 

Чарівочка,  ви,  ж.  У  її    огь  чарівна. 

Чарка,  ки,  ж.  Рюмка.  Не  кричи — на- 
лиіі  чарку  та  й  мовчи.  Ном.  Лв  348&. 

По  чарці  треба  С.тъдуегь  выпить.  Уи.  Ча- 
роньна,  чарочка    Ном.  .V   11507. 

Чаркувати,  вую,  вш,  гл.  І 1  Выпивать, 
потягивать.  Люде  чаркували,  плакали, 

обнімались.  Г.  Барв.  240.  Парубки  чар- 
кують порційка.ии  аж  любо.  Федьк.  Пов. 

11.  2) — иогб.  Гіотчивать  воікой  и  її  р.  кого. 
ХС.  VII.  424. 

Чаркуватися,  куюся,  вшоя,  гл.  Вы- 
пивать. Чаркуються,  та  все  ії  пропивають. 

Г.  Барв.  290. 
Чаровйна,  ни.  ж.  Волшебное  питье, 

кушанье,  отрава.  Не  еяій  же  ся,  дівчи- 
нонько, з  .пене:  наїв  я  ея  чаровини  в  те- 

бе.  Гол.    Ш.  161. 

Чародійник,  ка.  .и.=Чарівнив.  Шух. 
I.  43. 

Чаронька.  чарочка,  ви,  ж.  Уи.  он. 
чарка. 

Чароньки,  вів.  м.  мн.  Ум.  огь  чари. 
См.  Чар 

Чарпатн,  паю,  вш,  гл.  Черпать.  Мяж. 
193. 

Черствий,  а,  ё.  Черствый.  Чарсший 
хліб.  Рудч.  Сб.  I.   199 

Чарування,  ня,  с.  Волшебство,  кол- 
довство. Ум.  Чарувйннячко. 

Чарувати,  рую,  ш,  гл.  Колдовать,  оча- 
ровывать. Брала  пісок  з  під  білих  ніжок. 

тебе    чарува,іп.     Ни.    Дала    вона  "якесь 

аання  йому, — якісь  чари  парувала.  МВ. 
II.  142.  А  Наталя  за  всю  челядь  слави- 

лась красою,  чарувала  оченьками,  личком 
і  косою.  Мкр.  Н.  4. 

Чарупйна.  ни,  ас.=Чарчина.  Годи- 
лось би  й  випити.  Ось  давай  лиш  по  ча- 

рупині.  Мир  ХРВ.  219.  Ум.  Чарупи'нка. Вареної  по  чарупинці.  Сим.  231. 

Чарунка,  кн,  ж.  іічейка  въ  пчелином. 
соті.  Рк.  Левиц. 

Чарчина,  ни,  дс.=Чарва.  Л  випив  ще 
одну  чарчину.  Алв.  46.  Нашим  усе  чарчи- 

на ворбчається, — т.  о.  есть  постоянные 
случаи  выпить.  Грин.  1.  238. 

Чаряпватнся,  каюся,  ешея,  гл.  Ка- 
рабкаться, взбираться.  Ста^ха  баба  чаряп- 

киться  на  дерево.  Грин.  її.   231. 

Час,  су,  л/.  I)  Время,  нора.  Чуб.  I.  4. 
3  того  часу  ставок  чистий  заріс  осокою. 
Шевч.  В  часі  погоди  бійся  великої  води. 

Ном.  Час  приходить  умірати, — нікому 
поради  дати.  Нп.  Час-година  упливає, 
страшний  суд  ся  приближав.  Чуб.  1. 
220.  Нема  в  його  часу  ані  години.  МВ. 

(О  1862.  Ш.  45).  ВГчні  часи.  ВЪчныи  вре- 
мена. Дали  їм  Тамань  на  вічні  часи. 

0.  1861.  XI.  32.  Час  на  час.  Ежечасно. 

Бережи  своєї  душі  час  на  час,  бо  неспо- 
дівана смерть  за  плечима  ходе.  Харьк.  г. 

Без  часу.  Безвременно,  раньше  времени. 
Ой  я  хора,  хора,  умру  зам  без  часу. 
Гол.  IV.  483.  В  час.  Вовремя.  Чи  в  час, 
чи  ні, — діло  розпочато.  Нолт.  На  час.  На 
время.  Пусти  мене,  ота.нане,  хоть  на 
час  додому.  Нн.  З  часом.  Черезъ  некото- 

рое время.  З  часом  у  покійниці  і  того 
не  стало.  Сим.  235.  Не  за  великий  ча:. 

Въ  теченіе  непродолжительваго  времени. 
Не  за  великий  час  усе  прогайнували. 

Нолт.  Одногб  часу.  Однажды.  По  часі 
Спустя  несколько  времени.  Я  вас  по  часі 
покличу.  НВолын.  у.  По  часі  зроблю,  а 
тепер  нема  коли.  НВолын.  у.  Про  час 

На  время,  покамъстъ.  Най  буде  про  час 

і  така,  навпослі  я  зроблю  гарну.  Каме- 
нец, у.  Тим  часом.  Тъм ъ  временемъ,  между 

тъмъ.  Два  годи  любились  вони  дуже,— 
тим  часом  найшовся  другий  парубок, 
Іван,  і  відбив.  Рудч.  Ск.  і  вГчний  час. 
На  въчныя  времена.  Віри  християнської 
на  поталу  в  вічний  час  не  подайте. 
АД.  II.  і 4.  Якого  часу?  Въ  какое  время? 

Дай,  Боже,  час  добрий!  Счастливой  дороги' 
Нои.  №  11368.  2)  Въ  значен,  нарічія: 
пора.  Давно  б  час/  Котл.  НП.  350.  Час 
їхати.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  52).  Ой  годі  ж 
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мені  за  кінними  братами  уганяти;  час 
мені  козацьким  ногам  пільгу  дати.  Дума. 
Ум.  Часбк,  часбчок.  Чуб.  V.  52.  Приходь 
лиш,  брате,  на  касок!  Гліб.  А  жить 
так,  Господи,  хотілось!  Хотілось  люби- 

ти хоть  годочок,  хоть  часочок  на  і  світ 
подивитись!  Шевч.  327. 

Часина,  ні,  ж.  Время,  минута.  Мет. 
254.  З  саму  ту  часину,  як  я  побачився 
з  Марком,  її  заручили.  Стер.  М.  Пр.  57. 
Ум.  Часинка.  МВ.  II.  130.  Часиночка.  Чуб. 
II.  97.  Ні  на  часиночку  не  дав  собі  одпо- 
чинку.  К.  ЧР.  313.  Забіг  на  часиночку 
до  удови.  Рудч.  Сі;.  II.  54. 

Часловець,  вця,  м.  Часословъ.  Левин. 
І.  243. 

Чесній,  а,  є.  1)  0  работь:  зависящій 
оть  времени,  въ  которое  наиболее  удобно 

ділать,  напр.  копати  канаву— часна  ро- 
бота, такъ  какъ  для  совершенія  ея  не- 

обходима хорошая  повода,  нъ  дождь  ко- 
пать нельзя.  Лохв.  у.  2)  Своевременный 

{о  родахъ).   Часна  дитина.  НВолыя.  у. 
Часнйк.  ку,  .«  1 1  Чеснокъ.  АШиш  ьа- 

тіушіі  Ь.  Чуб.  I.  НО.  ЗЮЗО.  I.  Ш.  Не 

їла  душа  часнику,  то  не  буде  й  смерді- 
ти. Ном.  2)— гідячцй.  Ряст.  Зесіїип  асгс. 

Шух.  I.  22    Ум.  Часничбк. 
Часниковий,  а.  е.  Чесночный.  Чсрк.  у. 
Часовий,  а,  ё.  1)  Временный.  Це  лихо 

часове, — воно  швидко  минеться.  2)  Тотъ, 
которому  пришло  время.  Не  вмірають 
старі,  тільки  часові.  Ном.  .V  7262. 

Часбк,  еву,  м.  Ум.  оть  час. 
Часом,  нар.  і)  Иногда,  порой.  /  в  по- 

году часом  грім  ударить.  Ном.  .М»  1965. 
2)  Въ  случаъч  Часом  моєї  смерти,  щоб 
ви  знали,  кого  царювать  поставить. 
ЗОЮР.  І.  174.  Случайно,  случается.  На 
руках  понесуть  тебе,  щоб  не  вдарився 

часом  об  камінь.  Єв.  Мт.  І  \*.  6.  Так  уже 
Лому  юдить:  щоб  він  не  був  голодний, 
щоб  він  часом  гарячим  не  опікся.  Рудч. 

Ск.  І.  11.  А  він  не  прийде  до  нас  часом' 
Л  быть  можетъ  и  онъ  ьъ  намъ  придеть' 
А  сам  би  він  не  зробив  часом?  Г>ыть  мо- 

жетъ онъ  саиъ  сд'влалъ  бы? 
Часбпис,  су,  м.  Газета,  періодическое 

язданіе.  Черніювський  губернський  часо- 
пис. Ном.  Передмова  II. 

Часбчок,  чку,  м.  Ум.  отъ  час. 
Чистий,  а,  е.  Частый.  Господи!  пошли 

пчолам  моїм  зачати  густії  меди,  жов- 
тії воски,  частії  рої.  Чуб.  І.  74.  Ум. 

Частенький.  Засилай,  посилай,  серденятко 
моє,  частенькії  листи.   Мет.  24. 

Частина,  ни,  ж.  Часть.  Марія  добру 

частину  вибрала.  Єв.  Л.  X.  42.  Части- 
на її  серця.  Левиц.  І.  37.  Ум.  Частинка, 

частиночка. 

Частити,  чащу,  стиш,  г  л  =  Учащати. 
Фр.  (Жедех.). 

Частини,  ці,  ж.  Частица.  Ум.  Частичка. 

Він  тоді  взяв  та  одділив  на  Боже  ин'я 
малу  частичку.   Чуб.  І.   144. 

Чаатва,  ки,  ж.  1)=Частнна.  2)  Час- 
тица Св.  Даровъ.  Шух.  І.  234. 

Часто,  нар.  Часто.  Затим  вовк  не  ли- 
няє, що  в  кошару  часто  никає.  Ном. 

.V;  7208.  ЧаЪо  й  густо.  Очень  часто.  Та- 
ких парубків  часто  й  густо  можна  зо- 

стріти  по  наших  хуторах  та  селах. 
Мир.  ХРВ.  4.  Ум.  Частенько,  частесенько. 
Вона  частенько  поглядала  на  Чанченка 

і  на  нас.  ДІВ.  II.  {'5.  Вставай,  сестро, 
ранесенько,  поливай  пісок  частесенько! 

Чуб.  V.  976. 

Частокіл,  кблу,  м.  Частоколъ.  ЗОЮР. 
І.  242.  Чуб.  VII.  392.  Біжи,  коню,  під 

новий  двір,  ой  удар  копитом  об  часто- 
кіл. Чуб.  V.  945.  Ум.  Частокільчик. 

Частокбднстий,  а,  е.  Какъ  частоколъ 
едт.ланный.  АД.  І.  59. 

Частой,  нар.=Часто.  Ой  як  й  узяли 
вражі  здобишники  частом  до  нас  доїз- 

дити. Мет.   454. 

Частонйть,  ті,  ж.  Родъ  рыболовнаго 
сака  изъ  густой  сътн.  Вх.  Пч.  II.  23. 

Часточка,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  частка 
Мені  буде  часточка,  тобі  часточка  і  на 
церков  часточка.  Чуб.  II.  106.  Я  свою 
вже  часточку  прожив,  слава  Богу.  Шевч. 

2)  Каждая  нзъ  трехъ  крошекъ  хлъба,  бро- 
саемыхъ  въ  миску  съ  кануномъ  послі;  по- 
хоронъ,  вечеромъ  послъ  ужина.  Мил.  170. 

3)  Частица  св.  Даровъ.  Як  причащає  хво- 
рого батюшка,  так  дивиться  на  часто- 
чку. Як  потопне  часточка,  то  хворий 

умре.  Грин.  II.  25.  4)  Дати,  подіти  на 
чісточку.  Подать  о  здравін,  за  упокой. 
Дід  подав  на  часточку  за  охвицерське 

здоров'я.  Г.  Барв.  508.  Як  сниться  хто 
з  померших,  то  треба  на  часточку  дать, 
щоб  очей  нг  дерло.  Ном.  .V  287. 

Частування,  ня,  с.  Потчиваиіе,  у  го  - 
гценіе.  Яке  частування,  таке  дякування. 
Ном.  Л-  7121. 

Частувати,  тую,  вш,  гл.  Потчи вать, 

угощать.  Грин.  Ш.  528.  Як  будуть  час- 
тувать, так  і  ночувать.  Ном.  Л:  11292. 
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.4  ну  лишень,  жінко,  частуй  любих  гос- 
тей. МВ.  II.  171. 

Часту  ватвся,  туюсж,  вшся,  гл.  Уго- 
щаться, попивать.  Сидять  пани  рядами, 

частуються  медами.  Чуб.  V.  978.  Прий- 
няли його  за  гостя,  почали  частува- 
тись. Г.  Барв.  198. 

Частуха,  хм,  ж.  Раст.  А 1  і аіп а  ріапга- 
£0  Ь.  ЗЮЗО.  І.  110. 

Часть,  тж,  аг.  Часть.  Зо  дна  моря 
хвиля  уставає,  козацькі  судна  на  три 
части  розбиває.  АД.  І.  197. 
Частюка,  нар.  Часто.  Частюха  їзсжу 

до  Ніженя    Ніжин,  у. 

Часуватв,  сую,  еш.  гл.  Быть  въ  аго- 
ній. Уже  й  свічку  засвітили,  бо  вже  по- 
чала насувати.  Переясл.  у.  Як  чоловік 

часує,  очі  йому  стануть  ясні,  як  зеркало. 
Мил.   165. 

Чссувжа,  жж,  ж.  Корова,  своевремен- 
но случившаяся  съ  племевнымъ  быкомъ. 

Вх.  Зн.  79. 

Чата,  тж,  ж.  1)  Отрядъ  солдатъ,  наз- 
наченный для  стражи.  Жодна  (пластунсь- 

ка) чата  мусить  обходить  свое  займи- 
ще. 0.  1862.  II.  64.  Прокинулась  і  сон- 
на чаша.  К.  ЦН.  301.  2)  Караулъ.  дозоръ. 

Коли  ж  зустрічають  ватагу  козаків: 
теж  ідуть  на  чати.  ЗОЮР.  11.  104. 
Стояти  на  четах.  Стоять  на  пасахъ. 

Чатвва.  вж,  ж.  Иглы  хвойваго  дерево 
1н    I.  68.  Вх.  Лен.  481. 

Чатівввж  и  чатовнйк,  жа,  м  Карауль- 
щикъ,  часовой.  Чатовнихи  хресові  запо- 

розькі. К.  ЦН    288. 
Чатівннпьквй  и  чатовнвцькнй,  а,  е 

Сторожевой,  караульный.  Чатівницька  ку- 
на. К.  ЦН.  30. 

Чаткв,  ток,  ж.  мн.  :  Чатхи-зачот- 
XV,  де  мої  печатки?  Ноу.  .V  13120. 

Чатовій,  а.  е.  Сторожевой.  К.  ЦН. 
223. 

Чатування,  вя,  с.  Карауленье,  держа- 
ніе  стражи,  охраневіе.  Там,  чувши  про 

мое  козакування,  дають  мені  лани  гото- 
ві й  луни,  аби  справляв  грянишне  чату- 

вання. К.  НН.   163. 

Чатуватж,  тую,  еш,  гл.  1)  Сторожить, 

караулить.  Чатували  козаченьки  у  зеле- 
нім гаю  АД.  11.  58.  Роз,  чатуючи  з  де- 

сятком козаків  у  полі,  попався  був  я  у 
таку  западню,  що  без  їх  як  раз  поліг 
би  головою.  К.  ЧР.  112  Чатуємо  на  ісі 

чотирі  вітри,  по  всіх  могилах  верхови- 
нах в  полі  горять  сторожові  огні,  фи- 

/ури.  К.  ЦН.  169.    2)    Подстерегать.    Б 

кущах  чатують  на  звірину.  К.  Іов.  87. 
Па  бесурмен  у  полі  чатували.  К.  ПС. 

8.  3)  Поджидать,  выжидать.  Буде  чату- 
вати, доки  вкраде  Ні'ольїн.  у.  Легіні  зроб- 
лять дорогу  від  неркви  та  чатують,  як 

яка  дівка  приходить.  Федьк.  Пов. 

Чах!  меж.=Ш&и.  Аж  тут  чох!  чах! — 
храдеться  по  під  лісом  молодичка,  моє 
лисичка.  Федьк.  Пов.  39. 

Чахатж.  хаю,  еш,  гл.  Отламывать,  отще- 
плять. Васильь.  у.  См.  Відчахнути. 

Чахлвк,  жа,  м.  Рубаха,  застегиваемая 
сзади.  Вх.  Лем.  481. 

Чахввця,  ці,  ж.  Раст.  Ьіпозігіз  уіііо- 
ва  Бе.  ЗЮЗО.  І.  126. 

Чахвутв,  ву.  вежг,  прош.  в.  чах,  гл. 

Чахнуть.  Будеш  сох-нуть.  будеш  чахнуть, 
смертоньхи  бажати.  Чуб.  V.  422. 

Чаховжва,  вв,  ж  =Чашоввва.  Лохв.  у. 
Чахбвька,  жв,  ж.  У  у.  огь  чахоня. 
Чаховя,  ві,  ас.  Рыба:  чехонь,  Ро1еси& 

сиїїгаїи*.  Браун.  27.  Уу.  Чахбнька 

Чахруватя,  рую,  еш,  гл.=Чажлуватж. 
У  нас  люде  його  відьмаком  називали:  се, 

казали,  він  не  гоїть,  а  чарує:  йому  не- 
чиста сила  пособляє.  0.    1862.    V.    110. 

Чаша,  ші,  ж.  Чаша.  По  отченаші  на- 
пиймося по  чаші.  Ном.  Лё  11538.  Уруці 

Господній  чаша,  через  край  вино  шумує. 
К.  Псал.  172. 

Чашечка,  жж,  ж.  1 )  Ум.  оть  чашка. 
Чашечка — воду  пити.  Ном.  заг.  Лі  155. 
2)  Ячейка  вг  сотахъ.  Волч.  т 

Чатвва,  вв,  ж  =Чашовнва.  Браці.  у. 
Чашка,  жж,  ж.  1)  Чашка.  Левад.  І. 

433.  2)  Ьг  прялкі  для  прядевія  шерсти: 
„деревявный  цилиндръ,  вращающійся  на 
желізвой  оси  между  столбиками  зайчика: 

ва  этотъ  цилиндръ  накладываютъ  безко- 
нечную веревку  ыаховаго  колеса,  прнво- 

дящаго  въ  дійствіе  чашку*.  Вас.  153.  Ум. Чашечка. 

Чашоввва,  вв.  ж.  Верхняя  часть  ярма, 
лежащая  у  ваювъ  ва  ше1>.  Рудч.  Чп.  250. 

Чуб    VII.  405. 
Чваж,  жа,  .н^  Бо.тьшь  скота:  копыта 

облазятъ,  языкъ  пухнет  ь  и  облазнтъ.  Аіе:;- 
сэндров.  у.  ІІнж.   123.  Яшуръ? 

Чвакати,  каю,  еш,  гл.  Чавкать.  Чвл-> накть.  як  свині    Болт. 

Чвалай,  лая,  м.  Неуьлюжій,  неотеса, 
вахлакъ.  Борз.  у.  Рудч.  Чи.  256.  Вони  не 

вчені,  нічого  не  знають,  чвалиями  хо- 
дять, а  бісів  проводять.  Ноу.    .V    10457. 

Чвалатв,  лаю,  еш,  гл.  Тащнчьря,  піес- 
тись.  А  вже  мені,  старенькому,  без  хоня 
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пропадати:  не  зможу  я  по  степах  чва- 
лати. Мет  444.  І  тілько  що  прийшли 

к  воротам  і  в  двір  пустилися  чвалать. 
Котл.  Ен.  Ш.  60.  Москаль  знає,  куди 
чвалає,  да  ще  питає.  1 1  осі. 

Чвалён,  нар.  Галопомг.  Біжить  кінь 
чвалем.  Кааенец.  у. 

Чванитеся,  вюся,  ввшоя,  гл.  Чва- 
ниться,  важничать.  Ном.  №  14 18 1.  Було 
шляхта  знаг'і  чваниться.  Шевч.  130. 
Дарес  тут  дуже  насміхався,  собою  чва- 

нивсь, величався.  Котл.  Ен.  II.  15. 
Чваніння.  вя,  с  Чванство.  Та  у  йога 

трошки  єсть  чваніння.  Новомоск.  у. 
Чвавлйввй.  а,  є.  Чкмннып.  важный. 

Енеіі  не  милує  чванливих.  Котл.  Ен. 
Часом  по  чванливому  облич чу  біжать 
сльози  дрібні    МВ.  II.  154. 

Чванливо,  нар.  Чванно,  важно. 
Чванство,  ва,  с  Чванство.  Вони  мені 

аж  обридли  своїм  чванством.  .  І  спиц. 
Пов.  129. 

Чвань,  ві,  ж.  Чванство.  її н  чий  смокче 
ту  люльку  з  чвані.  Канев.  у.  На  що  сяя 
чвань  поросяча*  Нон.  .N5  2533. 
Чванька,  ви,  и.=Чвавько.  Ой  чия 

то  парубчина,  ий  чия  то  чванька?  За- 
красила мама  штани, —  він  каже:  ки- 

тайка. Чуб.   IV.    180. 
Чванько,  на,  м.  Чванный.  Чванько  на- 

чвангппься,  а  будько  набудеться.  Нол. 
Чваньковитий,  чванькуватий,  а,  є  — 

Чванливий  Панич  був  теж  чванькови- 
тий ляшок.  Левиц.  І.  495. 

Чвара,  рв,  ж.  і )  1»'роза,  буря.  Козак 
не  боїться  ні  хмари,  ні  чвари.  Но.ч. 
Лї  763.  Серед  літечка  гашумить-загуде 
не  дай  світа,  чвара.  .Чакс.  (1849).  61. 
2)  Смута,  ссора,  драки,  война.  Бували 
й мори,  й  військові  чвари.  Макс.  (1849),  53. 
Росказали  кобзарі  нам  про  войни  і  чва- 

ри. Шевч.  365.  3)  Чварё,  об.  Надоедли- 
вый челов'Бкъ.  Мнж.   ИМ. 

Чварахвутн,  ну,  неш,  ?л.  Грохнуться, 
упасть.  Чварахнцв  з  кони  додолу.  Кон- 
отантиногр.  у. 

Чварвати,  каю,  єш,  гл.  =Цваркатн  2. 
Вх.  Зн.  77. 
Чварсвутв,  ву,  ваш.  гл.  Сказать  на 

непонятномъ  языки.  Жиндарь  чварснув  до 
нього  щось  по  німецькії.  Федьк.  Пов.  70. 
Чварснув  по  жидівськії.  Вх.  Зн.  7  7. 
Чааруватий.  а,  е.  Наклонный  къ  ссо- 

рам, сварливий. 
Чватв,  чваю,  вш,  гл.  і)=Цькуватв. 

Не  раз,  не  два  псами  чвали.  Гол.  ЇЙ.  184. 

2)  Чвае  один  на  другого.  Іідкиии  словами 
уязвляють  друп.  друга,  ругають.  Фр.  (Же- лех.). 

Чвертівка,  кв,  аг.  Посуда  вь  четверть 
недра.  Кінву-чвертівку  в  руки  вхопи  та 
о  льох  убіжи,  та  вісім  бочок  мини,  а  з 
дев'ята?  поганого  пива  наточи.  ЗОЮГ 
І.  203. 

Чвертка,  вн,  ж:  1)  Міра  длины:  чет- 
верть аршина.  Чвертку  плису  купила. 

Харьк.  г.  2)  Міра  сыпучихъ  тЬлъ:  чет- 
верть (см.  уменьш  ).  См.  Чвіртка.  3)  Міра 

жидкости:  четверть  штофа.  Шевч.  242 
1)  Міра  віса:  четверть  иуда.  Оце  чвертку 
соли  купив,  то  за  неділю  й  нема .  ЗОЮГ . 
I.  9.  5)  Міра  земли.  Найняв  він  собі.... 
виорать  чвертку.  Грпн.  І.  188.  6)  Чет- 

вертушка бумаги.  7)  Половина  задней 
части  .мясной  туши.  3)=Ґара  1.  Харьк.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  Ум.  Чвёрточна.  Ори,  син- 

ку, цю  долинку,  посісмо  пшениченьку;  з 
колосочка  щоб  жмінечка,  а  з  снопочка  — 
щоб  чверточка.  Чуб.  Ш.  451. 

Чввртуватв,  тую,  вш,  гл.  Четверто- 
вать. Він  не  хоче  робити,  хоч  ти  його 

чвертуй.  Борз  у.  Най  ся  ляхи  не  збит- 
кують, мое  тіло  не  чверті/ють.  Лукаш. 

115. 

Чвертуха,  хв,  лие.=Чввртк8  3.  На 
питуху  випийте  чвертуху.  Ном.Лс  11543. 

Чверть,  тв,  ж.  І)  Четверть.  Чверть 
.гоктя  завдожки.  Г.-Арт.  (0.  1861.  Ш. 
106).  Шерть  верть,  бери  чверть  — вий- 

шло рокове.  Ном.  Л«  217.  2)  У  чверті  ру- 
бити. Четвертовать.  Вони  ж  його  а  ні 

били,  ні  в  чверті  рубали,  тільки  з  його 

молодого' живцем  серпе  взяли.  Грин.  III. 590. 

Чверщок,  щкі.  м.  =  Цвіркун.  Вх. .Іем.  482. 

Чвир,  ру,  м.  і)  Гарь  вь  грубкі.  Мил.  АГ 
7  5.  2)  Годъ  водки:  иолугаръ.  3)  Отброски 
при  сахарномъ  производстве.  Харьк.  г. 

Чвйрк,  ва,  м.  Остатокъ  послі  пере- 
гонки спирту.  Котл.  Ен.  Слов.  ЗО.  Тогді 

від  мене  візьмеш  чвирк,—тот.\л  я  тебі 
ничего  не  дамі..  Котл.   Кн.  1.  9. 

Чвиркати,  каю,  вш,  одн.  к.  чвиркну- 
ти, ну,  неш,  гл,  і)  Плевать,  плюнуть. 

2)  Брызгать,  брызнуть.  Кров  так  і  чвгерк- 
нула  вгору.   Грин.  II.  97. 
Чвйря,  рі,  ж.  Ненастье.  До  сього  часу, 

спасибі  Богові,  у  городі  сухо,  бо  не  було 
ще  чвирі.  О.  1862.  X.   117. 

Чвіртка,    вн,    лс.=Чвертва    2.    Чуб. 
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II.  51.  Дав  йому  чвіртку  жита.  Чуб. 
II.  50.  Ум.  Чвнрточка.  Дай  .нені  чвірто- 
чку  жита,  нехай  жінка  спече  хліба,  бо 
нема  чого  їсти.  Чуб.  II.  50. 
Чвохвутн,  ну,  неш,  гл.  Шлепнуться, 

ударить.  Чуб.  VII.  576. 

Чвохтіти.  хчу,  тйш,  гл.=Чавкятв= 
Чв'яватх  2.  Отут  по  весні  мокро  так 
було,  що  як  ідеш,  то  так  і  чвохтить 
Волч.  у. 

Чв'якатн,  каю,  еш,  гл.  І)  Чавкаїь 
Свині  чв'якнули.  Также  то-же.  что  и  плям 
мати.  Пити  хоче,  і  ніхто  їй  не  дасть 

тіки  ротом  чв'яка.  Чуб.  1 1.  294.  2)  Го 
ворвтея  о  звукі  ВОДЫ,  ВЫГБСВЯеЫОЯ  во 
гой  взъ  подъ  обуви  или  изъ  дырявой  обуви 

См.  Чвохтітм,  чв'якотітм.  Коли  б  його  по 
столи  мокрі  так  не  чвякали.  Г.  Барв.  22 

Чв'яхкотітв,  кочу,  тйш,  г.г —  Чвяка- ти 8.  Вода  в  його  чоботях  чвяхкотіла. 
Мир.  Пов.  И.  4». 
Чеберхнум,  ну,  нёш,  гл.  Пырнуть 

(вожеиъ).  Лохв.  >. 
Чеберчатв,  чу,  чвш,  гл.  Звенеть,  брен- 

чать. Вх.  Лем.  482.  Коса  чеберчит. 

Чеберячка,  Ея,  ж.  Родъ  танца?  Осо- 
бый способъ  вьіппванія?  Си.  Чабараш- 

км,  чибервчки.  Оттаког  чеберячки!  Ном. 
X  1248-.  Добре  жилось  і  весело  пилось, 
дак  оціяи  чарочкими  пили  наші  діди  з 
бабами  чеберячки,  приспівуючи:  „Чеберяч- 

ки! Коло  чеберячки  припадаем  рачки. 

А  чи  її  вип'єм,  а  чи  її  вил.<іем,—  чебе- 
рячки!" Та  візьме  з  помосту  чарочку,  тай 

мусить  випити  не  розливши,  а  чарочку 
через  голову  перекине,  не  приймаючи  за 
неї  рукою.  Г.  Барв.  179—180.  Довге 
справляли  діди  з  бабами  чеберячку,  аж 
поки  так  джбана  вицідили.  Г.  Барв.  183. 

Чебрець,  цю,  м.  Раст.:  аї  Тцупіиз  8ег- 
руїіига  Ь.  ЗЮЗО.  І.  176.  б)  ТЬутиз  \и1- 
£агіз.  Анн.  355.  Заросла  могила  травою 
та  чебрецем.  Левиц.  І.  76.  б) — лісовий. 
ТЬеисгіига  Сііатаейгіз  Ь.  ЗЮЗО.   І.    176. 

Чебрик,  ку,  .«.^Чебрець  а).  Мкр.  Г. 
38.  Знати  Марусю,  знати,  у  котрій 
вона  хаті,  чебриком  осипана,  калиною 
утикана.   .Мил.  Св.  62. 

Чебрнця,  ці.  ж.  Родъ  растенія.  Торох, 
торох,  сію  горох.  —  вродила  чебриця. 
Мил.   70. 

Чёбчик,  ку,  л.=Чебрвк.  ЗЮЗО.  І. 
176.  Грин.  III.  445. 
Чевернвцл,  ці,  ж.  Насік.  РугосЬгоа 

соссіпеа.  Вх.  |(ч.  І.  7. 

Чевэрнбгжй,  а,  е.  Косолапый,  ст.  кри- 
выми ногами. 

Чеврітв,  рііо,  еш,  гл.  Чахнуть,  хиріть. 
Чевріе  дитина.  Зміев.  у.  Просо  не  рос~ 
те,  зовсім  пожовкло,  тільки  чевріе.  Рк. 
Левиц. 

Чевядітв,  цію,  еш,  гл.  Харіт»,  бо- 
лить. Це  кошеня  чогось  усе  чев'ядіє.  Борз.  у. 

Чевнутн,  ну,  неш,  гл.  Исчезать.  Желех. 
Чей,  нар.=кчьШ.  Гж.  II.  22.  Ой  час 

же  нам  з  застілля,  те  чей  же  нам 
місяць  засвітить.  Гол.  IV.  539. 

Чек.  Въ  вьіраженіи:  на  чеку.  На  сто- 
рожі. Треба  було  жити  як  на  чеку:  боя- 

лась його  сама  одна  стрінути.  МВ.  II. 
194. 
Чекання,  вя,  с  Ожиданіе.  Чуб.  І.  301. 
Чёкарь,  (ря.  м?  рі,  ж?).  Маленькій 

діти.  Борз.  у.  Чехарь  так  дякує  після 
їжі,  як  нема  старших  і  найпаче,  як  у 
кожного  був  свій  хліб.  Ном.  №  12079. 

Чекатв,  каю,  еш,  гл.  Ждать,  подождать. 
Два  третього  не  чекають.  Ноу.  Лі  11955. 
Чекай-но,  чекай!  прийде  нитка  до  клу- 

бочка, не  вхитруєшся.  Ном.  .V  4092.  Як 
би  на  вас  чекав,  то  досі  вмер  би.  Чуб. 
1.  272. 

Чекіт,  кота,  м  Пт.  Ьаріпз  ехсиЬіІог. 
Вх,  Пч    II.  12. 

Чекнан,  на,  м.  Короткій  кафтанъ  га- 
лицкаго  міщанина.  Гол.  Од.  17.  См.  Чеи- 
иінь.  Ми  ся  звихали,  все  село  звоювали, 
чекмани  поросили,  на  весілля  спросили. 
Грин.  НІ.  511. 

Чекмінь,  ня,  м.  Родъ  верхней  длин- 
ной одежды  у  міщан-ь.  О.  1862.  VШ. 

33.  Одітий  він  був  по  міщанському,  у 
довгому  сукняному  чекмені,  що  спадав  аж 
до  самих  чобіт.  Мир.  Нов.  II.  50.  То 
прийшов  хтось  незнакомий  в  плисовім 
чекмені.  Мкр.  Н.  26.  См.  Ченман. 

Чекотатн.  кочу,  чеш,  гл.  Стрекотать. 
(Птах)  як  стане   чекотати.    Драг.    334. 

Чекуша,  ші,  ж.  Родъ  деревяннаго  мо- 
лотка, которымъ  быотъ  рыбу,  бьющуюся 

а;і  кріочкі.  МУЕ    І.  41.  (Добру джа). 

Челевко,  ка,  с.  и  челенок.  вка,  м. 
Ві.  пальці:  кость,  суставъ.  Вх.  Лем.  482. 

Челепатж,    паю,   еш,    г.і.=Чалапатв. 
Челестнвк,  ка,  .«.=Челюстнвкв.  Ра- 

дом  у. 

Челленяй,  а,  е=Черлевнй.  Челленї 
чоботята.  Гол.  IV,  513.  Ягідки  челлені. 
Гол.  IV.  514.  Дівчино,  дівчино,  челлена 
калило.  Гол.  Ш.  404. 
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Чёльняй,  я,  ь—  Чільинй 
Челюсті,  тів,  м.  мп.  Устье  кухонної 

печи,  дугообразное  отверстіе  между  пр«і- 
пічнои  п  самою  внутренностью  печи.  Вас. 
193.  Чуб.  VII.  381.  Мир.  Пов.  II.  76. 
Або  горілочку  пили....  під  челюстами  за- 

пікану. Котл.  Ен.  Ш.  63.  Залітали  не- 
величкі гискорки  по  чорних  челюстях 

пені.  Мир.  Пов.  I.  115. 
Челюетннкі,  ків,  м.  мн. =Челюстн 

Чернит,  у.  См.  Челестнин. 
Челяда,  дм,  ж.—  Челядь.  Ой  де  ж  се 

ти,  козаченьку.  .<  криниці  вмивався. — 
між  усію  челядою  мені  сподобався.  Мил. 
115.  Ум.  Челядонька.  Там  гуляла  челя- 

донька молода,  а  між  тою  челядою  Пап- 
рика нема.  Грин.  ПІ.  541. 

Челядин,  на,  об.  1 )  Взрослый  сынъ, 
взрослая  дочь.  0.  1861  XI.  Кух.  37.  Мил. 
159.  Бо  чумак,  бо  чумок,  бо  чумацька 
дитина, —  на  те  й  мати  «родило,  щоб 
дівчина  любила  хорошого  челядина.  Гудч. 
Чп.  1&4.  Да  молодая  дівчинонька  челядин 
да  вирвала  орішечок  як  один.  Грин.  III. 
625.  Вона  її  да  й  уродила  — хорошого 
челядина.  Маргев.  113.  2)=  Челядник.  Вх. 
Зн.  79. 

Челядина,  нн,  ж.  1 1  Взрослая  дочь, 
дівушка.  Ой  тепе2)  же  я  не  дівка.  тепер 
я  в  батька  нр  дитина,  не  дитина  та  й 
не  челядина.  Грин.  Ш.  27 і.  В  мене  лич- 

ко—  як  яблучко.  тепе]і  як  калина,  як 
вийду  я  на  улицю, —  мила,  люба  челяди- 

на. Чуб.  V.  12.  2)  Женщина.  Шух  1. 
239.  32.  Пішла  бідна  вдова  подовж;  улонь- 
кою  да  зустіплоея  із  сусідонькою:  „Ах. 
сусідо,  сусідо,  молода  челядино.  та  чу- 

жая чужанино,  прийми  мене  до  смерти 
жити!  КС.  1884.  І.  32.  Ум.  Челядйнонька. 
Грин.  III.  538,  челядиночка.  Мил.  їв.  17. 
Дівчина- челядиночка.  Мил.  58. 

Челядинець,  нця,  .«=  Челядям  к.  Твій 

челядинець  великого  стоіть:  він  уміє  Ь'о- 
гу  молиться  і  мене  навчив.  ЗОЮ1'.  І   48. 

Челядинка,  кн,  лс.=Челядниця 
Челядинонька,  нн,  ж.  Ум.  оті.  челя- 

дина. 
Челядинській,  а.  є.  Женили.  Штх. 

І.  123. 

Челядка,  кн.  ж.  1)=  Челядниця.  Вже 
и  челядка  у  його,  і  наймит.  О.  1861. 
IX.  74.  2)  Ум.  отъ  челядь.  Ум  Челядонь- 

ка, челядочиа.  А  Савиха  молодая  вікном 
утікала,  на  молоду  челядоньку  спильна 
поглядала: — хапай,  хапай,  челядонько, 
малую  дитину,  будеш  жити,  панувати, 

коли  я  не  згину.  Чуб.  V.  967.  Була  собі 
челядочка  Домна.  Чуб.  V.  704. 
Челядній,  а,  е.  Слугамъ  принадлежа- 

щей, свойственный.  Желех.  Челядна  хижа. 
Кухня.  Вх.  Уг.  274. 
Челядник,  ка,  м.  Слуга,  наемный  ра- 

ботник*. Драг.  162.  Нон.  .V  10318.  Як 
буть  поганим  хазяїном,  так  краще  гар- 

ним челядником.  Грин.  II.  309.  Одягаєшся, 
як  попів  челядник.  Нон.  .V  11167.  Ум. 

Челяднйченько. 
Челядникувати,  кую,  вш.  м  Слу- 

жить, быть  слугой,  наемным*  работником*. 
Челядницьквй,  а,  е.  Принадлежащей, 

свойственный  слугв,  работнику. 
Челядниця,  ці,  ж.  Служанка,  наемная 

работница.  Назову  я  тебе  наймичкою  або 
челядницею,-  гріх  мені  буде.  Чуб.  V.  847. 

Челядно,  нар.  \)  Много  женщин*.  Же- 
лех. 2)  Много  слугь.  Келех. 

Челядонька  чел  я  дочка,  кв,  ж.  і)  Уь. 
оіь  челядь.  2 1  Ум.  оть  челядка 

Челядськвй.  а,  є.  Брива.ілежгшіій.  евой- 
ивемный  молодежи.  Челядські  пісні.  Мил. 
62.  63. 

Челядь,  дн  и  ді. ж.  1)  Молодея.:.,  молодые 
люди  и  девушки.  1'удч.  Чи.  256.  А  На- 

таля за  всю  челядь  славилась  красою. 
Мкр.  Н.  4.  Ходити  між  челядь.  Бывать  кі> 
собрав  і  и  молодежи.  Мил.  171.  На  свадьбв 
челядь—  это  участники  свадьбы  нзъ  моло- 

дежи. Брязнули  ложечками  ще  й  тарі- 
лочками: Парусина  челядь  сідої  вече- 

рять. МУК.  I.  13.:>.  (Нолт.і.  2і  Женщины 
(девушки  и  замужвія).  Шух.  I.  31.  Въ 
томъ-же  значеній  употребляется:  бИа  че- 

лядь. Коли  турки  воювали,  білу  челядь 
забірали.  АД  I-  86.  Ні  в  чім  буде  між 
білу  челядь  піти  погуляти.  А.1.  І  ЮУ. 

3)  Слуги,  прислуга,  домочадцы.  Раз  по- їхав той  князь  на.  полювання,  да  її 
одбивсь  у  пущі  од  своії  челяди  К.  Оп.  7. 
Пспівеький  хліб  респірае  челяді  бік.  Ном. 
Лі  10337.  Дворова  челядь  Стор.  Ум.  Че- 

лядка, челядонька,  челядочка.  А  за  сим 
словом  бувай  же  здорова,  не  сама  собою, 
з  отцем  і  маткою,  із  своєю  челядкою. 

Чуб.  III.  299.  Усю  челядоньку  порозбужа- 
ла.  Мет.  242.  Була  челядонька,  та  вся 
заміж  вийшла.  Грин.  Ш.   174. 

Чембор,  ра,  .»  Полушелковая  цнтугная 
ленча,  которой  опоясываются  сверх),  пояса 
кресіьяш.п  ні.  стрыйском*  у.  Гол.  Од.  71. 
Винесемо  із  гор  шовку  дівкам  на  чембв- 
ги.  Гол.   IV.  458. 

Чемер,  ра,  м.  1  і  Хохол*.  Взяв  він  йог» 
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добре  за  чемер.  Борз.  у.  2)  мн.  ?  Внут- 
ренности? Уночі  не  їв,  так  йому  ,  номе- 

рі затягло.  Ном.  -V  12140.  См.  ЧемГр. 
3)  Болізнь  лошадей.  Чуб.  I.  57. 

Чекера,  ря,  зе.=Чакара.  Желех.  На 
чемері  собольовій  золоті  шкурки.  Млак.  65. 

Чекеряс,  са,  м.  ?  Чемерис,  чсчерис. 
чом  Ывочок  не  любиш?  Гол.  1.  325. 

Чемериця,  ці,  ж.  Раст.  а)— б(аа.  Уе- 
гаїгит  аІЬит  Ь.  ЗЮЗО.  I.  ПО.  б) — жов- 

тава.- Уегаї гит  ЬоЬеШапит.  Шух.  I.  20. 
в)— чбрна.  Уегаїгит  ііі^гит  Ь.  ЗЮЗО. 
I.    1-Ю.     , 

ЧемерІвва,  кн.,  ж  Настовій  на  чеме- 
риці. Будеи  нити  мед-горівку,  а  потому 

чемерівку.  Чуб.  V.  715. 
Чекерка,  ви,  ж.  I)  Родъ  верхней 

одежды  у  мужчинъ  съ  таліей  и  со  сбор- 
ками сзади  (іні  черкасиау  или  подобной 

матерій).  КС.  1893.  V.  279;  XII.  447. 
Погонича  вбрали  в  городську  чемерку  і  в 
широчезні  шаравари.  Левиц.  I.  410.  2)=Ча- 
яара.  Гсл.  Од.  16. 

Чемерчина,  ни,  ж  =Чемерка.  Чемер- 
чина по  коліна,  що  дівчина  шила.  Грин. 

Ш.    177 

Чемір,  ру,  м.  Боль  вь  животв.  Як  про- 
гоАодпітий  з'гст  дашто  нарешні,  то 
дістане  чемір.  Вх.  Уг.    274.    См.    Чемер. 

Чеиеснтя,  шу,  скш,  гл.  Давить,  вы- 
давливать, топтать.  Угор. 

Чемліт.  (туї),  -н.=Чекерка  1.  ІІС. 
1893.   XII.   447. 

Чемний,  а,  е.  Вежливый,  учтивый.  На 
тім  стільчику  чемний  молодець  на  гуслі 
грав,  красно  співає.  Чуб.  Ш.  274. 

Чемність,  иоств,  ж.  Віжливость,  учти- 
вость. Желех. 

Чемно,  нар.  Важливо,  учтиво. 
Ченсатв,  шу,  шеш,  гл.  Лунигь  (йору). 

Угор.  Ск.  Чимсати. 

Чемчикуватя,  вую,  вш,  гл.=Чимчя- 
куватв.  А  ну,  пора  чемчикувать,  возьми 
на  плечі  з  хлібом  клунок.  Кстл.  Ен.  Ш.  23. 

Ченбць,  нця,  -м.=Чврнець.  Роспро- 
ллятий  ненець,  що  видумав  чіпець.  Грнн. 
Ш.   401. 

Чеяцюватв,  цюю,  вш,  м.  Монашество- 
вать. 

Чёнчжв,  ка,  м.  Ум.  отъ  чернець. 

Ченчух,  ха,  м.  Родъ  растенія.  У  дібро- 
ві ченчух  усіяла:  ой  як  я  піду  за  нелю- 

ба, не  цвіти,  ччнчух,  у  діброві.  Рк.  Макс. 
Ченш,  ші,  зс.=*Чинш.  Даси  два  руб- 
лі ченші  посесорові.  ЗОЮР.  І.  143. 

Чвншовнй,  а,  є  я  пр.  См.  Чиншовий и  пр. 

Чевь,  нар.— Чей.  Біда,  та  що  роби- 
ти? Треба  біду  тішити,  чень  і  біді  ко- 
лись конец  буде.  Фр.  Пр.  41. 

Чепа,  пв,  ж.  Предметі  на  дні  ріки 
или  пруда,  за  который  заціпиться  иожеть 
сіть,  удочка, — напр.  корень,  столбъ.  Туди 
не  закидай  неяода.  там  чепа.  Дніпрі. 

Чепак,  ка,  ->*.  Чепецъ.  Чужій  жоні 
чепак  купив,  а  своїй  емь  забив.  Гол.  IV. 
493.  Ум.  Чепачдк.  Гол.  IV.  403. 

Чепаритя,  рю,  рнш,  гл.  Распяливать, 
корячить.  Угор 

Чепаритнся.  рюся,  рншся,  гл.  Раска- 
рячиваться.  Угор. 
Чекати,  паю,  вш,  гл.  1)  =  Чшатя. 

Мет.  15.  2)  Свішиваться.  На  його  мате- 
рі намітки  до  кірок  чепае.  Г.  Барв.    86. 
Чвпачов,  чка,  м.  Ум.  отъ  чепан. 
Чепбляк,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  челель. 

2)  Складной  ножъ,  иривхшеаный  у  иуя- 
чннъ  на  поясі.  Гол.  Од.  60.  3)  Родъ  но- 

жа взъ  обломка  косы  съ  мелко  насічен- 
нымн  клинообразными  зубьями,  употребляе- 

мый решетниками  для  разшепленія  лыка. 
Вас.  175. 

Чепелжна,  ни,  ле  =Чепеяь.  Ой  украв 
я  чепелину,  ненька  каже:  здасться,  сину. 

Гол.  І.  168.  • 
Чепёль,  ля,  м.  Ножъ  съ  отломленнымъ 

концомъ.  Ум.  Чепелик.  Чикичики  чепели- 
ки  зарізали  рака.  Козелец,  у. 

Чепельгатн,  гаю;  вш,  гл.  ІІилнть  (но- 
жемъ).  Годі  тобі  чепельгати! 

Чепеля,  лятя,  с.=Чепеляк.  Дурному 
теляті  не  давай  чепеляти,  бо  заріжеть- 

ся. Чуб.   I.  297. 
Чвпеляти,  дню,  вш,  гл.  Плохо  играть. 

Музика  чепеляє,  да  так,'  каже,  нешпет- 
но.  Руд».  Ск.  I.  75. 

Чепёра,  рн  и  чепёрга,  гя,  ле.=Ров- 
соха  1.  Вх.  Зн.  80. 

Чеперуха,  хн,  лс.=Чвпвра.  Вх.  Уг. 
274.  Ум.  Челерушна. 

Чепець,  пця,  м.  і)=Очіпок.  Гол.  Од. 
50.  Ко1Ь.  I.  38.  Чув  же  я  вісти  г  про 
тебе,  молода  Марусечко:  да  купують  чеп- 

ці й  кибалочки  да  на  твою  головоньку. 
Маркев.  118.  2)  Сітка,  связанная  изъ 
снурковъ  на  голові  у  замужнихъ  міща- 
иокъ.  Гол.  Од.  26.  Гол.  Од.  59.  3)  Второй 
желудокъ  жвачныхъ.  Вх.  Уг.  274.  4)  Саль- 
яикь.  Харьк.  г.  Ум.  Чёпчии.  Грин.  Ш.  462. 

Чепиргач,  ча,  м  = Кажан.  Вх  Лем. 
482. 

31 



962 ЧЕ  П ІГА — ЧКРВАКОВВІ . 

Чепіга,  ги,  ж.  1)  Въ  плугв:  деровяввая 
рукоятка  или  двЄ.  Вас.  199.  Чуб.  VII. 
398.  Шух.  І.  165.  На  новосілля  оерись, 
а  за  чепігу  держись.  Нон.  №  10121.  2)  и 
ми.  СозвЄз.  Оріовь  (?)  Ком.  І.  49.  Мнж 
148. 

Чепілнк,  на,  .м—Чепвляв.  Взяв  но- 
жик чепілик  та  й  відтяв  па>шчку.  Гн. 

II.  25., 

Чепіль,  ля,  м.  Обыкновеввый  яожъ  съ 

деревявныиъ  черенкомъ.  Вх.  Зн.  27.  Та- 
кой-же  ножъ,  преиыуществеяво  сгарый  съ 
отломавнымъ  концепт..  Харьк.  См.,  Чепель. 

Чешрватвй,  а,  е.  Бахром  истый,  раз- 
деленный подобно  нерьямъ.  Вх.  Пч.  I.  15. 

Чепія,  пії,  лс.^Чепіга  1.  Чуб.  V.  698. 
Чёпжяй,  а,  е.  1)  Ловкій,  аккуратный. 

2)  Ціпкій.  Чепкий  як  рябець.  Мнж.  163. 
Ум.  Чепкёнький.  Вона  в  нас  чепкенька 
дівчина. 

Чёпво,  нар.  Ловко,  опрятно,  аккуратно, 
красиво  Треба  чепко  ходити,  будуть 
хлопці  любити.  Чуб.  І.  246.  А  таки 
свині  чепче  за  тебе  їдять:  скільки  по- 
накришував  та  понаг.идав.  Кіев.  у. 

Чеплія,  дії,  ж  =Чаплія. 
Чепляти,  ляю,  еш,  гл.  Прицеплять. 

Дячиха  чорна,  чорна,  хоч  чепляй  на 
спину  веретена  та  в  циганське  шатро. 
Левиц.  ПЙО.  І.  371. 

Чєплятеся,  лаюся,  вшся,  гл.  Ціп- 
ляться. Чуб  І.  59.  Довгою  косою  за  гілля 

чепляється.  МВ.  II.  65. 

Чепрага,  гн,  ж.  Аграфъ,  засгежка, 

пряжка  съ  украшеніями  (для  пояса,  оже- 
релья и  пр.).  Шух.  І.  275,  282,  130,  133. 

Чепуляти,  ляю,  «ш,  гл.  Итти,  хромая. 
Вх.  Пч.  І.  15.  Вх.  Зн.  79. 

Чепуристий,  а,  є.  Любящій  опрятность, 
щеголеватый.  Не  знаю,  чи  добре  тобі, 

дочко,  буде  в  цієї  чепуристої  свекрухи? 
Левиц.  КС.  107. 

Чепурити,  рю,  рнш,  гл.  Прихорашивать. 

Чепуритися,  рюся,  риюся,  гл.  При- 
хорашиваться. Чуб.  V.  860.  Чепуриться, 

наче  на  весілля.  Ном.  .V  11211. 

Чепурість,  рости,  ж.  Аккуратность, 
опрятность,  красота.  Гарно  вас,  паничу, 
хтось  підстриг;  ззаду  така  чепурість, 
аж  любо  дивитися..  Харьк.  у. 

Чепурна,  ви,  ж.  Чистеха,  опрятная 
женщива.  Сим.  131.  Ся.  Чепуруха. 

Чепуркуватий  а,  е.  Прихороыенный, 
прикрашенный.  Охотнійше  почали  наші 

хлоп'ята  слухати  бурлацьке  юродство 
Котляревського,  аніж  чепуркувату  ха- 
рамзинщину.  К.  (Хата   VIII). 

Чепурний,  а,  е.  Аккуратный,  чистый, 
опрятный,  красивий.  Рудч.  Ск.  І.  131. 
Учу  й  прясти,  чепурною  хазяйкою  бути. 
Г.  Барв.  435.  Хороша  та  чепурна,  як 
тая  лебедя.  МВ.  II.  76.  Ум.  Челурненьнйй, 

чепурнесеиький.  Чепурненька,  як  мазнич- 
ка. Ном.  №  11268.  Юпочка  рабенька  й 

сама  молоденька,  да  якая  ж  хорошая, 
яка  чепурненька!  Макс.  (1849),  64. 

Чвпурніти,  нію,  вш,  гл.  Становиться 

красинїе. 
Чепурно,  нар.  Аккуратно,  опвитно,  кра- 

сиво, хорошо.  Левиц.  і.  331.  У  а.  Чепур- 
ненько, чепурнесеньмо.  Стара  бабуся  одяг- 

нена чепурненько.  Левиц.  1.  172.  Шия  ж 
бмесенька,  білесенька,  от  як  би  з  крейди 
чепурненько  вистругана.  Кв.  Вклонилось 
і  привітало  мене  чепурненько.  МВ.  І. 

Чепурун,  ні,  м.  Опрятный  челов-вкь; 
франть.  ДІд  Омелько  такий  вже  чепу- 

рун був,  що  й  соломинка  даремно  не  ва- 
лялась. 0.  1862.  УПІ.   15. 

Чепуруха,  хи.  аг.  1)  Опрятная  жен- 
щива; франтиха,  щеголиха.  НВолын.  у. 

Латин  дочку  мав  чепуруху,  проворну, 

гарну  і  моргуху.  Котл.  Ен.  IV".  15.  Си. 
Чепурна.  2)  Большая  рюмка.  Здрігнувсь, 

мов  випив  чепуруху.  Котл.  Ен.  V*.  72. 
Ум.  Чепурушка,  чепурушечка  Гарна  баба, 
люба  баба,  чепурушка/  Г.  Барв.  498. 

Чепчик,  ка,  м.  і)=Чебчик.  Левиц. 
Нов.  97.  Мил.  М.  32.  2)  Ум.  оть  чепець. 

3)  Сорочка,  въ  которой  иногда  родится 

ребенокъ.  (КС.  1893.  VII.  76)  или  живот- 
ное. (Богод.  ул. 

Черв,  ва,  м.  1)  Червь.  Въ  этоиъ  зна- 
ченій употребляется,  кажется,  лишь  во 

мн.  ч.,  а  единств,  ч.  заменяется  словомъ 
черван.  Не  то  черви,  що  ми  їмо,  а  то 

що  нас  їдять.  Ном.  №  7232.  2)  Соб.  Ли- 
чивки  пчелъ.  Черв  в  уліях  з  студені  і  з 
браку  пожитку  погинув.  Гн.  II.  31. 

Черва,  ви,  ж.  соб.  1)  Черви.  Одколи 
як  тепло  вже  стало,  а  гусені  нема,  чер- 

ви зовеін  так  мало.  Греб.  365.  2)  Лн- 
чивкн  пчелъ.  3)  Мозговые  глисты  у  овець. 

Червяк,  ка,  м.  1)  Черввкь.  Мнж.  194. 
Усолодився,  як  червак  у  хріні.  Ном. 

.V  12215.  2)— лихий.  Гадюка  черная.  Ві. 
Зв.  79.  Ум.  Червачів. 

Червагбвий,  а,  є.  1)  ПринадлекащіІ 
червю.  2)    Изъеденный    червями.    Желех. 



ЧЕРВАКОВИТИЙ — ЧЕРВОНОЛИЦИЙ. 

963 

Черваковнтий,  а,  е=Червнвнй.  Чер- 
«аковитий  оріх.  Вх.  Лем.  482. 

Червачок.  чка,  я.  Ум.  оть  черзак. 
Червбнкй,  а,  е=Червоннй.  Угор.  Чер- 

вене вино.  Гол.  П.  712.  Вільха  черчена. 
Те.  I.  26. 
Червенйця,  ці,  ж.  1)  Насік.  РутосЬгоа 

соссіпеа.  Вх.  Пч.  Н.  27.  2)  Родъ  краевой 
глнвм.  Вх.  Леи.  482. 

ЧервеяІти,  нію,  вш,  гл.  Красніть.  Угор. 
Черввиоббчва,  вя,  ж.  Породі  грушъ. 

Вх.  Уг.  274. 
Червенодупец,  пца,  м.  Пт.  КіШсіїїа 

рпоепісига.  Вх.  Уг.  275. 
Червень,  вне,  м.  1)=Червець1.  2)= 

Червець  2.  Вх.  Ич.  [.  5 
Червеняв,  ві,  м.  І)  Пт.  ЕгуМіасиз 

гиоосиїа.  Их.  Уг.  275.  2)  Пт.  Ьизсіоіа 
гиЬесиїа.  Вх.  Пч.  П.   12.  Ум.  Червенячбк. 

Червець,  вця.  м.  1)  Мвсяць  іюаь. 
Так  зе.чна  вісь  нахиляється  північним 
кінцем  до  сонця  аж  до  десятою  червця. 
Дещо.  (Въ  этомъ  знач,  удареніе  на  1-ігь 
слогв:  червець).  2)  Кошениль,  Соссиз  сасіі. 
МУК.  Ш.  165.  Польская  кошеаиль,  Соссиз 

роїопісиз.  3)—  вцю.  Шелк  ь,  окрашенный  ко- 
шенилью. 4)  Кровь  изъ  девственной  плевы. 

Маркев.  141.  5)  Раст.  РоїепШІа  аг§;еп- 
іеа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  132. 

Червивій,  а,  е.  Съ  червями,  червивый. 
Уродиться  ж  дріпа,  мов  червива  ріпі. 
Ном.  Дё  8499. 
Червивіти,  вію,  вш,  гл.  Черви  к  К  гь. 

Черк.  у. 
Червити,  ся,  влю,  оя,  вяш,  с  я,  гл. 

О  насікомьіхь:  выплаживать,  класть  яички. 
Матка  червит.  Вх.  Зя.  79. 

Червиця,  ці,  ж.  Насік.  Соссиз  1і£пі- 
регсіа.  Вх.  Пч.  I.  5. 
Червншняв,  ва,  .к.  1)  Міс  го,  гді  есть 

червь?  червиУ  Поможи  мені.  Мати  Бо- 
жа, сі  зуби  зашептати,  із  під  їх  чер- 

«и  викликати.  Черви,  червишники!  і  не 
я  їх  викликаю....  (Заговорь  огь  боли  зу- 
бовь).  Мил.  М.  77.  2)  Раст.  Роїепііііа 
агдепіеа  Б.  которымъ  лічать  скоть  огь 
червей.  Борз.  у.  ЗЮЗО.  І.  132.  См.  Чер- 

вець 5,    червчик,  черчик. 

Червінець,  яця,  м.  Червонець.  Черві- 
нець хоць  маленький,  але  важкеныий. 

Ном.  Лё  1386.  Ум.  Черв(нчин.  Червінчики 
бряжчать.  Гліб. 

Червінва,  вя,  ж.  1)  Кровавый  поносъ, 
днзентерів.  Угор.  Га.?чц.  2)  Брюшной  тифъ. 

Вх.  Зя.  79.  3)  Родъ  рыбы:  Ьеисізсаз 
егуїпгоріиаїтиз.  Их.  Пч.  II.  19. 

І.  Червінь,  веві,  *\=Червінька.  Шух. 
І.  262,  263. 

П.  Червінь,  веню,  я.  Румянецъ.  Встре- 
чено только  у  Щоголева:  Я  бачу  неміч, 

блідий  вид  і  щоки  червгнем  покриті.  Щог. 
Сл.   17 

Червіньва,  вя,  ж.  Охристое  коричне- 
во-красное красящее  вещество  (для  гли- 

няной посуды).  Вас.  182. 

Червіньковий,  а,  е.  Коричнево-красный 
(о  цвіті  глиняной  посуды).  Вас.   184. 

Червіти,  вію,  вш,  гл.  Боліть.  Маж.  194. 
Чёрво,  нар.  Красно.  Сонце  сіда  черво. Меж.  194. 

Чорвонастий,  а,  є  =Черво  зястнй.  Херс. 
Червоний,  а,  є.  1)  Красный.  Червона 

калина.  І  червоні  чоботи  мулять.  Ном. 
Л:  1998.  2і  Какъ  существ.  Червонець.  О. 

1862.  IV".  18.  Грин.  Ш.  516.  Ой  викинув пан  Каньовський  на  стіл  сто  червоних. 

Чуб.  V".  428.  Ум.  Червоненький,  червонёсень- иий.  Черюненькі  черевички.  Рудч.  Ск.  [. 
16.  См.  Черевний,  черленнй,  челлений. 
Червонити,  ею,  ниш,  гл.  Окрашивать 

въ  красный  цвЪгь.  Соние  хвилю  черво- нить.  ІПевч.  62. 

Червоність,  ностн,  ж.  Краснота.  Желех . 

Червоніти,  нію,  вш,  гл.  КраснЬть.  Мак 
червоніє.  МВ.  І.  84.  Нею,  палаючи,  почи- 

на червоніти.  МВ.  II.  65. 
Червоно,  нар.  Красно.  Сонечко  за  гору 

пада,  блищить  вода  червоно.  МВ    II.  75. 

Червонобокий,  а,  є.  Краснобокій.  Вий- 
няв здорову  дулю  червонобоку....  і  подає 

дівчині.  Св.  Л.  204. 

Червоноверхий,  а.  е.  Сь  краснымъ 
вершкомь.  Шапки  червоноверхі.  Морд. 
Оп.  58. 

Червоновидий,  а,  е.  Краснолицый,  ру- 
мявый.  Черк.  у.  Левиц.   Нов.  297. 

Червоногрудий,  в,  є.  Сь  красною 
грудью  (о  птиці,  н.гпр.  еннгнрі).  Греб.  390. 
ЧервоножовтиЙ,  а,  є.  Крісно-желтнй, 

оранжевый.  Червоножовтий  лист  (в-осе- 
ии).  Щог.  Сл.   103. 

Червонозлотнй,  а,  е.  Золотисто-кра- 
сный. Горобина  роскинула  зелений  намет 

і  рясно  на  їй  ягід  червонозлотих.  МВ 
І.   156. 

Червонокрилий,  а,  е.  Съ  красными 
крыльями.  Желех. 

Черзоаоднцнй,  а,  є  —Червоновидий. 
Перекупка,  я*  жар  червонолиця.  МВ.   І. 

Зі* 
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23.  Із  туману,  як  кажуть,  стала  ви- 
глядать червонолицяя  Діана.  Шевч.  576. 

Червономордий,  а,  е.  Красномордый, 
краснорожій.  Червономордий  пан.  Левиц. 
ПЙЭ.  [.  377. 

Червононогий,  а,  є  Красноногій.  Желех. 
Червонопикий,  а,  е=ЧервононордиЙ. 

Червонопикий  ксьондз.  К.  ЦН.  306. 
Червоиорозкёвнй,  а,  е.  Алый.  Цвіт 

королевий  схилив  свою  головоньку  черво- 
норожеву.  Шевч.  355. 
Червонуватий,  а,  є  =  Червонявий. 

Червонуватий  світ.  Левиц.  І.  120. 

Червонив,  ні,  м.  Родъ  красиаго  съъдоб- 
наго  гриба.  Вх.  Зн.  79. 

Червоаюг,  ха.  м.  Сннгирь.  Вх.  ГІч.  [І. 
П.  См.  Снігур. 

Червонявий,  червонястий,  а,  е.  Кра- 
сноватый. Одлиск  червонястий  майнув  по 

білих  стінах.  Левиц.  І.  26. 
Червотова,  ви,  ж.  І)  НасЬк.  АіюЬіит. 

Вх.  Пч.  І.  5.  2)  Изъеденный  червями. 
Сироїжки  такі  тобі  червотоки.  Кролев.  у. 

Червотбкий,  а.  е.  Червоточный.  Черво- 
тока  горошина    Дещо. 

Червоточина,  нн,  ж.  1)  Червоточина. 
На  дерево  зрублене  нападе  червоточина. 
Чуб.  І.  10.  2)— Чвраотона  2.  До  Івана 
(VI.  24)  з  дерева  пада  усяке  яблуко,  а 
після  Івана  тілько  червоточина.  Мнж. 
157. 

Червцевий,  а,  є.  1)  Іюньскій.  2)  Коше- нильный. 

Червчатий,  а,  є.  1)  Окрашенный  вь 
червець.  2)  Сделанный  изъ  шелка  червець 
иди  съ,  примесью  его.  Плахта  на  ній 
кортацька,  червчата.  Кв. 

Червчатка,  ня,  ж.  Плахта-червчатка. 
Ллахта  вытканная  изъ  шелі;а  червець  иди  съ 
примесью  его.  Ум.  Черечагочка.  Ой  плахо- 
тка-червчаточка. — дивуйтеся,  дівчаточ- 

ка. Шевч.  375. 

Чёрвчнв,  ка,  .«.=Черзець  2,  5.  Ой 
уродив  червчик  зернистий.  МУЕ.  I.  161. 

Червчйстяй,  а,  е.  Употребляется  какъ 
эпитегь  червцю.  Да  пішов  дощик  крап- 

листий, да  вродив  іервчик  червчис- 
тий.  Нп. 

Черв'як,  на,  м  =Червак.  Ном.  №  4906. 
Утрапилось  черв'яку  на  віку.  Посл.  Ум. 
Чере'ячби.  Ном.  №  13352. 

Черв'ячок,  чва,  м.  1)  Ум.  отъ  черв'як. 
2)  Родъ  мережки.  (Залюбовск.).  Родъ  узора 
при  сшиваніи  плахти.  Черниг.  у.  3)  мн. 
Родъ  кушанья  изъ  гречневой    каши,    про- 

тертой   на   решето,    съ    макомъ.    Маркев. 
164. 

Черга,  гя,  ж.  Очередь,  чередъ.  ЗОЮР. 
П.  27.  Приходить  черга  і  до  дякьків. 
Рудч.  Ск.  П.  2^.  Ми  тебе  поїли,  зодяга- 

ли г  до  розуму  довели, — мужи  за  нашу 
чергу.  Кв.  Чергбю.  По  очереди.  Під  чергу 
прийтйся.  Попасть  вь  очередь.  Константи- 
ногр.  у.  Застоювати  чергу.  Ожидать  оче- 

реди. Левиц.  I. 
Чергйньватя,  каю,  вш,  гл.  Скрипеть 

съ  визгомъ  (ножомъ  о  тарнлку,  желвзомъ, 
черопкомъ  и  пр.).  На  стовпі  бляшане 
півпівника:  куди  вітер,  туди  й  він  обер- 

тався та  чергинькав.  Св.  Л.  77. 
Черговець,  вця.  .«.  Очередной  козакъ, 

назначенный  на  огражу  и  пр.  Одна  ма- 
леча в  куренях  зосталась,  і  черговців, 

що  про  посли  стояли,  насилу  вдержав 
я  на  чаті  в  замку.  К.  Вай.  36. 

Черговий,  а,  в  Очередной.  Черк.  у. 
Біжи,  поскуплюй  чергове  козацтво.  К. 
Вай.  25.  , 

Черготіти,  точу,  тнш,  г„«.=Чергянь- 
вати.  Чув,  як  він  підпилює  дуба  в  лісі. 
бо  пилка  черготіла  дуже.  Лохв.  у.  У 
млині  камінь  часто  черготить.  Лохв.  у. 

Чергуватися,  гуюоя,  бшея,  гл.  1)  Че- 
редоваться. 2)  Уговариваться  относительно 

очереди, — когда  чьи.  Пришли  коло  того 
льоху  та  й  чергуються,  еден  до  другого 
каже:  „Лізь  ти."  Чуб.  И.  634.  Стали 
чергуватись,  кому  б  піти.    Св.    Л.     231. 

Чердак,  ка,  м.  1)=Чардав.  АД.  II. 
218.  На  чердак  виступає.  АД.  I.  182. 
2)  Нось  большой  лодки,  дуба.  Мнж.     179. 

Чердаш,  ша,  м  =Чередняв.  Вх.  Зк.  80. 

Черевань,  ні,  м.  1)  Челов-вкъ  съ  боль- 
шимъ  животомъ.  Незабаром  прийшов  який- 
ся  пан-черевань,  і  стали  вони  удвох  із 
панію  радитись.  МВ.  II.  38.  2)=Черевань- 
иа.  Вх.  Пч.  II.  20. 

Череваньва,  ви,  ж.  Рыба  Суршшв 
агаагиз.  Вх.  Лем.  482.  См.  Ревуга. 

Череватий,  а,  є.  1)  Съ  большимъ  жи- 
вотомъ, брюхатый.  Чужч  діти  че^>еваті 

й  головаті  і  багацько  їдять,  а  вже  мої, 
як  паненята.  Ном.  .V  9240.  2)  ж.  р. 
Беременная.  Чим  .  баба,  виновата,  що 
оіока  черевата.  Ном.  №  4061. 

Череватії»,  тій»,  вш,  гл.  і)  Ирюбръ- 
тать  большой  животъ,  долаться  брюхатымъ. 
2)  Ьеремеяъть,  брюхагвть. 

Черевець,  вцй,  м.  Раст.  ЗІеІІагіа  те- 
сііа.  Шух.  І.  22. 

Черевик,  ва,   .«.  Башмакь.    Чуб.    VII. 
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431.  В  чужий  черевик  ноги  не  сажай. 
Ііосл.  Черевик  з  крильцями.  „Батнакъ  сг 

стачнымъ  задникоыъ,  на  подкладкъч*  Вас. 
162.  Ун.  Черевичок,  черевичеиько.  Диві- 

теся, молодгіченьки,  які  в  .чепе  череви- 
ченьки.  Чуб    V.   1158. 
Черевнва,  ня,  эг.=Черево.  Живіт 

.непе  болить,  па  піч  .непе  пустіть,  па 
саму  середину  загріти  черевину.  Шух. 
І.  97. 

Череввча,  чат»,  с.  Преимущ.  во  мв.  ч. 
черевичата.  Башмачки.  Гв.  І.  14. 
Черевйчеяько.  ка.  м.  Ум.  оть  черевик. 

Черевичній',  а,  є    Башмачвый. 
Черевичник,  на,  м.  1)  Башяачвпкь. 

2)  Раст.  Иереїа  пшіа  І,    ЗЮЗО.    І.    177. 
Черевичок,  чкя,  м.  і)  Ум.  огь  чере- 

■мм.  Рудч.  Се.  і.  16.  2)  мн.  Раст.  а)Ого- 
опв  легпив  К  ЗЮЗО.  І.  130.  б)  Сургіре- 
«іівт  Саісеоіив  Ь.  ЗЮЗО.  І.  120.  в)—  Бд- 
моТ  Матері.  Ітраііепз  лоїі  їав£еге  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  125. 

ЧеревІрввв  ауб.  Кореввов  зубъ.  Вх 
Уг.  275.  См.  Черенків. 
Черевно,  на,  с.  Ун.  отъ  черево. 
Черево,  ва,  с  1)  Брюхо,  жввотъ.  Мов- 

чанка не  пушить  і  черева  не  дме,  та 
ввесь  гнів  тушить.  Поел.  Чрево.  Ріки 
води  живої  з  черева  його  потечуть.  Єв. 
1.  VII.  38.  2)  Часть  рыболовнаго  сваряда 
саи.  Шух.  І.  224,  228.  3)  Утолщевная 
срєдвяя  часть  веретена.  Шух.  І.  148  У». 
Черевиб,  черевце. 

Черевуга,  гн  и  черевуха,  хн,  ж.  Рыба, 
НЬогієнв  етапів  (ВЬсчІеив  ̂ ргісеив).  Вх. 
Пч.  II.  20.  Вх.  Лем.  482.  Вх.  Уг.  275. 

Ун.  Черввушка.  Вх.  Уг.  275.  Си  Чере- 
вань, череванька,  пукас. 

Череда,  дн,  ж.  1)  Стадо  крупнаго  ро- 
гатаго  скота.  Вас.  197.  Народ—- як  товар 

у  череді:  усякі  є.  Нон.  А'-  2452.  2>  Раст. 
Вігіепв  «гірагШа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  114.  ЗіНро- 
соразн^хъ  сортсвъ.  Мвж.  194.  Ум.  Черідка. 

Чередарь,  ря,  м.  Паотухь.  Угор. 

Чередільвлця,  ці.  ж.  Відьма,  оівл- 

иаютая  у  коровъ  нолоко.  ЕЗ.  V.  6'1. 
Череднвв,  ка,  м  Пастухъ  стада  рога- 

таго  скота.  Поли  б  слухав  Бог  чередника, 
то  б  за  літо  вся  череда  видохла.  Посл. 
Ум.   Чередмичби,  череднйченіио. 

Чередвнкувати,  кую,  еш,  г.і.  Биті, 
пастухомъ  стада  рогатаго  скота. 

Чередниця,  ці,  ж.  Пастушка  (при  че- 
реді). ТЦог.  В.  88.  Ум.  Чередничка. 

Чередвячёяхо,  ка.  м  Сынъ  чередника. 
Полт.  г. 

Чередвйченько,  ка,  м.  Ун.  оть  че- 

редник. Чередничка,  вя,  ж.  1)  Ун.  отъ  че- 
редниця. Мене  ще  змалку  тітка  в  черед- 

нички оддала.  От  від  ранку  і  до  нічки 
все  пасу  я  теличок.  ВДог.  Сл.  28.  2)  Же- 

на чередника.  Харьк.  г. 
Чередвнчок,  чкі,  м.  Ум.  огь  чередник. 
Черёжввй,  а,  в.  Очередвов. 
Чёреа,  пред.  ))  Черезъ.  чрезъ.  Чгре» 

темний  ліс  ясним  соколом  лети.  Нп. 

2)  Черезъ  посредство,  при  помощи.  Через 
слуг  до  пана,  а  через  святих  до  Бога. 
Ном.  *>е  146.  2)— те.  Поэтому,  потому,  от- 

того. На  осипі  повісивсь  Юда,  через  теє 
вона  і  трясіться,  хоч  вітру  і  немає. 
Чуб.  \.  76.  Через  те  й  везено  його,  що 
він  не  міг  іти.  Харьк.  4)  По  причині, 
из-за,  благодаря.  Через  таку  бабу  чорт.... 
посивів.  ЕЗ.  V.  158.  Через  неї  мій  віх 
молодий  пропадає.  МВ.  5)  Черезъ,  по- 
истеченіи  (извїітн.  вреневи).  Буде  у  вас 
через  місяць  дитина.  Рудч.  Ск.  І.  19. 
Через  три  дні  знайшли  його.  Єв.  Л.  11. 
46.  6»  За  (извъстное  вреня).  Через  таку 
бабу  чорт  через  одну  ніч  посивів.  ЕЗ-. 
У.  158.  7)  Въ  продолженіе.  А  я  живу 
при  нещасті  через  усі  віки.  КС.  1882. 
УВІ.  281.  Коли  б  то  можно  бути  через 
зіму  котом,  через  літо  пастухом,  а  на 
великдень  попом.  Чуб.  І.  231.  Те  ж  спі- 

вають, прикладаючи  до  тещі,  і  так  че- 
рез усю  дорогу.  0.  1862.  IV.  31.  8)—  лад. 

Слишконъ,  чрезмерно.  Нон.  .V  7690. 
Череанбжяця,  ці.  л\=Поверхянця. 

Шух.  І.  138. 
Черезплічник,  ка,  м.  Перевязь  (у 

воевныхъ).  І  черезплічники — то  й  те 
все  позолочуване,  шабля  при  боку  вся 
буде  в  золоті.  ЗОЮР.  І.   140. 

Черевсідчлень,  льня,  м.  Черезсьдель- 
никъ.  Чуб.  II.  674. 

Черевсіделов,  лка,  .«.=Чере8СІделеяь. 
Черёмуха  и  черемха,  хя,  ж.  Раст. 

Рпіпиє  Гасіи*  Ь  ЗЮЗО.  І.  133.  Викопаю 
я  черемхи  в  темному  лугу.  Ррвн.  Ш. 
199.  Ум.  Черёмушка.  Грин.  Ш.  199. 

Черемшина,  вя,  ж.  Одно  дерево  чере- 
мухи. Пишна  череміиина  вимахує  біли- 

ми своїми  вітами.  Федьк.  Пов.  95.  Була 
/дна  черемшина  та  й  та  усохла.  Чуб. V.   12). 

Черев,  на,  л.   1)=Лвміш.  О.  1861.  XI. 
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Св.  51.  2)  Черенокъ  (ножа).  Шух.  I.  274, 
284. 

Черенка,  еж,  ж.  1)= Черен  2.  Вх. 
Зн.  80.  2)  Апаз  сгесса.  Вх.  Пч.  I.  16. 

Черенній  вуб.  Коренной  задній  зубъ. 
Вх.  Пч.  I.  15.    См.  черевіний. 
Черенки,  вів,  .«.  мн.  1)  Черенокъ 

(ножа).  См.  черен.  Кинув  на  дорогу  че- 
ренки зо  складного  ножика.  Чуб.  И.  670. 

2)  Щрифтъ  (типографскій). 
Череп,  да,  м.  1)  Черепъ.  Грнв.  I.  220. 

Вимовляю  з  голови,  з  черепа.  ЕЗ.  У. 
105.  До  мізку  череп  розбиває.  Котл.  Ен. 
2)  Большой  черенокъ.  Харьк.  у. 

Черепанька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  черепаня. 
Вх.  Зн.  80. 

Черепаня,  ві,  ж.  Гливянпя  куритель- 
ная трубка  (цілая  или  разбитая).  Желех. 

Вх.  Зв.  80.  Ум.  Черепанька.  Вх.   Зн.    80. 
Черепаха,  хв,  ж.  1)  Черепаха.  Чуб. 

I.  66.  Швидкий,  як  черепаха.  Ном. 
X  11000.  2)  Глиняная  курительная  труб- 

ка. Шух.  I.  36. 
Черепашеня,  ваш,  с.  Дътенышъ  че- 

репахи. Мил.  М.  30. 
Черепашка,  кн,  ж.  Раковива.  Ромен,  у. 

Вх.  Пч.  II.  28.  Світилось  чисте  пісчане  дно 
з  білими  черепашками.  Лезип,  І.  63. 

Черепннка,  кн,  ас.=Черепочов.  Грив. 
ПІ.  365.  Г.  Барв.  365. 

Черепиця,  ці,  ж.  У  горшечниковъ  слой 
бракоиавяой  посуды,  накладываемый  на 
своды  гончарной  печв;  на  него  ставать 
подлежащую  обжиганію   посуду.  Вас.  180. 

Черепбв,  вха,  м.  1)  Черенокъ.  Рудч. 
Ск.  II.  154.  Дарма,  що  в  черепку,  аби 
куриця  жарена.  Ном.  №  12183.  2)  Че- 

репъ человека.  Константиногр.  у.  Ум.  Че- 
репйчок.  Чуб.  V.  1123. 

Черепушечка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  чере- 
пушка. 
Черепушка,  кн,  ж.  1)=Черепинка. 

КС.  1883.  II.  393.  Гран.  Ш.  437.  2)  Шут- 
ливо: рюмка.  3)  Створчатая  раковина  ра- 

кушки, устрицы.  Подольск,  г.  Ум.  Чере- 
пушечка. Вареної  горілочки  хочу  мані- 

сеньку  черепушечку.  Рк.  Макс. 

Черепча,  ні,  ж.  Родъ  невода,  употреб- 
ляемаго  на  Дністрі.  Браун.  11. 

Череп'я,  п'я,  с.  соб.  Черенки.  Ридом,  у. 
Ухопив  миску....  да  тоді  в  двері!  так 

череп'я  и  розлетілось.  Г.  Барв:  203. 
Череп'яний,  а,  е.  1)  О  гончарвыхъ 

издъчшхъ:  глиняный.  Зайчик  череп'яний. 
МВ.  II.  31.  Глечик  череп'яний.  К.  Псал  3. 

2)  Черепичный.    Крізь    череп'яну    стелю 
спустили  його.  вв.  Л.  V.  19. 

Черепянка,  кн,  ж.  1)  =  Черепок. 
В  череп'янці  ладанцю  распустили.  ЗОЮР 
11.  284.  2)  Глиняная  курительная  трубка. 
Желех. 

Чёрес,  оа,  м.  Кожаный  поасъ,  въ  кото- 
ром ъ  носять  деньги;  делается  изъ  двухъ 

широкихъ  ремней,  положенныхъ  одпнъ  на 
другой  и  сшитыхъ  вдоль  по  краямъ;  вну- 

тренность и  наполняется  деньгами.  Чуб. 
VII.  417.  Гол.  Од.  14.  Посадили  Моро- 

зенка на  тісовім  стільці,  зняли,  зняли 
з  Морозенка  з  чересом  червінці.  Нп.  Мав 
грошей  два  чересн.  Рудч.  Чп.  123.  Ум. 
Чересбк.  Оттоді  то  козак,  бідний  нетя- 

га, як  став  сії  слова  зачувати,  так  він 
став  чересок  виньмати.  став  шинкарці 
молодій  Насті  кабашній  увесь  стіл  чер- 

вінцями устилати.  ЗОЮР.  І.  206. 
Череелб,  ль,  с  1)  Въ  плугв:  аожъ, 

різець.  Чуб.  VII.  398.  2)  мв.  Чресла. 

Я  тебе  (ураз)  вишіптую,  я  тебе  з  кри- 
жів і  чересел  вибіраю.  Мил.  М.  84. 

Чересок,  ска,  м.  Ум.  отъ  чарес. 
Черв»,  ту,  м.—  Очерет.  Мил.  М.  69. 

Ой  там  моя  хатонька  край  води  з  ви- 
сокого дерева — лободи.  А  ще  к  тому  (сі- 

нечки )  приплету  з  високого  дерева  черету. 
Мет.  121. 

Черётка,  кн,  ж.  Стебель  конопли?  Ум. 
Череточка.  Оддала  мене  матонька  моя,  не 
оддала- утопила,  як  ту  череточку  ко- 
нопляночку  у  ставочку  помочила.  Чуб. 
V.  749. 

Чврвтакця,  ці,  ж.  Раст.  Саіата^говіі» 
Наїїегіапа.  Шух.  І.  20. 

Черёха,  хм,  ж.  Шпанская  вишив,  Рги- 
іШ8  Бигасіпа.  Желех.  Шух.  І.  109. 

Черець,  рцю,  л.=Червець  8—4.  МУЕ. 
I.  175.  Ой  плахотка-червчаточка,  на  три 
пальці  черцю.  Чуб.  V.  675.  Ум.    Черчик. 
Черешенька,  кк,  ж.  Ум.  огь  черешня. 
Черешнна,  вн,  лс.=Черешннна.  За- 

міст  крижа  уткнули  в  головах  череши- 
ну.  Чуб.   II.    473.    Ум.    Черешенка.    Чуб. 
II.  474. 

Черешневий,  а,  е.  Черешневый.  Че- 
решневий садочок.  Левиц.  І.  83. 

Черешник,  ка,  .и.  Черешневая  заросль. 
Цвинтар  заріс  черешником.  МВ.  І.   106. 

Черешнйна,  нн,  ж.  Одно  дерево  че- 
решни. Ой  вишнино- черешнино,  чом  ти 

листу  не  пускаєш?  Чуб.  V*.  202. 
Черешня,  ні,  ж.  Черешня,  Ргипиз- 

А\іиш  Ь.  ЗЮЗО.  І.    132.    Зеленіють    я» 
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садочку  черешні  та  вишні.  Шевч.  69. 
Ум  Черешенька.  Мет.   12. 

Черешник,  ву,  м.  Соссоїпганзіез  уиі^а- 
гІ8.  Вх.  Уг.  275.  См.  Чупкар. 
Черешнянка,  кн,  ж.  Родъ  кушанья 

нзъ  черешневыхъ  ягодъ.  Черехинінка  або 
ягодінка  вариться  з  черешневих  ягід  і 
направляється  молоком  або  сметаною. 
МУЕ.  І.  101. 

Черешняр,  ра,  «=Черешняк  Вх. 
Уг.  275. 

Чернтн,  рю,  рнш,  гл.  Облупливать  ко- 
ру. Угор. 

Чернчка.  вн,  ж  =Чнрва  1.  Коло  кри- 
нички плавають  черички.  Чуб.  Ш.    427. 

Черідка,  вн,  ж.  1)  Уи.  отъ  череда. 
2)  Свиное  стадо.  Грин.  II.  293.  Ніхто 
з  людей  не  бачив,  хиоб  свині  увечері  вер- 

тались додому  з  черідки  не  біжучк.  Грив. 
II.  292. 

Черінь,  ні,  м.  и  ж.  1)  Бодь  печи. 
Рудч.  Ск.  І.  134.  Наказав  жінці  топи- 

ти, а  як  роспеклаеь  черінь  ...  Мнж.  117. 
2)  Платформа  надъ  сводомъ  кухонной  пе- 

чи (.между  номінои  и  стіной).  Вас.  194. 
Як  черінь  гарячий,  так  треба  насипать 
жита,  щоб  сохло.  Козелец,  у.  3)  Полъ 
гончарной  печи,  сокрьівающій  своды.  Вас. 
180.  4)  Значительное  пространство,  по- 

крытое чілгь-нибудь.  Надибала  цілу  че- 
рінь грибів.  Борз.  у.  5)  Черінем  сйіи.  Въ 

кружокъ  съ\аи?  Ном.  .V-  14030.  Чумаки 
сіли  черінем  полуднати.  (К.  П.  Мнхаль- 
чукъ). 

I.  Черв,  меж.  1)  Виражаеть  двпжевіе 
ріжушаго  орудія.  Підняв  косу  та  черк 
себе!  МВ.  2)  Выражаетъ  ударъ,  хвать! 
З  сим  словом  черк  його  в  пику!  Кв.  3)  Вы- 

ражаетъ хватаніе,  хвать!  (Собака)  кабана 
черк  за  ногу  і  покусала.  0.  1862.  IV.  83. 
4»  Чмокъ.  Венера  зараз  одгадала,  що  в 
добрий  час  сюди  попала,  Вулкана  в  губи 
зараз  черк!  Котл.  Ен.  5)  Выражаетъ 
быстрое  днлженіе,  напр.  скачекъ.  А  я  меж 
старі  верби  та  скоком  на  пеньок,  а  з 
пенька  черк  на  вербу.  МВ.  (КС.  1902. 
X.  154). 

II.  Черв,  ву,  м.  Мигь.  Встречено  у. 
М.  Вовчка:  Ясні  очі  дівочі  дивилися  на 
Кармеля  і  у  той  самий  черк  і  собі  по- 

смутилися. МВ.  Ш.   12. 

Червавва,  вн,  ж.  Погремушка,  тре- 
щетка.  Вх.  Лей.  482. 

Червасёний.а,  е=Черваснновий.  Чер- 
касева  корсетка.  Г.  Барв.  206. 

Червасйн,  ну,  м.  Родъ  бумажной  сі- 
рой  ткани,  употребляемой  для  одежды. 
Цриеіз  їй....  на  корсет  черкасину.  Г.  Барв. 204. 

Черкасиновий,  а,  е.  Сшитый  изъ  чер- 
касину. Харьк.  Корсет  черкасиновий,  г. 

Барв    205 
Черкати,  ваш,  вш,  гл.  1)  Проводить 

черту,  чертить  Як  надрізує  чоловік  хліб 
цілий,  то-  попереду  черкає  ножем  нав- 

хрест. Чуб.  І.  109.  2)  Писать.  Батюшка 
усе  зашептував  і  записував;  -сестра  Ме- 

лані* теж  собі  пірцем,  черкала.  МВ.  II. 
204.  3)  Бить  (огнивоиъ).  Кресалом  чер- 

кає. 0.  1861.  XI.  44.  4)  Ругаться,  поми- 
ная чорта.  Не  найшов  дверей  та  й  чер- 
кає: „ІПо  воно  за  чорт  там?"  Мил.  М.  5. 

5)  Випивать.  Горілку,  мед  не  чаркою, 
поставцем  черкає.  Шевч.  155.  Прогуляє; 
кажуть,  черкає  добре.  Мир.  Пов.  II.  44. 
6)=Черчати.  Вх.  Лем.  482. 

Черкатися,  каюся,  ешея,  гл.  Дотро- 
гиваться,  касаться.  МУЕ.  Ш.  90.  Вже 
тужтуж  хліба  став,  вже  так,  що  по 
засіках  міркою  і  дно  черкається.  Кв.  Л 
плече  черкалося  з  його  плечем.  Мір.  Пов. 
І.  151. 

Червач,  ча,  м.  Пт.  Тпгсіиа  уівсіуогия, 
желтоносый  дроздъ.  Вх.  Лем.  482. 

Черкес,  са,  м.  1)  Черкесъ.  Грин.  Ш. 
603.  І  всі  черкеси  в  табуни  летучих 
коней  попускали.  Мкр.  Г.  ЗО.  2)=Чеме- 
риця,  Уегаїгшп  аІЬпга  Ь.  Мил.  М.   106. 

Черкеска,  ви,  ж.  1 )  Черкешенка.  Сте- 
рігсь, щоб  любощів  йому  черкеска  з  ними 

не  сунула.  Мкр.  Г.  19  2)  Родъ  одежды 
верхней:  черкеска.  З  вильотами  черкеска. 
Стор.  II.  164. 

Черкеський, а,  є.  Черкесскій.  Черкеська 
старшина.  Мкр.  Г.  16. 

Червітва,  ви,  ж.  1)  Погремушка,  тре- 
щетка.  Вх.  Уг.  275.  2)  Киїісіїїа  рЬоепі- 
сига.  Вх.  Лем.  482. 

Черкнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 
черкати.  1)  Черкнуть,  быстро  провести 
одну  черту.  Черкнув  раз  пером  та  й  уже. 
2)  Р'Ьзнуть.  Черкнув  ножем,—  так  кров 
і  бризнула.  Харьк.  3)  Выпить  сразу. 
Черкнув  чарку,  утерся  й  пішов.  Харьк. 
4)  Побіжать,  ороситься.  А  я  черкну  як 
ластівка  та  до  перелазу.  Що».  В  21. 
Черкнув  із  неба,  аж  курить.  Котл.  Ен. 
І.  28.  5)  Ударить.  Черкнув  його  добре  в 
ухо.  Куля  мене  таки  черкнула  добре. 
Г.  Барв.  406.  6)  Бросить,  швырнуть.  Таж 
черкнув  ним  (хлопцем)  Ы>  землю,   що  аж 
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загуло.  Св.  Л.  224.  Як  черкне  мене  вгору, 
то  я  фуркнув  як  з  лука.  МВ.  (КС.  1902. 
X.   155). 
Черкнутися,  пуся.  нешся,  гл.  Одн.  в. 

оть  черкатися.  Чарка  так  і  задзвеніла,  як 
черкнулась  об  його  зуби.  Левиц.  ПЙО.  І. 
372.  Нехай  йому  так  легенько  икнеться, 

як  павине  пір'я  об  воду  черкнеться.  Ном. 
№  11612. 

Черконути,  ну,  неш,  гл.  Тоже,  что  и 
черкнути,  но  съ  большой  силой.  Як  під- 
скоче  та  черконе  шаблею!  Рудч.  Ск.  II.  77. 

Черкоти,  кот,  ж.,  мн.  1'одъ  шноръ  съ 
побрякушками  по  стороаамъ  сапога, — ими 
выбиваютъ  такгъ  въ  тавцахъ.  Гол.  Од.  80. 

Черлённй,  а,  е— Чэрвений.  Шух.  I. 
152,  124,  98.  А  сам  (опришок)  такий 
черлений.  Федьк. 

Черленйця,  ці,  ж.  ?  Закувала  зозу- 
ленька ой  під  черленицев.  Гол.  I.  161. 

Чернетка,  ки,  ж.  Плахта-чернётна.  Плахта 
чернаго  цвіта. 

Чернецтво,  ва,  с.  1)  Монашество.  2)  Соб. 
ионахи.  К.  ПС.  119. 

Чернёць, род.  п.  черця,  ченця,  мн.  чен- 
ці. 1)  Монахъ.  Ном.  №  134  45.  Чорт  не 

плаче,  коли  чернець  скаче.  Ном.  Ченці, 
попи  і  крутопопи.  Котл.  Ен.  Ш.  42. 
2)  Одинокая  кегля,  стоящая  на  черт* 

„города"  при  игрі  въ  скраклґ.  КС.  1887. 
VII.  477.  3)  Раст.  Асіаеа  врісаіа  І.  ЗЮЗО. 
І.  109.  4)  Місяць-чернець.  Согласно  на- 

родному определенно:  а)  календарный  мі- 
сяць въ  ЗО  дней,  первое  и  последнее 

число  котораго  придутся  въ  постъ,  или 
б)  луна,  первая  и  последняя  четверть  ко- 

торой придутся  въ  постъ.  Як  прийде  мі- 
сяць-чернець, то  буде  й  світові  конець. 

Мнж.  156.  Ум.  Чёнчик.  К.  Ч1\  84.  Чёрчик. 

Чернецький,  а,  е.  Монашескій.  Чер- 
нецький хліб  по  козацькій  іззгж.  Ном. 

№  13353. 

Чернечий,  а,  е=Чёриецький.  Черне- 
ча злоба  до  гроба.  Ном.  №  202.  Надів  на 

себе  рясу  чернечу.  Рудч.  Ск.  II.  148. 

Чернеччнна,  ни,  •«•.— Чорнещнна.  Вх. Зн.  80. 

Чернёщина,  ни,  ж.  Монастшгскін  по- 
местья. 

Червило,  ла,  с.=Чорннло.  Спробувать 
пера  й  чорнила,  що  в  йому  за  сила:  так 
перо  пише,  як  муха  дише.  Нон.  Лі  6086 

Червити,  ню,  виш,  гл.=Чорнйти.  Ти, 
негідний  сину,  черниш  мою  дитину.  Чуб. 
V.  70. 

Черниця,  ці,  ."*?.   1)    Монахиня.    Одна 

пішла  в-вісень  заміж,  друга  у  м'ясниці, 
а  третяя  чорнявая  пішла  у  черниці.  Нп. 
2)  Черника,  Уассіпіига  МугШІиз  Ь.  Анн. 
371.  Одна  пішла  до  світлиці,  друга  до 
пивниці,  а  третяяя  чорнявая  у  ліс  по 
черниці.  Чуб.  V.  168.  3)=»=0жина,  КиЬиз 
ігиіісозиз  Ь.  Вх.  Лем.  482.  Ум.  Черничка, 
черниченьна.  Чуб.  І.  150. 

Чернйчитн,  чу,  чиш,  гл.  1)  Быть  мо- 
нахиней, богомольствовать.  2)  Жить  мона- 

шеской жизнью  Понеділкує,  черничить, 
киянок  годує;  свічку,  ладан  в  церкву  Бо- 

жу любить  подавати    Мкр.  Н.  ЗО. 
Черничка,  кя,  ж.  Ум.  огь  черниця. 

Черни,  ту,'.*.  Черная  шерстяная  пряжа. 
Чернітка,  кн,  ж.  Плахта-чернітка=Чер- 

нетка.  Ум.  ЧернГточиа.  В  неї  плахта  чер- 
ніточка,  сама  як  квіточка.  Чуб.  V.  600. 

Чорнобіль,  лю,  м.  Раст.  ОепЬіапа  саг- 
раїіса.  Шух.  І.  21. 

Чернобрйвець,  вця,  м.  и  пр.=Чорно- 
брнвець  и  пр. 

Чернуля,  лі,  ж.  Кличка  черной  коро- вы. Вх.  Лем.  482. 

Чернушечва,  ки,  ж.  Ум.  отъ  чернушка. 
Чернушка,  ки,  ж.  1)  Раст.:  а)  Хі§є11а 

ваііуа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129.  б)— дика.  Яі£е11а 
апєпзь  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129.  2)    Монахиня 

3)  Кличка  коровы.  КоІЬ.  І.  бо.  Ум.  Чер- 
нушечка.  Що  й  у  Київі  да  в  манастирі.... 
там  жила-була  собі  чернушечка.  Чуб. 
V.   1167. 

Чернь,  ні,  ж.  1)  Черный  цвіті.,  чер- 
ная одежда.  Шо  в  черницях  добре  жити, 

лехко  ділечко  робити,  тілько,  ненько,  до- 
садненько,  шо  в  черні  ходити  Грин.  Ш. 
376.  2)  Черныя  нитки.  Я  тебе,  біле, 
черню  потчу.  Чуб.  V.  489.  3)  Чернь, 
простой  народъ.  Утверди,  Боже,  люду 
царського,  народу  християнського,  війська 
Запорозького,  Донського,  з '  сією  черню 
Дніпровою,  низовою,  на  многая  літа,  до 
конця  віка.  АД.  І.  220. 

Черня,  ні,  ж.  Забелина  на  зубахъ  ло- шади. Хсрс.  у. 

Чернява,  ви,  ж.  Чернь,  толпа  народа. 
Вх.  Лем.  482. 

Чвреядка,  ки,  ж.-  плахта=Чернітка. Вас.   170. 

Черпак,  кі,  м.  1)  Чериакъ  на  длин- 
ной палкі  или  ведро  съ  короткой  руч- 
кой, вверхъ  стоящей,  для  набираній  воды. 

МУЕ.  I.  41.  Шух.  1.  250.  251.  Ось  чер- 
пак з  водою.  Драг.  37.  2)  1'одъ  ковша 

для  поливаній  ризей   (см.   ризи).  Шух.    I. 
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179.  3)  =  Фатка=Хватка.  Вх.  11ч.  И.  23. 
Подобвый-же,  но  несколько  отлично  устроен- 

ный рыболовный  снарядъ.  Вх.  Пч.  II.  24. 
Черпаковий,  а,  е.  Относящійся  къ  чер- 

паку. Черпакова  хватна.  См.  Хватка.  Браун. 
14,    15. 

Черпати,  паю,  вш,  гл.  Черпать. 

Черпіта,  ти,  ж.  Хохлатый  жаворонокъ, 
Аіаисіа    сгізіаіа.  Ся.    Черпітиха    и  чорпіта. 

Черштиха,  хн,  ас  — Чврпіта.  Вх.  Зн  80. 
Черсак,  кі,  м.  1)  Раст.  а)  Бірзасиз 

Іасіпіаіиз.  Шух.  І.  21.  б)  мн.  Апіу£о\і1из 
паппа  Ь.  ЗЮЗО.  1.  111.  2)  Горшокъ  Шух. 
І.  101. 

Черсатн,  сію,  вш.  сов.  в.  черснутя, 
ну,  неш,  гл.  1  )=Чухатн,  чухнутн.  Вх. 
Зн.  80.  2)  Тереть,  тернуть,  провести  чімт>- 
дибо  по  чемъ.  Вх.  Зн.  80  3)  Біжать,  по- 

біжать (см.  Чухрати).  Вх.  Зн.  80. 
Черствів,  ка,  м.  Родъ  гриба,  повиди- 

ному  Воіеіиз  еііиііз.  Вх.  Уг.  275. 
Черствий,  і,  е.  Черствый.  Хліб  такий 

черетеий,  шо  й   не  вгризеш.  Харьк. 
Черствіти,  вію,  вш,  гл.  Черствіть.  Хліб 

черствіє.  Дещо. 
Чертежник,  ка,  л.  =  Чертіж.  Вх.  Зн. 

80,  88.  Ф 
Чертец(ь\  тця,  л.=Чертіж.  Вх.  Зн.  80. 
Чертнна,  нн,  ж.  =  Очеретина.  Ум. 

Чертинка.  Мил.  92. 
Чертнти,  чу,  тіш,  гл.=Черватв  4 

Не  черти,  бо  воза  поламаєш,.  Ном. 
*  3501. 

Чвртйпя,  ці,  ж.  Дерево  съ  ободранной 
вокругь  корой.  Вх.  Зн.  80. 

Чбртіж,  жа,  м.  Зоол.  Муохпз  піїеіа. 
Желех.  Вх.  Зн.  80. 

Черть!  меж.,  выражающее  ударъ,  хвать. 
Черть  в  писок!  Вх.  Зн.  80. 
Чврун,  на,  л.=Чертіж.    Вх.    Зн.    80. 
Черцьовий,  а,  є.  1)  Іюньскій.  2)  Ко- 

шенильный. 3)=Червчатий.  Черцьовий  по- 
ясочок. Чуб.  V.  544. 

Черч,  чі,  ж.  Кошениль.  Гол.  Од.  41. 
Си.  Червець,  черець. 

Черчіти,  чу,  чиш,  гл.  1)=Вряжчати. 
Ванц  (=ланц)  черчит.  Вх.  Лем.  482. 
Черлит  пінязми.  Вх.  Лем.  482.  2)  Жур- 

чать. Вода  чернит.  Вх.  Лем.  482. 

Черчатвй,  а,  е=Червчатий.  Черча- 
тая  плахта.  Гол.  І.  53.  Черчатий  пояс. 
Гол.  Од.  66. 

Черчітка,  кн,  ас.=Червчатва.  Ум. 
Черчаточка. 

Черчеть,  тж,  лс.=Чврч.  Шух.  І.   152. 

Черчик.  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  чернецы= 
Ченчик.  Ой  ти,  сестро,  здорова  будь,  а 
я  іду  в  божу  путь  черчиків  шукати,  грі- 

хів сповідати.  Чуб. '  \".  921.  2)  Ум.  отъ 
черець  3)=Череець  5.  Ой  спала  під  чер- 
чиком  зелененьким.  Чуб.  Ш.  203.  4)  Рыба 

Рпохіпиз  гі\'и!аіїз.  Вх.  Пч.  II.  20.  5)=Чвр- 
вець  4.  Маркев.   141. 

Черчук,  ка,  м.—  Черчнв  1."  Черчук має  черевички  і  сам  черчик  невеличкий. 
Черчук  мас  реверенду.  Гол.  Ш.  349. 
Черчивовяй,  а,  е.  Красный.  Ногавиці 

на  ньому  черчикові,  як  той  жар.  Федьк. 
Пов.  79. 

Черчнстий,  а,  в.  1 )  =  Чврзчяслгй. 
Уродив  черчик  черчистий.  Мет.  233. 

Черянва,  ви,  ж.  Въ  выраж.:  на  че- 
рнику. По  очереди.  Вх.  Лем.  482. 

Черятиса,  ряюся,  вшся,  гл.  Міняться. 
Вх.  Лем.  482. 

Чесальний,  а,  в.  Служащій  для  чеса- 
нія.  Чесальна  щітка.  Щетка  для  очистки 
пеньки.  НВолын.  у. 

Чесінннй,  а,  е.  О  полотні:  самое  луч- 
шее н  тонкое.  Шух.  І.   147,  259. 

Чесання,  ня,  с  Чесаніе.  Ум.  Чесан* 
нячно.  Чи  жаль  тобі  гуляннячка,  субіт- 
нього  чесаннячка.  Нп. 

Чесати,  тлу,  шеш,  гл.  1)  Чесать.  Чеше 
косу.  Шевч.  19.  Чеше,  як  мачуха.  Ном. 
№  9382.  2)  Иіти,  біжать.  Куди,  дівчата, 
чешете?  Мир.  Пов.  І.  144.  Чоботи  в  ру- 

ках несеш,  а  до  мене  босий  чешеш.  Чуб. 
У.  1125.  3)  Бить,  рубить.  Явтух  Рябка 
все  знай  по  жижках  чеше.  Г.-Арт.  (О. 
1861.  Ш.  82).  Меч-самобієць  чесав  уже 
його  військо.  Грин.  І.   187. 

Чесатися,  шуся,  шешся,  гл.  Чесаться. 
Марусю,  дусю,  мийся,  чешися.  Ном. 
№  11261.  Чешися  кінь  з  конем,  віл  з  во- 

лом, а  свиня  об  тин,  як  нема  з  ким. 
Ном.  №  1029. 

Чесний,  а,  є.  1)  Честный.  Чесний  не 
одурить.  2)  Почтенный,  уважаемый.  Між 
людьми  чесними  зубів  не  продавай.  Ном. 
№  12647.  Яка  в  мене  борода  чесна  і  ве- 

лика. Закр.  Вона  чесного  роду.  Стор.  М. 

Нр.  52.  Млин — чесна  храмина.  Ном. 
№  10299  3)  Чесний  хрест.  Праздник, 
воздвиженія  креста  (14  сентября).  О.  1861. 
У.  73.  Поїхав  ото  я  саме  під  Чесного 

Хреста  у  ліс  дрова  рубати.  Грин.  І.  4. 
Чесність,  ности,  ж.  Честность.  Ба- 

гатство лихо  возьме,  а  чесність  із  нами. 

Грин.  Ш.  284. 
Чесно,  нар.  1)  Честно.  Чесно  рахує, — 



970 ЧЕСНОТА  — ЧКТИГНЯ . 

чужого  не  хоче.  2)  Какъ  слідуеть  съ 
уваженіемг,  съ  иочтеніемг,  съ  честью,  съ 
достоинствомъ.  Народу  чесно  поклонивсь. 
Алв.  27.  Батька  чесно  поховали.  Г.  Барв. 
185. 

Чеонбта,  и.  ж.  Добродетель.  Тихі 
чесноти  без  розголосу  і  пихи  приваблю- 

вали мене.  Г.  Барв.  873. 

Чесноти,  ну,  вфш,  гл.  Одн.  в.  оть  че- 
сати 1.  Тільки  раз  чеснула  гребінцем,  а 

він  і  переломивсь.  Харьк. 
Чеснив,  ка,  м.  Честный  человічгь. 

Мнж.   194. 

Честень,  ня,  м.  Памятник'ь,  монументь. 
Встречено  только  у  Кулиша.  К.  Дз.  54. 
К.  Дз.  59.  Хто  чесно  привітав  твій 
чеетень  мармуровий?  К.  Дз.  59. 

Честь,  ти,  ж.  Честь.  Честь  Богу,  хва- 

ла, а  вам  на  здоров'я.  Ном.  №  10008. 
Я  б  і  сказав  тобі,  та  честь  на  собГ  кладу. 

Я  не  хочу  тебі  этого  сказать  изъ  уваже- 
вія  къ  самому  собі.  Ном.  №  3582. 

Чеська,  нар.  Нъ  вираженій:  по  чеськи. 
Честью,  какъ  слідуеть.  Коли  прийшов, 
вражий  сину,  то  по  чеськи  сядь.  Чуб. 
V.  955. 

Четвер,  рга,  м.  Четвергъ.  У  неділю  я 
її  одвідала,  а  в  четвер  почули  ми,  що 
вмерла.  МВ.  І.  78.  Середа  нехай  не  трап- 

ляється наперед  четверга.  Ном.  №  532. 
— жилавий,  жйлний.  См.  Жилавий. 

Четверговий,  а,  е.  Четверговый.  Грин. 
ПІ.  558. 

Четверень,  рвя,  м.  Одна  часть  рас- 
пиленнаго  начетверо  древеснаго  ствола. 
Су  иск.  у. 

Четверик,  ка,  м.  Четвери  къ,  четверка. 
Пішов  четвериком  орать.  Рудч.  Ск.  І. 
180.  Ум.  Четверичбк. 

Четверйвва,  ви,  ж.  Въ  загадке  каж- 
дая штука  изъ  четырехъ.  Чотирі  четве- 

ринки,  п'ята  гіятиринка,  шосте  гостре, 
аьоме  просте  (вікно).  Ном.  №  284,  стр. 
298. 

Четвернйв,  ка,  м.  Шлея  съ  четырьмя 
полосами  (продольными  и  поперечными). 

Вас.  160.  См.  Трійник,  п'ятерик  и  пр. 
Четверннпя,  ці,  ж.  Четверка  воловъ. 

Ум.  Четвер  ни  чка.  А  в  чистім  полі  близь- 
ко дороги  орет  ми  плужок  четверничкою. 

Гол.  II.  17. 

Четверни,  ні  ж.  Четверка.  Пан  чет- 
вернею пробіжить.  МВ.  I.  22. 

Четвернак,  ву,  м.  Сортъ  рога  (у  гре- 
бевщиковъ).  Вас.  163. 

Четверо,  числ.  Четверо.  Четверо  яблу- 

чок котяться.  Ном.  Заг.  №    463.    У   неї 

вже  четверо  дітей    Харьк. 

Четвертак,  ка,  м.  1 )  Лошадь  или  быкъ 
четырехъ  літь.  Харьк.  2)  Бревно  въ 

4  сажня  длиной.  Шух.  I  177.  3)  Четвер- 
такъ  (займете,  язь  русск.  языка?)  Ум. 

Четвертачок. 
Четвертака,  кн,  ж.  Корова  четырехъ 

літь.  Харьк. 

Четвертий,  а,  е.  Четвертый.  Живе 
Олеся  рік  і  другий,  і  третій,  і  четвер- 

тий. МВ.  І.  45.  Ум.  Четвертеньиий.  Ля- 
хів-панів  у  нічку  у  четвертеньку  так 
як  кабанів  заганяйте.  АД.  II.  115. 

Четвертина,  вн,  ж.  1)  Четвертая, 

часть,  четверть.  Четвертина  сала.  Чет- 
верть куска  сала,  не  какого  либо  куска,  а 

такого,  какими  сало  солится.  Доїв  окрай 
ця  й  сала  четвертину.  Мкр.  Н.  10 

2)  Четвертина  прбса,  жита  и  пр.  Известная 
міра  земли  для  посіва  проса,  ржи  н  пр. 
А  що  ж  мені  на  год?  Даете  день  проса 

(четвертину  проса  викосить).  Рудч.  Ск.  I. 
89.  8)  Четверть  кварты.  Четвертину 
горілки  купи.  Грин.  I.  188.  Вернулась  з 

четвертиною  горілки,  поставила  її  пе- 
ред Чіпкою.  Мир.  ХРВ.  195.  4)  Четвер 

тая  часть  дубовой  болванки.  Вас.  148. 
Ум.  Четвертинка. 

Четвертувати,    тую,    еш,    гл.=Чвер-  N 
тувати.  Греб.  366.    Ріж    мене,    четвер- 

туй, а  я  з  тобою  не  піду.  Стор.  М.  Пр.  36. 

Четверть,  тв,  ж.  1)  Четверть,  четвер- 
тая часть  аршина.  Да  рівному  було  до 

п'яти  четвертей  снігу.  О.  1862.  IV.  92. 
2)  Четверть  (міра  сыпучихъ  твлъ).  Двісті 
четвертей  жита  і  триста  четвертей 
пшениці.  Грин.  I.   ПО. 

Четвертак,  ва,  м.  Четырехгранный 
ячмень.  Вх.  Пч.  II.  32. 

Четверуватвся,  руюся,  вшеа,  гл.  За- 
прягать дві  лары  воловъ  въ  возъ  (при 

тяжелой  клади).  Міус.  окр. 

Четверуха,  хв,  ж.  Міра  поля:  '/<  за- 
гона. Черниг.  г. 

Четвірко,  числ.  Ум.  отъ  четверо.  Гос- 
подь благословив  і  діточ..ами:  четвірко 

їх  мали.  Св.  Л.  8. 

Четен,  ва,  м.  Плетеная  въ  виді  рі- 
шетки  стінка;  изъ  такихъ  стінокь  со- 
ставляютъ  агел,  загороду  для  овецъ.  О. 
1862.  V.  Кух.  39. 

Четврвя,  ві,  ж.  Всі  четыре  колеса 
въ  возу  вмісті.  Екатериносл. 
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Четархатнн,  я,  9.  Шершавый,  шеро- 
ховатый. Вх.  Пч.  1.  15. 

Че*ь,  та,  ж.  Четверть  Три  четі.  О. 
1862.  I.  81. 

Чех,  ха,  м.  1)  Чехъ.  Жедех.  2)  1'одъ 
серебряной  иди  золотой  старой  монеты. 
Ко1Ь.  I.  38. 

Чехнейстер,  ра,  м.  Шафмейстеръ,  на- 
чальникъ  овцеводнаго  хозяйства  въ  круп- 
ныхъ  экономшхъ.  Хере.  г. 

Чехнутн,  ну,  неш,  гл.  Чахнуть.  Бать- 
ко наш  чехне  та  й  чехпе,  почав  кашля 

ти,  а  далі  и  зовсім  ліг.  Харьк.  у. 
Чехоня,  ні.  ж.=Чаховя. 
Чечевиця,  ці,  ж.  Раст.  Егупш  Ьепз  Ь. 

ЗЮЗО.  I.  122.  Хто  в  горох,  а  хто  в  че- 
чевицю. Нои.  №  6658. 

Чечёкати,  как,  вш,  гл.  Трещать  (о 
наевкомыхъ).  Метелики,  шершні,  бабки, 
коники  снують,  гудуть,  чечекають.  Г. 
Барв.  145. 

Чёчвк,  ка,  м.  11т.  чечетъ.  Бігла  чечіт- 
ка поперед  ворітка;  вийшов  чечик,  дав  їй 

мечик,  а  вона  її  стала.  Нон.  заг.  Лт  429. 
Чечячёня,  ні,  лс.=Чечітка.  Грин.  Ш. 

664. 

Чечітка,  кн,  ж.  Чечетка,  Тгіп  іііа  1і- 
пагіа.  Вх.  Пч.  II.  11.  Хоч  би  уже  лупи- 

лось курчям,  а  вилупилась  чечітка.  Ном. 
Я.  13690. 

Чечуватвоя,  чуюся,  вшея,  гл.=Ця- 
татвся.  Орішками  чечуватися,  вишень- 

ками забавлятися.  Чуб.  Ш.  292. 

Чечуга,  ги,  ж.  1)  Рыба:  стерлядь,  Асі- 
репзег  гиіпепиз.  Браун.  31.  КоІЬ.  І.  72. 
Рибка  чечуга  плаває  доволі.  Гол.  Ш.  333. 
2)  Свинья.  Св.  Л.  З,  52. 

Чечура,  рн,  ас.=Чечуга  1?  Зобачив 
рибу  чечуру.  Чуб.  Ш.  441. 

Чвчутння,  ні,  лс.=Чечітка. 
Чеша,  ші,  ж.  Чехонь.  Черк.  у. 

ЧвгІр,  ра,  л.=Чагарь.   Шух.    І.    210. 
Чвра,  рн,  ж.  Жидкая  кулеша.  (См.). 

Шух.  І.  108. 

Чи,  с.  Ли,  или,  разв*.  Чи  може  слі- 
пий сліпого  водити?  6в.  Л.  VI  39.  Чи 

гріх,  чи  два,  а  вже  не  видержу.  Ном. 
№  118.  Як  де  зробить  чорногуз  гніздо 
на  хаті,  чи  у  дворі,  то  та  хата  щас- 

лива. Чуб.  Та  чи  то  ж  повірять?  Шейк. 
Чи  вже  б  то  пожаліли?  Снм.  236.  Мо- 

же до  того  чи  й  доживемо.  О.  1861.  VII. 
16.  Чи  так,  то  й  так.  Ну,  пусть  будегь  и 

•гать.  Рудч.  Ск.  І.  1.  Чи  що.  Что-ли.  Що 

він  там  чортів  сліпить,  чи  що?  Ном. 
X  10932. 

Чиберачвн.  См.  Чеберячка.  Батько 
скаче,  мати  плаче,  а  жид  біжки  чибе- 
рачки.  Чуб.  Ш.  473. 

Чябрвк,  ка,  м.  Раст.  а)=Чебрець  а). 
Шух.  І.  22.  б)— дикий.  Тпутиз  топіапиз. 
Шух.  І.  22. 

Чвга,  гя,  лс.=Чечуга  1.  ЫУЕ.  І.  40. 
Чвгатв,  гаю,  вш,  гл.  Подстерегать.  К. 

ЧР.  312,  16,  167.  Піднялись  чужі  на 
мене,  на  мою  чигають  душу.  К.  Псал. 
125. 

Чвгінь,  (ні,  ж.  ?)  Жердь,  бревно,  ко- 
торымъ  подпираютъ  бокъ  плота  или  бер- 

лини, чтобы  поставить  плоть  или  судно 
ровно,  если  наклонены.  Екатеринцсл.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 
Чиж,  зка,  м.  1)  Чижъ,  Ггш^Ша  Зріпиз. 

Вх.  Пч.  II.  П.  2)  Родъ  дътской  игры. 
Ив  17.  Ум.  Чижик.  Весною  чижик  моло- 

денький, такий  співучий,  проворненький 
в  садочку  все  собі  скакав.  Гліб. 
Чвжёнки,  нок,  ж.  мн.  1)  Ум.  отъ 

чинши.  2)  Ботинки,  зашнуровывзтопцеся  по 
бокамъ.  Гол.  Од.  25. 

Чяжмак,  ка,  м.  Саііогь.  Желех.  Ум. 
Чижмачок.  Да  із  сих  чижмачків  обулись 
в  сап'янові.  Маркев.  34. 

Чнжмар,  ра,  м.  Сапожникъ. 
Чнжив,  жен,  ж.  мн  Венгерскіе  са- 

поги черные  или  красные.  Гол.  Од.  77, 
79,  81.  Чижми  з  острогами.  Гол.  Ш. 
408.  Ум.  Чижёики. 

Чвй,  чия  чиє,  мтьст.  Чей,  чья,  чье. 
Чиї  ворота  минеш,  а  попових  ні.  Ном. 
№  216.  Чийсь.  Чей  то.  Чиясь  доля  пугаче. 
Ном.  №  8877. 

I  Чин,  ка,  м.  Пт.  Ьааіиз,  сорокопутъ. 
Вх.  Лем.  482. 

II.  Чнв,  меж  1)  Отъ  чнкати, — выра- 
жаетъ  рЬзавье.  0.  1862.  IX.  119.  2)  Вы- 
ражаетъ  прыганье  (въ  загадкъ).  Куций 
Степанко  скрутився,  звертівся,  та  й 
по  хаті  скаче — чик,  чик!  Ном.  Заг.  Л  335. 

Чвка,  кв,  ж.  Дътск.  Ножикъ,  все  острое. 
Не  займай — це  чика.  Екатериносл.  г. 
Чйкавка,  кя,  ас.=Чекіт.  Вх.  Пч. 

II.   12. 

Чякало,  ла,  с  =Чапавка.  Вх.  Пч. 
И.  23. 

Чвкатв,  кию,  вш,  гл.  1)  Різать  но- 
жемъ,  ножницами.  2)  0  птицахъ:  чирикать, 
стрекотать.  Сорока  чикат.  Вх.  Лем.  482. 

Чвкач,  чя,  л.=Чекіт=Чвкавка.  Вх. 
Ич.  II.  12. 
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Чики-чики,  меж.,  выражающее  р^за- 
ніе.  Чики-чики  личаки  на  дубові  лапті. 
Чуб.  Ш.  106.  Чики-чики  два  ножики  за- 

різали рака. 
Чнкнлдйха,  хн,  ж.  Названіе  плохой 

водки.  Марк.  169.  Б  сей  день  його  отець 
опрягся,  як  чикилдихи  обіжрався, — Анхиз 
з  горілочки  умер.  Котл.  Ен.  И.  9. 

Чнкір,  кору,  м  =Сізір.  Вх.  Пч. 
II.  13. 
Чикнуть,  ну.  нет,  гл.  Одв.  в.  огь 

чикати.  Візьмуть,  чикнуть  ножем  паль- 
ця. Драг.  2. 

Чйколодок,  дка,  чнколоаов  вка,  м.— 
Чиколо?ок.  Желех. 

Чнколоток,  тка,  м.  1  )=Щиволоток. 
Вх.  Пч.  I.  15.2)  Коленное  сочлененіе  ко- 

ліно. Вх.;Пч.  I.  15. 
Чикулївкя,  кв,  ж—  Верхоляк  Вх. 11ч.  II.  8. 
Чим.  Творит,  пад.  огь  що.  (См.). 
Чималий,  а,  е.  Порядочный,  довольно 

большой,  значительный.  Городець  чималий. 
Рудч.  Ск.  I.  25.  Розвела  пожар  чимал. 
Котл.  Ен.  I.  37.  Ум.  Чималенький. 

Чимало,  нар.  Порядочно,  довольно  мно- 
го, значительно.  Чимало  літ  переверну- 

лось, води  чимало  утекло,  і  в  хутір  ли- 
хо завернуло,  і  сліз  чимало  принесло. 

Шевч.  106.  Ум.  Чималенько. 

Чвмбарка,  кк,  ж.  Родъ  верхней  одеж- 
ды у  міщанг.  А  міщанство!  У  них  своя 

одежа....  чимбарка  суконна....  О.  1862. 
ТШ.  33.  См.  Чамара,  чемера,  чемериа. 

Чвнбарь,  ря,  .и.  и  пр.— Чянбарь  и 
пр.  0.  1862.  I.  52. 

Чкмбір,  ббру,  л —Крайка.  Вх.  Зн.  80. 
Ум.  Чимбории.  Вх.  Зн.  80. 

Чякбрас,  су,  м.  Раст.  Спгувапіпегаига 
8е£еІит.  Вх.  Пч.  II.  30. 

Чкмбрва,  кн,  лс.=Ченврка. 
Чимнсуватн,  сую,  вш,  гл.  Різать.  Бе- 

ре  дружко  ніж  колодій  і  чимисує  той 
коровай  на  шматочки.  МУЕ.  І.  133. 
(Полтав.). 

Чимсатн,  оаю,  вш,  г л.= Чухрати  1, 
2,  4.  Вх.  Зн.  80. 

Чимчикувати,  куп,  вш,  гл.  Иттн 
быстро.  Шевч.  621.  Люде  ідуть  мостом, 
а  він  прямо  водою  чимчикує.  Драг.    140. 

Чкн,  ну,  м.  1)  Дійствіе,  діяніе.  Після 
старої  голови  все  марно  пійшло.  Ні  по- 

рядку, ні  чину.  Г.  Барв.  224.  2)  Способъ, 
образъ.  То — проше  пана — оттаким  чи- 
ном  робилось.  НВолын.    у.    Одслуживши 

в  церкві  службу  Божу  і  похорон,  як  слі- 
дує, понесли  тим  же  чином  і  на  клад- 

вище.  Кв.  3)  Чинъ  (заимствовано  изъ  рус- 
скаго  языка).  Великого  чину  дійшов.  МВ. 
II.  32. 

Чина,  нв,  ж.—  рбзова.  Раст.  ЬаЬпугпв 
ідіЬегозиз  І..  ЗЮЗО.  І.  126. 

Чннарка,  кв,  ае.=Чемерка  1.  ХС. 
IV*.  51.  Ум.  Чинёрочка. 

Чнварчйна,  ня,ас.=Чвнарка.Харьк.у. 

Чинбарите,  рю,  рвш,  гл.  Быть  кожев- ни коїть. 

Чвнбарйха,  хн,  ж.   Жена   кожевника. 
Чинбарня,  ні,  ж.  Заведеніе  для  вы- 

ділки  кожъ.  (Залюбовск.). 
Чинбарство,  на,  с.  Кожсвничество. 
Чинбарський,  а,  є.  Кожевничій,  коже- 

венный. Линтваревий  кожух  (пахне)  за 
півмулі  чинбарським  квасом.    Сим.    226. 

Чнвбарь,  ря,  м.  Кожевникъ.  Чуб.  VII. 
431.  Вас.  156. 

Чиибурка.  кв,  ж.  „Колісчатко  на 
бичові  коло  лямки,  якою  тягнуть  невід 

з  моря*,  бйскъ.  Слов.  Д.  Эварн. 
Чингал,  да,  м.  Кивжалъ.  Тільки  й  зо- 

ставили собі  по  чингалу,  про  всякий 
случай,  од  звірюки.  Стор.  П.  12. 

Чиндовбра,  рн,  ж.  См.  Цінгавора.  А 
на  йому  шуба  люба,  а  на  шубі  чиндо- 
кора,  на  чиндокорі  поясочок.  Чуб.  Ш. 
457. 

Чвнёвняк,  ка,  .и.  Столбовая  дорога. Угор. 

Чйвв,  вів,  мн.  1)  Місто,  гді  пере- 
крещиваются нити  основы.  Колставти- 

ногр.  у.  МУЕ.  ВЗ.  21.  Шух.  I.  259.  2)  Ко- 
лышки въ  сновалкі,  при  помощи  которыхъ 

делаются  чини  1    Лохв.  у.  Вас.  202. 
Чвнйтн,  ню,  ниш,  гл.  1)  Ділать,  про- 

изводить, исполнять.  Незнай  гріха  не  чи- 
нить. Ном.  >6  Ю6.  її  мати  гречаники 

чинить.  Мил.  95.  Не  чини  лихого,  не 

бійся  нічого.  Ном.  №  4442.  Порядки  чи- 
нити. Мет.  179.  Чини  мою  вблю.  Испол- 

няй мое  желаніе.  АД.  I.  2€Э.  Чините  лас- 
ку! Сделайте  одолженіе!  пожалуйста!  Чи- 

ніте ласку,  внесіть  ковби  ку!  Чуб.  Ш. 

476.  2)  О  змів:  класть  яйца.  Гадина  чи- 
нить уперед  яйце,  а  потім  віводить  га- 

диніта.  Шух.  I.  238.  3)  Дубить,  вьіді- лывать  (кожу). 

Чинитися,  ЯЮСЯ,  иВШОВ,  гл.  і)  Ді- 
ляться, происходить;  становиться.  Чини- 

лося те  у  давню  давнину.  МВ.  II.  61.  Чо- 
ловік чинится,  давний,  медвідь — старий. 

Вх.  Зя.  80.   2)    Выдавать    себя    ва   кого. 
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Він  чиниться  Христос,  а  йому  грішна 
окінка  ноги  миє!  як  то  так?— казали 
жиди.  Канев.  у. 

Чинка,  ви,  ж.  Выделка  кожъ.  Сумск.  у. 
Чиакй,  .*к.==Чарн  (см.  Чар.)  Вх. 

Зн.  80. 

Чйноватій,  а,  є.  і)=Чнноватний. 
МУЕ.  Ш.  25.  2)— те  полотий.  Полотно, 
ирн  ткани  котораго  нитки  основы  въ  чи- 

нах (сы  чини)  перекрещиваются  не  пара 
съ  парой,  а  каждый  три  съ  каждой  одной. 
Шух.  І.  259. 
Чйноватняя,  а,  є.  1)  Чиноватна  лйства. 

Часть  сновалки,  при  помощи  которой  де- 
лаются чини.  МУЕ.  Ш.  15.  2)"— міток.  Мі- 

ток, въ  которомъ  одно  пасмо  иміегь  30  ни- 
токъ  вместо  60.  МУЕ.  Ш.  14. 

Чннбвать,  ті,  ж,  —  Чнновате  полотно. 
(См.  Чияоватий  2).  Вх.  Зн.  80. 

Чивч,  чу  и  пр.=Чинш  и  пр.  Давала 
чинчу  до  двора  ковбас  десятків  з  три 

латину.  Котл.  Ен.  IV".  43. 
Чннчерйї,  їв,  (м.  ?).  Кандалы,  оковы. 

Угор. 

Чивчнвуватн.  кую,  еш,  гл.=Чямчн- 
хуватн. 

Чинш,  шу,  м.  Чивтъ,  оброкъ.  плата 
за  пользованіе  землей.  К.  ЧР.  427.  Кра- 

ще стать  на  чинш,  а  потім  викупить 
землю.  О.  1862.  IV.  105. 

Чиншів,  шія,  м  =Чиншовив.  О.  1862. 
IV.  93. 

Чиншовий,  а,  е.  Чиншевой,  оброчный. 
Чиншова  земля.  Чиншова  шляхта.  О. 
1862.  VII.  87. 
Чиншовик,  ка,  м.  Платящій  чиншъ, 

состояний  на  чившезомъ  положеній. 

Чвншуватися,  шуюся,  вшой,  гл.  Пла- 
тить чиншъ.  О.  1862.  VII.  88. 

Чйвьба,  бй,  ж  1)  Вычинка.  выдълка. 
Цей  ремінь  не  хлібної  чиньби,  а  кер- 
мецьког.  Константиногр.  у.  Шкурка  за 
чиньбу  не  стане.  Ном.  №  10571.  2)  Трепка. 
Дав  йому  доброї  чиньби.  Ном.    >£    4014. 

Чинника,  вн,  ж.  Бомба,  начиненная 
порохомъ.  Черном. 

I.  Чиаятн,  вйю,  еш,  гл.  Вычннивать, 
выдъмывать,  дубить.  Шевчик  шкури  чи- 
няе,  а  він  дубом  воняе.  Чуб.  V.  1087. 

II.  Чинити,  вйю,  еш,  гл.  Сокращенное 
відчиняти.  Чиняй,  пані,  вороп'.а, — где  твоя 
робота.  Чуб.   Ш.  233. 

Чйпавва,  кн,  ж.  Жердь  на  гребні 
крыши  на  клуні,  связывающая  ключчя.  МУЕ. 
1.  ьз.  • 

Чвнуга,  гв,  ж.  Раст.=Дереза,  Сага^а- 
па  Ггиіевсепз  Юс.  ЗЮЗО.  I.  115. 

Чвр,  ру,  м.  1)  Родъ  размазни,  салама- 
ты изъ  кукурузной  муки.  МУЕ.  I.  104. 

2)  Трупъ.  Желех. 
Чнр&нка,  вн,  ж.  Порода  утки,  Апаэ 

сгесса  Ум.  Чираночка.  Ой  на  ставу,  на 
ставочку  піймав  качур   чираночку.    Гол. 
I.  317. 

Чйрва,  вв,  ж.  Масть  въ  картать:  чер- 
ва. КС.  1887.  VI.  463. 

Чирвовий,  а,  е.  Червонный  (о  масти 
въ  картахъ).  КС.  1887.  VI.  465. 

Чиренка,  вв,  ае.=Чнранка.    Вх.   Пч. 
II.  8. 

Чиргикати,  каю,  еш,  гл.  О  ласточкахъ: 
чирикать.  Ластівки  чиргикають.  Св.  Л. 
218. 

Чйрва,  ки,  ж.  1 )  Чирокъ  (утка).  Не 
туди  чирка  носом  керує.  Ном.  №  5091. 
2)  Чирей.  Вх.  Зн.  80. 
Чирвот,та.л.=Окелюх.  Вх.  Пч.  II.  15. 
Чнрвун,  на,  .«.=Цівкун.  Вх.  Пч.  П.  9. 
Чирув,  на,  м.  Солеваренная  сковорода. 

Вх.  Зн.  49. 
Чирус,  си,  м.  Мелкая  порода  скумбрій. 

Хере.  г. 
Чврч,  ча,  м  =Черкач    Вх.  Леи.  483. 
Чнрчак,  ва,  л.=Чврч.  Вх.    Уг.    275. 
Чирй,  рятв,  с.  Чиренокъ,  птенсцъ 

чирка.  Вилітали  пташата-чирята.  Чуб. 
Ш.  ПО.  І  тілько  край  ставка  оставсь 
табун  утят.  Чи  крижні  то  були,  чи 
то  були  чирята,  —  про  те  нам  байдуже. 

Греб.  387. 
Чиряк,  ка,  м.  Чирей,  вередъ.  Чиряк 

великий,  а  гною  мало.  Поел.  Догожае, 
як  чирякові.  Ном.  №  4457. 

Чирякуватий,  я,  е.  Покрытый  чирьями. 
Чирянва,  вв,  ж.  1)=Чкрка.  Вх.  Пч. 

II.  8.  2)=Чи;.анна.  Вх.  Пч.  П.  8. 
Чврйчва,  вв,  ос.— Чиряк?  Бешихо! 

чирячка,  болячка..     Мьл.  М.  96. 
Численний,  а,  е.  Многочисленный.  Же- 

лех. 
Численність,  воотв,  ж.  Многочислен- 

ность. Желех. 
Численно,  нар.  Многочисленно. 
Числити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Считать. 

Адже  ж  за  Шнів  нас  числить.  Котл. 

Ен.  2)  Разсчитывать.  Все  ділає,  не  числя- 
чи  не  жодну  подяку.  Шейк. 
Числитися,  люся,  лвшоя,  гл.  Счи- 

таться. 
Число,  ла,  с.  1)  Число.  Без  числи.  Безъ 

счету.  Добра  жінка  дванадцять  раз    на 
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день  оіурить,  а  як  яка,  то  й  без  числа. 
Ном.  Л  9078.  То  не  в  число.  Это  не  въ 
счетъ,  это  исключить.  Ном.  №  10669. 

2)  Коли*ество.  Хоч  мале  число  полегкос- 
ти  собі  мали.  АД.  I.  91. 

Чнсннея,  ці,  ж.  Три  нитки  или  1/ю  пас- 
ма Чуб. „711.  408.  Вас.  201,  190.  КоГЬ. 

I.  69.  Йо*у  три  чисниці  до  смерти.  Одной 
ногой  въ  гробу.  Грин.  I.  237. 

Чнстак,  га,  м.  Сеть  для  ловли  рыбы 
на  днъпровскихъ  отмеляхъ.  Вас.  188. 

Чисташ,  гаа,  .и.  Місто,  очищенное  отъ 
ліса. 

Чнстенйна,  ни,  ж.  Рожь  и  пшеница. 
Вх.  Лем.  482.  См.  Чистина  2. 

Чистёць,  тцю,  м.  Раст.  а)  БгаЪа  уег- 
па  Ь.  ЗЮЗО.  1  177.  б)  Оаііит  МоПи^о 
Ь.  ЗЮЗО.  I.  177.  в)  ОгоЬиз  аіиз  Ь. 
ЗЮЗО.  г)  ЗЬеІІагіа  Ноіоозіеа  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  177.  д)  Зіаспуз  гесіа  Ь.  Вх.  Пч.  I.  13. 

ЗЮЗО.  I.  137.  є)— лісовій.  ЗІаЬісе  Ноіоз- 
іеа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Чистий,  а,  в.  1)  Чистый,  незагрязнен- 
ный, прозрачный.  Ой  гляну  я  в  чисту 

еоду  да  на  свою  вроду.  Нп.  2)  Незарос- 
иій  сорными  травами.  Таке  просо  чисте 
та  велике.  Рудч.  Ск.  3)  Чистый,  гладкій 
Бог  дасть  долю  і  в  чистім  полю.  Посл. 

4)  —  четвер.  Четверть  страстной  неділи 
великаго  поста.  ХС.  І.  75.  Маркев.  4.  Ум. 
Чистенький,  чистесенький.  Рудч.  Ск.  І.  10. 
Чистюиький.  Фр.  (Желех ). 

Чистив,  ка,  м.  Раст.  а")=Чнстець  а). 
Борз.  у.  Прилуц.  у.  б)  Зейиш  асге  і.. 
ЗЮЗО.  І.  136.  в)-жбвгий.  СЬеІіс-опіит 
та^з  Ь.  ЗЮЗО.  І.  116. 

Чнетйлище,  ща,  с  Чистилище.  Чув-їм 
за  чивтилигце,  же  то  іст  місци  для 
грішників  на  пукуту.  Гн.  II.  76. 

Чистило,  ла,  с  Дітскій  послъдъ,  ріа- 
сепіа.  Вх   Зн.  80. 

Чистина,  нй,  ж.  1 )  Чистое,  незароешее 
місто.  А  серед  озера  є  дві  чистині.  Ум. 

Чистйнка.  Там  у  лісі  таки  чимало  є  чи- 
стинок.  2)  Чистина?  Зерновой  хлъбъ: 
ячмень,  полба,  рожь,  пшеница.  Вх.  Леи. 
483. 

Чистити,  щу,  Стнш,  гл.  1)  Чистить. 
Зайду  до  тії  кринички,  що  я  чистила. 

Рудч.  Ск.  П.  57.  Не  чисть  мене  до  жи- 
вого, то  збавлю  тебе  од  всього  злого.  Ном. 

АЇ  282.  2)  Бить,  колотить.  Почала...  гос- 
тей чистити.  Мнж.  71. 

Чиститися,  щуся,  стишся,  гл.  Чис- 
титься. Почав  чиститись  і  прибіратись. 

Левиц.  Пов.  11. 

Чистісінький,  а,  е.  Совершенно  чис- 
тый. Ой  бував  же  я  та  в  чистісінькім 

полю.  О.  1862.  IV.  15. 

Чистісінько,  кар.  1)  Совершенно  чис- 
то. Чистісінько  в  хаті, — ніде  ні  смі- 

тинки. Харьк.  2)  Совершенно,  совевмъ 
(сильніе,  чъмъ  чисто  2).  Чистісінько  він 
та'й  годі.  Харьк. 

Чистість,  тости,  ж.  1)  Чистота,  отсут- 
ствіе  грязи,  сору.  Желех.  2)  Чистота  ду- 

ховная. Желех. 
Чйстннк,  ка,  м.  Раст.  Кашшсиїиа 

асгіз  Ь.  Анв.  290. 

Чнстняв,  ку,  м.  Раст.  ЗіасЬиз  гесіа  Ь.' ЗЮЗО.  І.  137.  См.  Чистець. 

Чисто,  нар.  1)  Чисто.  Е,  вже!  тому 
низько  в  голови,  в  кого  чисто  в  дворі;  а 
тому  лекше  здихає,  що  двір  вичищав. 
Ном.  .№  1407.  2)  Совершенно,  совсімь. 

Чисто  всіх  побудила.  Г.  Барв.  225.  Ви- 
брав усю  чисто  воду.  Рудч.  Ск.  І.  37. 

Ум.  Чистенько,  чистесенько.  Чистенько  коло 

посуди  хбдить,— ничего  не  оставляеть,  все 
съвдаетъ.  Ном.  .V.  11256. 

Чнетобрёха  и  чистобрьбха,  хи,  об. 
Кто  вретъ  искусно,  безъ  запинки.  Инший 
і  правди  так    не  роскаже,  як  він  бу- 

ло збреше:  уже  чистобрьоха  був  покій- 
ний! О.  1861.  V.  67. 

Чистовід,  воду,  м.  Місто,  гді  чистая 
вода,  незагразвенная,  непороешая  водо- 

рослями. Тут  краще  купаться:  тут 
чистовід,  а  на  брідку  погано.    Лубен,    у. 

Чпстоплодний.  а,  е.  Рожденный  въ 

законномъ  бракі?  Дай  же,  Господи,  ді- 
точкам чистоплодним!  ЕЗ.  V.  108. 

Чистополнна,  ни,  ж.  Чистое  поле.  Не- 
хай іде  на  чистополину,  там  і  дихати 

лекше.  Харьк.  г. 
Чистота,  ти,  ж.  Чистота.  Мнж.  122. 

Грин.  Ш.  404.  Хто  чистоту  з  нечисто- 
го добуде?  К.  Іов.  ЗО. 

Чистюк,  ка,  м.  Чистикь,  чистоплотный. 
Чистюнький,  а,  в.  Ум.  огь  чистий. 

Фр.»  (Желех.). 
Чистих,  ха,  м.  Насік.  Кера  сіпегеа. 

Вх.  Пч.  II.  27. 

Чистючва,  кв,  ж.  Чистуха,  чисто- 
плотная. 

Чйтавий,  а,  е.  Большой,  порядочный, 

хорошій.  Угор. 

Читака,  ки,  об.  Чтецъ,  чтица.  Із  тв- 
бе,  як  бачу,  і  читака  поганий. 

Читальник,  ка,  м.  Читатель.  Багацько 
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читамликів  дожидається  тієї  книжки. 
Левиц.  Нов.  255. 

Читання,  на,  с  1)  Чтеніе.  Грин.  І. 
289.  Як<  співання,  таке  й  читання. 

Нов.  .V  6015.  2)  Считаніе.  У  нас  пінязь- 
ки  без  читаня— безъ  счету.  Вх.  Лем.  483. 

Читати,  таю,  вт,  гл  1 )  Читать.  Батень- 
ко йде  тл  в  листоньку  читає,  читаючи 

та  жалібуенько ридає.  Чуб.  І.  17-4.  2)  Счи- 
тать. Вх.  Лем.  483. 

Чвтач,  ча,  м.  Читатель.  К.    ЧР.    100. 

Чвтець,  тця,  л.=Чвтач.  Ном.  Од  ви- 
давця, І. 

Чнч,  чі,  ае.^Чвчва.  Вх.  Зн.  80. 
Чвчва.  ви,  ж.  Плохое  болотное  сіно. 

Вх.  Зн.  80. 

Чвчёватв,  каю.  вш,  гл.  О  сорокі:  кри- 
чать. Вх.  Пч.  І.   15. 

Чвчёрчвк,  ку,  м.  Встречено  ві.  нар. 
пісні  вместо  черчик.  Васильчику-чичер- 
чику,  посію  тебе  в  городчику.  О.  1861. 
XI.  Св.  67. 

Чмчврв.  Иь  вираженій:  Ні  чичмрн.  Ни 
гугу!  нн  слова!  не  шелохнется.  Ні  чичирк! 
і  дух  притаїв.  Ном.  А;  12942. 

Чичврннути,  ну,  веш,  гл.  Шелохнуть- 
ся, зашелестіть.  Уиотребл.  съ  отрицаніемг. 

Ніщо  а  ні  чичиркне.  Лохв.  у. 

Чвчва,  кв,  ж.  П.вітокь.  Угор. 
Чячмаря,  рі,  ж.  Мелкіп  дождикъ.  .Мнж. 

194. 

Чйчнорітн,  рю,  рвш,  гл  ість  иного, 
съ  жадностью.  Чичморить,  чичморить! 
Лебед.  у. 

Чншва,  вв.  ж.  1)=Цвшва  Черниг.  у. 
2)— Лучна  1.  Вх.  Лч.  І.    15.    См.    Пушка. 

Чівва,  вв,  ж.  1)  Хохолъ,  волосы  спе- 
реди головы.  Вх.  Зн.  80  Бере  го  за  чів- 

ву.  Фр.  Ср.  117.  2)  ми.  Чівнм.  То-же,  что 
и  волоття  у  кукурузы.  Шух.  I.  100..  Ум. 
ЧІвочиа.  А  чорнії  мої  очі,  чіеочка  гла- 

денька. Шух.  І.  198. 

Чілва,  кв,  лс.=Чулко.  Угор. 

Чільний,  а,  е.  Отборный,  крупный,  зна- 
чительный, вьідающійся.  Чільне  зерно.  От 

стане  він  чільний  господарь,  богатий, 
маючий  як  па*.  Млак.   102. 

Чільце,  ці,  г.  1)  Ум.  огь  чоло.  2)  Родъ 
жевской  головной  повязки.  Вх.  Зн.  80. 

Чімнруха,  хв,  ж.  Названі'?  водки. 
Бодай  тії  пани  жили,  що  гуральні  ста- 

новили: як  би  не  ся  чімируха,  то  я  б 
агинув  так,  як  муха.  Ном.  Лі    11659. 

Чівва.  кв,  .*:.  Боліє  длинный  волокна 
овечьей  шерсти.  Гол.  Од.  39. 

Чім  вати,  каю,  вш,  гл,.  Отделять  боліє 
длинный  волокна  овечьей  шерсти.  Гол. 

Од.  39. 
Чінхятв,  хаю,  вш,  гл.=Чухра*н  1, 

2,  4.  Вх.  Зн.  80.  Чімхай  до  війта.  Вх. 
Зн.  43. 

I.  Чіп,  чопа,  м.  1)  Деревянная  заты- 
чка у  бочки.  Узялась  за  чіп,  щоб  одіт- 

кнуть.  Рудч.  Ск.  II.  151  П'яний,  як  чіп. Ном.  .V  11740.  Ходити  до  чопа.  Пьянство- 
вать, ходить  ьъ  кабакъ.  Ном.  .V  П701. 

2ї  Стержень,  на  которомь  что  либо  ходить, 

качается  или  вращается  (въ  виді  колыш- 
ка, винта  и  пр.)  -  является  частью  ыно- 

гихъ  машннъ  и  сварядовъ,  напр.  винтъ, 
соединяющій  половинки  ножницъ.  Шух. 
I  153.  Также  часть:  верклюга,  верлату, 
курительной  трубки  (металлическая  крышка 
ходвТЬ  на  немъ),  гЛл  і  см.  пїла).  Шух.  I. 

187,  255,  276,  254.  3)  Колышекъ  въ  сво- 
ваїкі.  Шух  I.  150.  См.  Снувавка.  4)  Ко- 

лышет,, зубъ  іжелізньїй)  въ  бороні..  Шух. 
1.  166.  5)  Шипъ  въ  сголбі  для  связи  съ 
другнмъ  бревномъ.  Уманск  ,  Гайсин.  у.у. 
6)  Железный  шинъ  на  мельннчномъ  валу. 

Лик.  480.  Черниг  у.  7)  Рыба:  А<*рго  2іп- 
#е1.  Вх.  Пч.  II.  18.  Ум.  Чіпбк,  чілочок, 
чопик,  чопёць  (Харьк.,  Залюбовск.).  В  ба 
рилочку  два  напиточки,  нема  чіпочка, 
нема  дірочки.  Ном.  заг.  .V  64. 

II.  Чіп,  меж.=Чщ&:  Лохв.  у. 
Чіпа,  меж.  Прочь,  вонъ!  (Проймут,  на 

собаку)  Чіпа,  чіпа  в  солому  спати.  Ном. 
№  11319. 

Чіпати,  паю,  вш,  гл.  Трогать  Не  чіпай 
посліду  на  дорозі,  бо  як  торкнеш,  буде 

смердіти.  Ном.  .V  3289.    ■ 

Чіпатися,  паюся,  вшся,  гл=  Чіпля- 
тися. Щоби  не  чіпалися  вроки  чи  ди- 

тини, чи  худобини...  ЕЗ.   V.  218. 

Чіпець,  пця,  м.  1)= Чепець  І.  Русую 
кісоньку  під  чіпець.  Грин.  Ш.  548.  Си- 

дить дівка  в  темниці,  шиє  чіпець  без 

ниці.  Ном.  заг.  Л8  145  2)=Чепчин  3. 

В  чіпці  уродився,  а  на  посторонку  зги- 
не. Ном.  .V  4091.  3)=Чепець  4.  О.  1862. 

V.  Кух.  39. 

Чіпв,  іп'я,  с   ?)=Очепа.  Вх.    Зн.    4  5. 
ЧіпВ!Ів,  а,  е.  Прилипчивый.  Віспа — 

чіпка  хороба.  Міус.  окр. 

Чіпляти,  ляю,  вш,  гл.  Прицеплять, 
вішать.  Ном.    Ле    13428.    Намиста    чіп- 
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ляють.  О.  1861.  XI.  28.  Рушники  чіп- 
ляють. 

Чіплятися,  лаюся.,  ешся,  гл.  ̂ Ціп- 
ляться. Біда  за  біду  чіпляється,  як  у 

ланцюзі  кільце  за  кільце.  Ном.  &  2164. 
9)  Привязываться,  приставать. 

Чіпнарь,  ря,  м.  Мундшенкъ,  кравчій. 
Ві.    Зн.  80.  Угор. 

Чіпко,  нар.=Чепко.  Лохв.  у. 
Чіпок,  пва,  .н.  1)  Ум.  отъ  чіп.  2)==  Че- 

пець 1.  Бреніють  жіночі  чіпки,  чоловічі 
шапки.  Г.  Барв.  148.  Ум.  Чіпбчок,  чнічик, 
чілчичоч.  Глянь,  Палазю,  на  поріг,  несуть 
чіпчичох  либонь  твій.  Грин.   Ш.   548. 

Чіпбчок,  чва,  м.  1)  Ум.  оть  чіп.  2)  Ум. 
огь   чіпок. 

Чіпчик,  ва,  чіпчвчсв.  чка,  м.  Ум. 
огь  чіпок. 

Чірвнйй,  а,  в— Каламутний.  Чірєна 
вода.  Шух.  І.  81. 

Чіріввйй,  а,  е=Червнвнй.  ЕЗ.  У.  84. 

ЧІрва,  вв,  ж.  Порода  утокъ.  Черв.  у. 

ЧІрхаввй,  а,  е.  Шершавый,  шерохо- 
ватый. Фр.  (Желех.). 

ЧІрхатноя,  хаюся,  ешся,  гл.=Чуха- 
тнся.  Желех. 

Чістрнтн,  рю,  рвш,  гл.  Чесать  на 
гребні  пеньку,  шерсть.  Гол.  35,  36,  39. 
Шух.  І.  147. 

Чіт,  ту,  м.  Чегь.  четное  число.  Чіт 
чи  лишка?  Кв. 

Чітуватнся,  туюся,  ешся,  гл.  Играть 
въ  четь  или  нечетъ.  Орішками  чітува- 
тися.  Ни. 

Чітура,  рв,  ж.  Жестянка.  Вх.  Зн.  81. 
Чіхратяй,  а,  е.  Косматый.  Вх.  Зн.  81. 
Чіхратися,  раюся,  «шея,  гл  =Чухв- 

твоя.  Кінь....  розчав  ся  чіхрати  у  тоту 
яблонь.  Драг.  263. 

Чічечва,  ви,  аг.  Ум.  отъ  чічна. 

Чічва,  вв,  ж.  1)  Цвътокъ.  Шух.  1. 
184,  18.  На  його  могилі  четверті  вже 
нічки  процвітають:  і  білі,  і  голубі,  і 
всякі.  Федьк.  Пов.  44.  Ой  зацвіла  красна 
нічка.  Гол.  IV.  489.  2)— жовта=Козельці, 
Капипсиїиз.  Шух.  І.  20.  Ум.  ЧГчечка.  Гол. 
Н.  762.  См.  Чгічка. 

Чічватвй,  а,  в.  1)  Цветистый.  Шух. 
І.  20.  2)  Вышитый  цвітньїми  нитками. 
Чічкаті  вишиваня.  Шух.  І.  245. 

Чічник,  ва,  м.  Раст.  Ьеопіосіоп  іага- 
хасиш.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Чвітвся,  чваюся,  ешся,  <л.=  Цкатя. 
Вх.  Лем.  483 

Чве-чве-чвоу!  меж.  Зовъ  свиней.  Ра- 
домысл.  у. 

Чволвтв,  лю.  лвш,  гл.  Охотвичій  тер- 
нинь о  собакахъ:  лаять  тонкимъ  голосомг, 

увид-ввъ  звіря.  Вх.  Уг.  275. 
Чвурнти,  рю,  рнш,  гл.  Скоро  біжать. 
Чвурнутн,  ну.  неш,  гл.  Побіжать. 

Рудч.  Ск.  І.  128  /  вибравшись  на  добру 
стежку,  чкурнула  просто  до  троян. 
Котл.  Ен.  IV.  45.  Пустив  одного  зайця, — 
той  як  чкурне  в  ліс.  Грив.  1.  218. 

Чля,  нар.  Прилично.  Що  кому  чля. 
Ном.  №  13912. 

Чмакати,  ваю,  еш,  гл.  Чавкать. 
Чмалений,  а,  є— Чиеленяй.  Хмара 

хмару  швидко  гоне,  грім  по  небу  торох- 
тить, вітер  плаче,  вітер  стогне,  дощ  по 

вікнах  порощить.  Лід  чмалену  сю  незгоду 
мов  побиті  люде  сплять.  Сніп,  105. 

Чмана,  вв,  л* ,— Чмара.  Нолт. 

Чманіти,  нію,  еш,  гл  Быть  угорільїмь, 
угорать,  одурівать.  Після  горілки  днів  зо 
три  чманієш.  Лебед.  у. 

Чиара,  рв,  ж,  Призракъ,  привпдіяіо. 
У!  ч.:,гірою  так  і  лізе!  Г.  Барв.  33.  Так 
і  сичуться  до  нас,  як  чмара  та.  Г.  Барв.  49 

Числений,  а,  є.  Ошалівіпій?  Нрийшла 

додому, — як  п'яна,  моє  чмелена.  Мир. 
ХРВ.   17. 

Чмёлив,  ва.  м.  Ум.  огь  чміяь. 

Чмель,  лю,  м.  Раст.  Неііепгузпт  аге- пагіит  Пс.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Чмяга,  гв,  ас.— Шмига.  Якось  прихо- 
диться не  до  чмиги.  Стор.  II.  204. 

Чмирь,  рю.  м.  1)  Короткая  шерсть 
остающаяся  на  пестахъ  послі  валянь» 
сукна.  Вас.  172.  2)  Острый,  противны! 
запах*.  Борсук  у  норі  такого  піддав  члш- 
ру.  Борз.  у.  3)— ря.  Чумазый. 

І.  Чмих,  ху,  м.  1)  Одияъ  разъ  фыр- 
кавія.  2)  Родъ  игры,  въ  которой  ста- 

раются раземішить,  а  сміяться  нельзя: 
кто  чийхне,  тотъ  проигралъ.  Сим.  192. 

П.  Чмих,  меж.,  выражающее  фырка- 
ніе.  Ном.  №  4714. 

Чмихання,  ня,  с.  Фьіркаиіе. 
Чмйхатн,  хаю,  еш  (и  чнйшу,  шеш), 

гл  Фыркать,  пихтіть,  дуть.  Слухаю,  ко- 
ли корови  чмишуть.  О.  1861.  V.  68. 

Чмихає,  як  овечка.  Ном.  №  13943.  Нічо- 
го мені  не  каже,  тільки  чмише.  Г.  Барв. 

288.  Вже  холодом  чмшие.  Конотоп,  у. 

Чмихнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.    в.    оть 
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чмихати.  Фыркнуть,  подуть.  То  муцик,  вир- 
вавшись на  дзір,  на  голос  гончих  одізвав- 

ся,  чмихнув,  завив,  до  них  озвався.  Коті. 
Ен.  IV.  44.  Фыркнуть  оть  смвха.  Сим. 
192. 

Чжіль,  чжедя,  м.  Шмель.  Чмелі  гудуть. 
Ном.  №  11760.  Слухати  чнеліз.  Лежать  на 
землі  оть  удара.  Сердешний  об  землю 
упав,  чмелів  довгенько  дуже  слухав.  Котл. 
Ен.  II.  24.  Ум.  Чиёлик.  Летить  чмелик. 

Рудч.  Ск.  І.  118. 
Чновх,  ха,  м.  Поползень,  Зіііа  еого- 

раеа.  Вх.  Лем.  483. 
Чновхальниця,  ці,  ж.  Трепалка.  Угор. 
Чжбвхатн,  хаю,  вш.  гл.  Трепать  во 

второй  разъ  (ленъ,  пеньку).  Угор. 
Чжбвхачка.  ви,    аг.=Чковхальввця. 
Чжок  и  пр.=Цмов  п  пр. 

Чиола.  ли,  ж.  НасБк.  Хуіосора  \іоіа- 
сеа.  Вх.  Пч.  I.  8. 

Чиоркати,  как»,  еш,  гл.=Чв'яватн  2. Ідеш  по  багні,  а  вода  чморкае.  Вх.  Зн.  81. 

Чжорввутв,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 
чибркати.  Чморкнула  вода.  Вх.  Зн.  81. 

Чжурь,  ря,  м.  Сморчокъ  (грибъ).  Угор. 
Чжут,  тс,  м.  Ироказнвкъ,  затійннкь, 

забави  и  къ,  мастеръ  на  выдумки,  выдум- 
щикъ.  Грицик  той,  то  буе  на  все  село 
чмут:  витесать  кому  якого  нетесаного 
тесана,  так  він  зараз.  Ірин.  II.  209. 

Чмутннк,  ка.  л.=Чжгут.  Сим.  212. 

Чжутовйтвй,  а,  е.  Мастеръ  на  вы- 
думки. Брехенька  ся  довга  і  тесті  чму- 

товиті  иноді  дуже  добре  росказують  и 
своїм  зятям,  як  ті  загостюються.  Ном. 
-V  11926. 

Чмутоввха,  хв,  ж.  Проказница,  за- 
твйница.  выдумщица.  Та  халяндри,  чму- 
шовиха,  для  сміху  скакала.  Мкр.  Н.  40. 

Чжутуватж,  тую.  еш,  гл.  Проказить, 
шалить.  Опівночі  приходять  парубки  і 

лякають  дівчат,  перебравшися....  Поре- 
готавшися,  хлопці  годі  чмутувати,  ски- 

дають видумки  свої  і  в  рядок  сідають  за 

стіл.  Лохв.  у.  Въ  слъдующ.  стнхахъ  Ма- 
каровскаго  въ  значеній:  ухаживать  за  къмъ, 

утішать?  Или  просто:  шутить.'  Ся  голу- 
бонька тряслася,  рученьки  ламала....  До- 

ня й  милого  забула,  стогне  та  голосить. 
Говорила  б,  так  же  мови  у  обох  немає, 

ледві  дишуть,  мов  не  чують,  голос  замг- 
рає;  но  Тарас  — козак  бува.гий:  взявши 
Харитину,  чмутував;  умів  розважить 
матір  і  дитину.  Мкр.  II.  28. 

Чв.  Сокращенное  чого  (см.).  Чо  хочеш? 
Гв.  II.  14. 

Чобан,  на,  м.  Деревянный  сосудь  для 
молока.  У  гор. 

Чобанвх,  ва,  м.  Трясогузка,  МоСасШа. 
Вх  Зв.  81. 

Чббіт,  бот»,  м.  1)  Сапогь.  В  чоботях 
ходить,  а  босі  сліди  знать.  Ном.  №  1182. 

Панщанні  та  поєдинкові:  що  на  едній 
нозі  капиця,  а  на  другій  чобіт.  Ном. 
№  1309.  2)  мн.  Свадебный  обрядъ  даровій 
женихомъ  нєрвсгЬ  сапогь,  совершаемый 
обыкновенно  въ  субботу.  МУЕ.  Ш.  88. 
(Черниг.).  3)  мн.  Родъ  писанки.  КС  1891. 
VI.  379.  4)  Удовів  чббіт.  Раст.  Уіоіа  Ігі- 
соїог  Ь.  ЗЮЗО.  І.  141.  У*.  Чобітбя,  чобі- 

точок, чоботбнько,  чоботёць.  Чуб.  V.  20. 
Чуб.  Ш.  308.  Чобітки  шкапові.  Рудч.  Ск. 
І.  213.  Чобіточки  роззули.  Грин.  НІ.  694. 

Ув.  Чоботище.      * 
Чобіток,  тка,  м.  І)  Ум.  отъ  чобіт. 

2)  Цвътокъ  на  чорноялині. 
Чоботарвкко,  ва,  м.  Сынь  сапожника. 

К.  ПС.  84. 

Чоботарнха,  хв,  ж.  Жена   сапожника. 
Чоботарь,  ря,  м.  Сапожникъ.  Мил.  27. 

Шух.  I.  146.  Шевч.  201.  Ой  мій  батько 
чоботарь,  черевички  полатав.  На. 

Чоботёць,  тця,  м    Ум.  отъ  чобіт. 

Чоботвва,  вв,  лг.  Сапогь.  Уєднічобо- 
тині  скаче  по  долині.  Нон.  заг.  >в    396. 

Чоботище,  ща,  м.  У  в.  оть  чобіт. 
Чоботбнько,  ва,  м.  Ум.  оть  чобіт. 

Чоботорббець.  бця,  м.  Назвавіе  сапож- 
ника въ  шутливомъ  величаній,  сложевяомъ 

на  манерь  церковнаго:  Величаєм  тя, 
шевче  чоботоробче,  і  чпхем  твоє  шило  і 
правило,  твоє  погане  ремісло!  Гн.  II.  214. 

Чоботя,  тяти,  с.  Пр^имущ.  во  мн.  ч.: 
чсботята.  Сапожки.  Самі  Кирилята  шикть 
чоботята.  Мил,  39.  Ва  червоні  чоботята 
побиваються  дівчата,  Щог.  В.  94. 

Човг,  меж.,  выражающее  шарканіе  но- 
гами. Іде  в  своїх  чоботищах  помалу, 

тільки  човг,  човг,  човг  ...  Константиногр.  у. 
Човгання,  ня,  с.    Шарканье    (ногами). 
Човгати,  гаю,  еш,  гл.  Шаркать  идя, 

нтт::  медленно.  Один  батько  зараз  почув, 
човгає  старими,  але  міцними  ногами  до 
колиски.  Левиц.  І.  335.  Він  оддалік  ледві 
човгав  за  мною.  Г.  Барв.  397. 

Човгатися,  гаюся,  вшся,  >л.— Човга- 
ти. Хтось  у  саду,  мов  чуже,  човгається. 

Г.  Барв.  539. 
Човен,  вва,  м.  Челнъ,  лодка.  Пливе 

човен  води  повен,  а  за  ним  весельие. 
Мет.  16.  Чбвнии,  човничемьно,  чбвничои, 
човнбк.  Аж    на    морі    човничок    біжить. 
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а  в  човнику  батенько  сидить.  Чуб.  V. 
504.  Ой  піду  я  по  над  береженьком,  там 
плаває  милий  човниченьком.  Грив.  Ш.  676. 

Човенце,  ця,  с.  Ум.  оть  човно. 

Човник,  на,  м.  1)  Уи.  оть  човен.  Зро- 
би мені,  тату,  золотий  човник,  а  сріб- 

нев  веселечко.  Рудч.  Ск.  II.  39.  2)  Ткацкій 

челвокъ.  Въ  немъ  есть  стержень  -  верете- 
но,—на  который  надввпется  шпулька  съ 

витками — цівка.  Шух.  I.  258.  Стержень 
еще  называется  сват  или  цьзак.  МУЕ.  Ш. 
19.  Въ  Полтавщини  стержень  сватбк,  на 
немъ  цівка.  Вас.  166.  3)  Раст.  8а£ІМагіа 

за£ІІЬае<о1іа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  177.  4)  мн.  Чбв- 
нини.  Родъ  орнамента  въ  вышивп-в,  бы- 

вают ь  чбвники  з  вирізуванням,  з  крильцями, 
з  обликами.  Чуб.  VII.  427.  415.  5)  мн. 
Родъ  писанки.  КС.   189Г.  VI.  379. 

Човвнчёньво,  на,  м.  Ум.  оть  човен. 

Грин.  Ш.  676. 
Чбвннчов,  чва,  м.  Ум.  оть  човен. 
Човно,  на,  с.=Човев.  Тягне  дід  човно 

стежкою,  між  густими  лозами,  Левнц. 

І.  126.  Ум.  Човенце.  Аж  тут — править 
мальоване  човенце,  править  та  й  при- 

било до  самого  ганку,  а  з  човенця  вихо- 
дить панночка.  Федьк.  Пов.  48.  Бігнуть, 

пливуть  човенцями,  поблискують  весель- 

цями. АД.  І.  ''46. 
Човновий,  а.  6.  Челночный. 

Човпті,  пу.  пёш,  гл.  1)  Колотить, 
бить.  Човпуть  його,  мов  дурного.  Ном. 
№  6217.  2)  Твердить,  повторять  одно  и 
то-же.  Чоловік  одно  човпе.  Чуб.  II.  538. 

Все  човпеш,  що  ти  зав'язав  мені  світ. 
Левиц.  Нов.  77.  3)  Плестись,  тащиться. 
Човпе  старий  селом.  Драг.   179. 

Човптйся,  пуся,  пэшся,  гл.  Толочься, 

возиться  съ  ч*мъ.  А  старий  усе  човпеть- 
ся  по  надвіррю.  НВолын.  у.  Ой  На  дворі 

чорна  хмара  в'ється,  а  під  вікном  коляд- 
ник човпеться.  Чуб.  Ш.  425.  Вона  все 

човпеться  коло  чого  небудь.  Драг.  172. 

Чого.  1)  Вод.  пад.  міьст.  що.  Чи  не 
бажаєш  ти  чого?  МВ.  1.  77.  2)  Какъ 
нар.  Зачімь,  почему,  отчего?  Чого  ви 
лаєтесь?  хиба  вас  поле  засіяно.  Нои. 
№  9230. 

Чогокати,  каю,  вш,  гл.  Говорить  часто 
чогб. 

Чогось.  1)  Вод  пад.  оть  щось.  Дітво- 
ра змагається:  чогось  не  поділили.  МВ. 

І.  23'.  2)  Какъ  нар.  Отчего-то,  иочему-то. 
Ти  ізнов  чогось  сумуєш,  Наталко?  Котл. 
Н1І.  361.  Чогось  обойко  невеселі.  МВ.  II.  23. 

Чов,  меж.  Хвать?  Цапъ?  Зза  гори  вов- 
чок до  кози:  чок-чок.  Чуб.  V.   1146. 

Чокалка.  вв.  ж.  Особенно  злой  волкъ? 
Той  же  вовк,  тільки  злійший  над  вовка. 

Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Чово,  меж.,  выражающее  стукъ  сапож- 
ныхъ  нодковь.  Як  піду  я  в  скоки  та  в 
боки...  а  підківки  тільки  чоко,  чоко,  чоко, 
чоко!  О.   1861.  XI.   Кух.  25. 

Чолав,  вя,  м.  У  кожевниковъ:  кожа  со 
лба  животнаго.  МУЕ.  І.  69. 

Чолатвй,  а,  е.  Съ  болыпинъ  лбонъ. 

ЖелеХч 

Чолво,  лава,  с.  Ум  оть  чоло.  Круглень- 
ке, довгеньке,  на  чолику  лисеньке.  (Заг.: 

гадюка  і    Чуб.  І.  307. 
Чодвуватв,  вую,  вш,  гл.  Виділять 

лучшее  зерно  (чоло).  Лубен,  у.  (В.  Леонто- ВИЧЬ). 

Чоло,  ла,  с  і)  Лобъ,-  чело.  Нікому  на 
чолі  не  написано,  що  він.  Ном.  №  6139. 
Високе  чоло  гетьманське.  МВ.  І.  Чолбм 

давати,  оддавати.  Приветствовать  особымъ 
образомь:  хлопну  въ  ладонью  по  протянутой 

ладони  привітствуе^аго,  перевернуть  за- 
твмь  его  руку  и  поцеловать,— обычное 
привїтствіе  дітей.  Дай  чолом!  Ном. 
№  9276.  Сим.  234.  Старий  батько  си- 

дить коло  хати  та  вчить  внука-пузан- 
чика  чолом  оддавати.  Шевч.  261.  Вообще 

приветствовать,  кланяться.  У  намет  усту- 
пає, пану  Филоненку,  корсунському  пол- 

ковнику, чолом  даває.  Мет.  41  Чолом! 

Приветствую!  Здравствуйте!  Чолом,  вель- 
можний пане  господарю!  К.  ЦН.  173. 

Бити,  ударити  Чолбм.  Поклониться  до  земли, 

поклониться.  Вдарили  чолом  перед  на- 
шим столом.  Грин  Ш.  497.  Бити  чолбм 

за  дворбм.  Предложеніемь  могарыча  добы- 
вать пропускь  поїзду  новобрачнаго  въ 

дворъ  новобрачной.  МУЕ.  ПІ.  117.  (Чер- 
ниг.).  2)  Часть  очіпка,  покрывающая  лобъ, 

околышъ  у  очіпна.  Вас.  191.  3)  Фасадъ,  пе- 
редняя часть  дола.  Чолом  стоїть  хата. 

Ном.  Лї  10287.  Наняв  великий  двір  і  ха- 
ти чолом  на  городєький  базар.  Мкр.  Г.  45. 

4)  Въ  гуцульской  церкви  въ  крыш*  крыла 
треугольный  причілок,  стояшій  вертикально. 

Шух.  I.  116,  117.  5)  Передняя  часть  гон- 
чарной печи.  МУЕ.  I.  60.  (Черниг.).  6)  Въ 

срубленномъ  и  очищеннолъ  отъ  в'Ътвей 
дерев*:  тонкій  конецъ  его.  Шух.  I.  179, 
181.  7)  Самое  лучшее,  отборное.  Рудч. 

Ск.  II.  134.  Вас.  203.  Хлібороб  саме  чо- 
ло продає,  а  послід  їсть.  Чьгьна  мука 

саме  чоло.  Каменец,  у.  Ум.  Чільце.    Чіль 
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це  росою    мов    покрилось    (т.    е.-    лобикъ 
всиогклъ).  Мкр.  Г.  36.  См.  еще  чолко. 

Чоловий,  а,  е.  1)  Лобный.  2)  Относя- 
щійся  къ  фасаду.  Чолова  стіна  Вас. 
193.  Вікно.,  чолове.  ХС.  Ш.   56. 

Чоловік,  ка,  м.  1)  Человекъ.  Перелі- 
чив -аж  сорок  чоловіка.  Рудч.  Ск  II.  141. 

Оце  вже  стало  їх  шість  чоловіка.  Чуб. 
11.  96.  2)  Вообще  мужчина.  Ляхи  так 

одуріють,  що  жінкг.  між  ними  стануть 
розумніші  од  чоловіків.  Стор.  М.  Пр.  46. 

3)  Женатый  челов-вкъ.  Діди  з  чоловіками 
поділились  на  гурточки.  О.  1861.  XI. 

Св.  НО.  В  правім  притворі  стояли  чо- 
ловіки та  парубки;  в  лівім— діди,  на  се- 

редині—малі хлопці,  а  в  бабинці — моло- 
диці та  дівчата.  Левиц.  І  13.  4)  Мужь. 

Чуб.  V.  128.  Чоловік  умер,  двоє  діток 

мені  покинув.  МВ.  І.  7 1.  5)  Мужикъ,  кресть- 

янин!.. Доля...'  як  лихоманка,  не  роз- 
біра,  на  кого  посіпається:  чоловік,  чи 
пан— їй  все  однаково.  0.  1861.  Ш.  13. 

Пан — не  пан,  чоловік—  не  чоловік.  Чуб.  11. 
370.  6)  О  волкахъ:  штука.  Шість  чоло- 

віка вовків  як  нап'яли  одного  зяйця.  О. 
1861.  V.  69.  Ум.  Чоловічок,  чоловіченько. 
Іде  чоловічок  такий  маленький.  Харьк. 
Ласкат.  чоловіченько  употребл.  преимущ. 
въ  значен.  2—4  и  особенно  въ  последнемъ. 

Дивітеся,  чоловіченьки,  які  в  мене  чере- 
виченьки.  Чуб.  V.  1158.  Увійшов  хазяїн: 

„Здорова,  жінко  моя  люба!" — Здоров,  чо- 
ловіченьку! Драг.  164. 

Чоловікол юбець,  бця,  м.  Человеко- 
любец ь.  Отче  владиче,  архимандриче, 

чоловіколюбче!  Чуб.   V.   1167. 

Чоловіколюбство,  вз.  с.  ЧєловЄколю- 
біе.  Нема,  щоб  за  добрі  діла,  за  чолові- 

колюбство вхопитись.  К.   Гр.   Кв.  32. 

Чоловіцькнй.  а,  є.  1)  ЧєловЄчєскій. 
2)  Цринадлежащій  мужчин*;  состоящій  изъ 
мужчинъ.  Чи  буде  ж  таке  сиріцьке,  як 
чоловіцьке.  Ном.  №  10716.  Чоловіцька  гро- 

мада. Драг.   171. 

Чоловіченько,  ка,  .н.  Ум.  огь  чоловік. 

Чоловічество,  ва,  с.  Человечество,  че- 
ловечность. Слово  заимствовано  изъ  рус- 

ского языка.  Встречено  только  въ  одной 

пословице,  приведенной  у  Номкса:  Чоло- 
вічество повеліває,  а  пан  тисяцький  ні. 

(.V  138  44).  Пословица  эта  заимствована 

изъ  ІУ-го  явлені*  оперы-водевиля  кн. 

А.  А.  Шаховского:  „Козакъ-стихотворецъ". 
Князь.  Человечество  повелЄваеть  помогать 

раненымъ  и  несчастнымъ.  Грицько.  Чвло- 
вічество  повеліває,  да  пан  тисяцький  ні. 

(Сочиненія  кн.  А.  А.  Шаховского,  Спб. 

1898,  „Дешевая  Библіотека"  Суворина, 
стр.  10).  Такъ  какъ  у  Номиса  отсутствуетъ 
всякое  указаніе  о  томъ,  откуда  взята 

пословица,  то  можно  думать,  что  она  упот- 
реблялась лишь  среда  образованаыхъ  клас- 

совъ  и  въ  народномъ  языке  слова  чолові- 
чество нЄть. 

Чоловічки,  а,  е.  1)  ЧеловЄческіі,  че- 
ловЄчій.  Ном.  заг.  .V  482.  Хиба  твій  вік 

такий,  як  чоловгчигі.  К.  Іов.  22.  2)  Муж- 

ской, мужескій,  принадлежащей,  свойствен- 
ный женатому  мужчине.  Ой  нате  вам, 

парубочий,  парубоцтво  мое.  а  я  вже  пій- 
ду  в  чоловічу  раду.  Мет.  230.  Чоловічі 
голови  без  шапок  чорніли,  наче  недавно 

пооране  поле.  Левиц.  I.  14.  Це  молитва 
чоловіча,  бо  її  читають,  як  поміра  чо- 

ловік, а  як  жінка,  то  читається  в  їх 

друга.  Драг.  37. 
Чоловічина,  ни,  м.  ЧєловЄгь.  Чоло 

вічина!  одна  душа  в  чоботі,  друга  в  жи 
воті,  а  третя  по  світу.  Ном.    №    2970 

Чоловічок,  чка,  м.  1)  Ум.  о п.  чоловік 
2)  Зрачекъ.  Екагерпносл.  губ.  Рудч.  Чп 
254.  Мнж.  150  Очі  в  Чіпки  налилися 

кров'ю,  в  чоловічках  засвітили  огні.  Мнр. 
ХРВ.  192.  В  очах  чоловічки  догори  но- 

гами стали.  Ном.  .\е  3180. 

Чолов'яга,  гн  м.  Человекъ.  Ечей 
правдивий  чолов'яга.  Котл.  Ен.  VI.  71. 
Що  скаже,  те  й  зробить:  удача  міцна 

в  чолов'яги.  Г.  Барв.  448.  Так  видно  собі 
чолов'яга,  а  може  і  пан.  О.   1862.  І.    76. 

Чоломкання,  ня,  с.  Взаимные  поце- 
луи, см.  Чоломкатися.  Черк.  у. 

Чолбхкатиси,  каюся,  вшся,  гл.  Цело- 
ваться, здороваясь  или  проъаясь,  мирясь 

и  и  р.  (но  не  о  любовныхъ  иоцълуяхъ). 

Тут  між  гобою  роспитались,  чоломка- 
лись і  обнімались.  Котл.  Ен.  II.  8. 

Чолопок,  пка,  и.=Щолопок.  Ум.  Чо- 
лопочок.  Шапка  на  самому  чолопочку. 
НВолын.  у.  __ 

Чолпа.  пи,  ж.  Лопатка,  ішставлеяіая 
подъ  угломъ  къ  ручкЄ,  для  выемки  соли 
изъ  соляиыхъ  озеръ.  Хере.  г. 

Чом,  чому.  нар.  1)  Отчего,  почему,  за- 
чемъ.  Чом  ти  не  прийшов  учори?  Харьк. 
Чом  ти  не  косиш  свого  проса?  Рудч.  Ск. 

I  54.  Коли  зле  гадаєш,  чом  Бога  бла- 

гаєш? Ном.  Чому  чорт  мудрий? — Бо  ста- 
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рий.  Ном.  Аі  8677.  Воли  мої  половії,  чо- 
му не  орете?  Ніг  Чому  ні?  А  ночему-же? 

Конечно  да!  Нема  слуги.  Чи  не  дасте 
ви  мені  яку  з  ваших? — Чому  ні?  Беріть 
собі,  котру  схочете.  МВ.  II.  33.  Чом  таки. 
Почему  же,  почему  бы.  1  справді,  чом  та- 

ки не  скажеш  людям,  Марусе?  озвалась 
я  до  неї.  МВ.  II,  89.  2)  Чолу.  Дат.  пад. 
оть  що. 

Чомусь,  нар.  Отчего-то,  иочему-то,  за- 
чімь-то.  Чомусь  мені,  мила,  горілка  не 
п'ється.  Мет.  250. 
Чомхатн,  хаю,  вш,  гл.=Чковхати. 

Угор. 
Чбник,  ка,  л.=Човнив  2.  МУЕ. 

Ш.  25. 

Чбяов,  нка,  х.=Човннк1  2.  Части: 
стержень— клубец,  шпулька — цівка.  Вх.  Уг. 
247. 

Чои,  па,  м.  Рыба  Ьисіорегса  уоі^єпзіз. 
Браун.  22. 

Чопатнй,  а,   е.    Притуплённый.    Угор. 
Чбпевь,  пня,  м.  Въ  загадкі:  горящій 

фитиль'  плошки.  Чорна  коробочка,  золо- 
тий чопень  (каганець).  Чуб.  І.  309. 

.  Чопець,  пця,  м.  Ум.  оть  чіп.  Коти- 
лось барильце  без  чопця,  без  рильця.  Ном. 

сгр.  292,  №  66. 
Чопйти,  плю,  лиш,  гл.  Притуплять. 

Угор. 
Чопове,  вого,  с.  Пошлина  за  право 

продажи  сниртвыхъ  напитковъ.  Помогай 
Біг,  жиде!  як  же  ми  ся  маєш?  Ой  та 

кажуть  люде,  що  ти  гроші  маєш. — Нема 
пак,  заплатив  єм  за  чопове.  Гол.  Ш. 
471. 

Чоповий,  а,  в.  Относящійся  кь  чопу. 
Чоповий  свердел.  Буравъ  средняго  разме- 

ра.— брат.  См.  Брат. 
Чопок,  шва,  м.  Уи.  оть  чіп.  Ком.  П. 

,\в  383. 

Чопбчов,  чка,  м.  Ум.  оть  Чіп.  0.  1861. 
XI.  8. 

Чорен,  рва,  не.  Сокраїц.  форма  оть 
чорний.  Ох  летить  ворон  да  летить 
чорен    Грин.  Ш.  606. 

Чорна,  ної,  -ас.  Кутузка.  Мир.  ХРВ. 
204-.  Обізвався,  що  (сільський)  голова  не 
до  дї.га  каже,  а  той  зараз  і  гукнув:  „У 

чорну  його!Л  О.  1861.  УШ.  95.  Десят- 
ники повели  усіх  у  чорну.  Мир.  Нов. 

І.  ЗО. 

Чорненечкий,  а,  є.  Ум.  оть  чорний. 
Вх.  Зн.  81. 

Чбрний,  а,  є.  1)  Черный.    Чорний    як 

циган.  Ном.  №  8527.  Очі  чорні,  як  тер- 
ночок. Ни.  Чорні  брови  маю,  та  й  не 

оженюся.  Нп.  Чорна  свита.  МВ.  1.  108. 
Чорна  хмара.  МВ.  II.  14.  2)  Грязный. 
Мене  мати  не  пустила,  що  в  чорному 
ходячи,  скажуть  ледащиця.  Ни.  Чорне 
море.  Черное  море.  Чорним  морем  далеко 
гуляли.  АД.  І.  209.  Чбрне  слбво.  Брань, 

ругательство,  иреимуществевно  съ  уноми- 
наніем  ь  чорта.  Він  назвав  мене  чорними 
словами,  каже:  сякийтакий  сину,  та  й 
по  матерному.  Новомоск.  у.  3)  Говорити 
по  чбрному.  Упоминать  чорта  въ  річи. 
Борз.  у.  Ум.  Чорненький,  чорнесенький.  Чуб. 
V.  243.  Чорненечкий.  Вх.  За.  81. 
Чернйло,  ла,  с.  1)  Черная  краска,  упот- 

ребляемая для  окраски  тканей  и  пр.  Та  й 
купили  білила,  ще  й  чорного  чорнила... 
Дівчатам  запаски  чорнити.  Грин.  Ш 
95.  2)  Чернила.  3)  Растворъ  купороса, 
употребляемый  сапожниками  для  червенія 
саиогь.  Сумск.  у. 

Чорнити,  ню,  ниц:,  гл.  1)  Чернить, 
красить  въ  черный  цвіті».  Та  й  купили 
білила,  ще  й  чорного  чорнила...  дівча- 

там запаски  чорнити.  Грин.  Ш.  95. 
2)  Поносить. 
Чорниця,  ці,  ж.  1 )— Черниця.  МВ. 

II.  199.  2)  Раст.  КиЬиз  еаезіиз.  Вх.  Пч. 
II.  35. 

Чорниш,  та,  м.  Черный  хлъч>ъ  (у  ни- 
щихъ).  Чорниіи  у  комиш,  білаш  у  кар- маш.  Ном.  №  4643. 

Чорнісінький,  а,  є.  Чернехонькій. 

Чорнісінько,  нар.  Чернехонько. 

Чорність,  ности,  ж.  Чернота.  Ой  чор- 
на я,  чорна,  я  то  знаю  сама:  я  про  свою 

чорність  мам  фраіра  пана.  Гол.  IV.  511. 

Чорніти,  нію,  вш,  гл.  Чернеть.  Чорніє 
гай  над  водою.  Шевч. 

Чбрно,  нар.  Черно.  Такий  злий,  аж 
у  }>оті  чорно.  Ном.  №  2884.  Чорним -чорно. 
Совершенно  черно.  НВолын.  у.  Ходити 
чбрно.  Одіваться  въ  черную  одежду.  Ум. 

Чорненько,  чорнесенько.  У  черницях,  м'й миленький,  робити  легенько,  тільки  на 
серці  та  досадонька — ходити  чорненько. 

Рудч.  Чп.  211. 
Чорнобил,  лу  и  чорнббиль,  лю,  м. 

Раст.  Агіетізіа  уиі^агіз  Ь  ЗЮЗО.  І.  112. 
Мил.  М.  58.  Ліг  під  чорнобилом  спати. 

Грин.  II    122. 
Чорнобильник,  ка,  м.  =  Чорнобил. 

ЗЮЗО.  І.  1 12. 
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Чорнобіл,  л  у  и  чорнобіль,  лю,  .«  = 
Чораобнл.  Вх.  ІІч.  І    8.  ЕЗ.  V.  206. 

Чорнобілий,  а,  е.  Отчасти  черный,  от- 
части бъмый.  Чорнобилі  лелеки  поралисо. 

було  коло  свого  гнізда.  Морд.  11л.  129. 

Чорнобривець,  вця,  м.  1)  Чернобро- 
вый. Колисочка  швабська,  дитиночка 

панська,  золотії  бильця,  колишу  я  чор- 
нобривця Нп.  2)  І'аст.  а)  Та^еіев  егесіа. 

Вх.  Пч.  1.  13.  б)  Та§е1ез  раїиіа  Ь.  ЗЮЗО. 
1.  138.  Цеіли  всякі  квітки:  і  гвоздики,  і 

чорнобривці.  Левиц.  1.  23.  3)  Ор'Ьхъ  очень 
сиплый.  А  вже  що  горіхів-горіхів  було 
носить!  Та  ще  всі  один  в  один  чорно- 

бривці, що  вже  спіе-спіе  та  й  вивалить- 
ся з  гнізда.  Сим.  199,  200.  4)  Саиогь  съ 

краснымъ  голгнищемъ  и  черной  головкой. 
Вйсильк.  у.  Вас.  162.  5)  »н.  Родъ  вышив- 

ки. Чуб.  VII.  427.  Ум.  Чсрнобрйвчин.  За- 
цвів чорнобривчик.  Гр::н.  Ш.  157. 

Чорнобрйв,  чорнобривий,  а,  е.  Чер- 
нобровый. Чсрнобрив,  чорнобрив  дрова 

рубав,  а  чорнобрива  тріски  збірав.  Чуб. 
Чорнобриза.  Кличка  коровы.  Ко1Ь.  I.  65. 
Ул.  Ч»рквбрйвеньний.  Шевч.  303. 
Чорвобрйвка,  ян,  ж.  1)  Чернобровая. 

Грин.  Ш.  610.  Купив  же  я  черевички 
своїй  чорнобривці.  Чуб.  Ш.  95.  2)  11т. 
Оіагеоіа  гааіапоріега. 

Чорвобрби,  ва,  ве=Чорнобрнв.  Чом, 
чом,  чорнобров,  чом  до  мене  не  прийшов? 
Грин.  Ш    675. 
Чорноволосий,  а,  е.  Черноволосый. 

Вх.  Зн.  81. 
Чоряоволотка,  ви,  ж.  Родъ  растенія. 

Вас.  206. 

Чорного  л  овець,  вця,  м. = Чорнобри- 
вець 4.  Вас.  162.  Чоботи  добрі,  чорного- 

ловці.  Мир    ХРВ.  343. 
Черноголовка,  ки,  ж.  Черноголовый, 

съ  черной  головой.  Вх.  Зн.  81. 

Чорноголовий,  а,  е.  1)  11т.  ЗуЬ'іа 
лІгіспріПа.  Вх  Пч.  II.  14.  2)=Попичиа., 
Ра!п8  раїивігіз.  Вх.  Пч.  П.   13. 

Чорногривий,  а,  е.  Черногривый.  Же  лех. 
Чорногрудка,  ки,  ж.  ВлпісіПа    ІШіуз. 

Вх.  Уг.  275. 

Чорногув,  аа,  м.  Аистъ.  Чуб.  I.  63. 
Вх.  11ч.  I.  16.  Си.  Бузько.  А  горобець 
впився,  з  чорногузом  бився,  як  ударив 

чорногуза, —  чорногуз  '  звалився.  Чуб.  V 1124. 

Чорновеиля,  лі,  ж.  Чернозеыъ. 
Чораозоиввй,  а,  е.  Черноземный.  НВо- 

лын.  /. 

Чорнові  л  л  я,  ля,  с.  Родъ  растенія. 

Чуб.  І.  83. 
Чорноклен,  на,  чорнбклвнок,  нка,  м. 

Дерево:  а)  Паклен  і.,  Асег  еашрезіге  Ь.  Вх. 
Пч.  І.  8.  б)  Асег  їаіагісшп  Ь.  ЗЮЗО  І. 

109. 
Чорнокленовий,  а,  е.  Пакленовый,  изь 

паклена.  Удлище  довге,  чорнокленове.  Морд. 
Оп.  36. 

Чорвоклевок.  Си    Чсраоклен. 
Чорнбклнва,  нн,  ос.  :=  Чорноклен.,  Асег 

іаіагісит  Ь.  ЗЮЗО.  І.   109. 

Чорнокнижник,  ка.  м.  Черноквиж- 
ннкъ  волшебникъ.  К.  ЧР.  268.  Цар  ви- 

слав по  цілій  ягипській  землі,  щоби  шу- 
кали чорнокнижника,  котрий  би  міг  ца- 
рівну зробити  ладною  і  молодою.  Гн.  І. 

107. 
Чорнокнижництво,  ва,  с  Чернокнижіе, 

волшебство.  К.  НС.  124. 

Чорнокнижній,  я,  е.  Чернокнкжвичес- 
кій.  Паука  чорна....  чорнокнижня.  К. 

ПС.   125. 
Чорнокорінь,  ню,  м.  Раст.  Супоціоваот 

оШсіпаІе  Ь.  ЗЮЗО.   І.  120. 
Чорнокосий,  в,  є  Съ  черной  косой, 

черноволосый.  Чорноока  і  чорнокоса  мати. 

Морд.  Оп.  54. 
Чорнокрилець,  льця,  м.  Съ  черными 

крыльями.  Орли-чорнокрильці  налітали. 
АД.  І.  117. 

Чорнокрилий,  а,  е.  Чернокрылый.  Га- 
лочки чорнокрилі.  Чуб.  V.  948.  Ласті- 

вочха  чорнокрила.  Млак.   14. 
Чорнолоз  ву,  м.  Раст.  Заііх  сіпегеа  Ь.. 

ЗЮЗО.  і.  134. 

Чорноморець,  рця,  м.  Чорноморець, 
черноморскій  козакъ.  Піду  на  Тамань, 
пристану  до  чорноморців.  Котл.  НП.  379. 

Чорножорка,  ки,  Черноморка.  О.  1862. 
VI.  87.  Ой  махнула  чорноморка  білою 
рукою:  не  буде  вам,  чорноморці,  ніколи 
покою.  Ни. 

Чорноморський,  а,  є.  Черноморскій. 
Ном.  *   П95. 

Чораобкнй,  а,  е.  Черноглазый.  Левиц. 
І.  460. 

Чорнопірка,  ки,  ж.  Птица  съ  черны- 
ми перьями.  Ум.  Чорнопірочка.  Чуб.  V. 

459.  Ой  галочки-чорнотрочки  круту  гору 
вкрили.  Ни. 

Чорнорйака,  кн,  ж.  —  Черниця.  К. ПС.  79. 

Чорнорбб,  ба,  м.  Чериорабочій.  Жедех. Рк   Левиц. 
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Чорноротій,  а,  е.  Съ  чернымь    ртомь. 
Вх.  Зн.  81. 

Чорноталь,  лю,  м  =Чорнолов.  ЗЮЗО. 
I.  134. 

Чорнотроп,  пу.  м.  Путь,  дорога  по 
черной  землі,  не  по  снігу,  безсніжний 
путь.  Зайця  тепер  чорнотропом  не  пій- 

маєш, як  би  сніг — друге  б  діло.  Харьк.  у. 
Тоді  був  чорнотроп—  снігу  вже  не  було. 
Новомоск.  у. 
Чорноус,  се,  м.  Черноусый  мужчина. 

Да  нема  ж  мого  ляха  чорноуса.  0.  1861. 
XI.  10. 

Чорноуснй,  а,  е.  Чорноусый.  Шевч. 
487.  Ой  козаче  чорноуснй,  чого  в  тебе 
жупан  куций?  На. 

Чорнохлібннй.  а,  в.  О  нищі:  состоя- 
ний иаь  одного  чернаго  хліба.  Ховають 

і/  торби  свое  чорнохлібне  снідання.  Мир. 
ХРВ.  39. 

Чорнуха,  хя,  ж.  1)  Совершенно  чер- 
ная жирная  глина.  Вас.  177.  2)  Чорнуха, 

Рыба  8сапііпіи8  егуїпгорпіпаїти»  (Воп). 
Браун.  28,  52. 
Чорнушка,  кн,  ас.=Чернушка  1,  N1- 

£ЄІІа  заїіїа.  Вх.  Ич.  І.  11.  Витоптав 
козел  часник,  ще  й  чорную  чорнушку. 
Грин.  ПІ.  95. 
Чорвюха,  хн,  дс.=Чорнявка.  Ой  дів- 

чино чорнюхо,  люблю  тебе,  псяюхо.  Гол. 
II.  197. 

Чернява,  ви,  ж.  1)  Чернота,  собраніе 
черніющигь  вдаїи  предметові.  2)  Черныя 
тучи.  Вх.  Лем.  483. 

Чорнявий,  а,  е.  Черноволосый,  брю- 
негь,  брюнетка.  МВ.  (О.  18Є2.  Ш.  51). 
У  нас  такий  панич,  як  волошин — чор- 

нявий. Ном.  X  8553.  Ум.  Чорнявенький. 
МВ.  І.   17. 

Чорнявка,  ки.  ліс.  Брюнетка.  У  їх  бу- 
ла дівкачорнявка.  Ум.  Чорнявочка.  Ци- 

ганочка-чорнявочка.  Мла:;.   106. 
Чороліс,  са,  .м.  Зоол.  Мтохва  СИя. 

Шух.  І.  22. 
ЧорпІта,  ти,  лс.=Посмітюха,  Аіашіа 

агЬогеа.  Вх.  Пч.  II.  8.  См.  Черпіта. 

Чорт,  та,  м.  1 )  Чорті.  Бога  хвали, 
чорта  не  гніви.  Ном.  Чорт-ма,  чорт-малр, 
чорт-ма>иие.  Нігь.  не  было,  не  будегь.  їв 
би  паляниці,  та  зубів  чорт  ма.  Ном. 
•^  12334.  Ой  тим  же  я  не  прийшов,  що 
чорт-.іало  підошов.  Ни.  Коли  без  не- 
рестанку  гулятиме,  то  к  сорочки  чорт- 
матиме.  Полт.  Чорт  зна  хто,  що,  де.  куди, 
як....  Чорт  і.  знаегь  кто,  неп:  вістно  кто,  что, 

гді,  пуда,  какъ.  Чорт  зна  що,  хто — также: 
дрянь,  гадость,  плохой  человікі.  предметі. 
Чорт  зна  як— также:  плохо,  скверно.  Чорт 
зна  що  в  лаптях,  та  й  то  москаль. 
Ном.  Лз  841.  Чорт  зна  що,  не  Брути! 
Шевч.  214.  Чорт  зна  що  плутає.  Рудч. 
Ск.  І.  187.  Як  чор-зна  що, —  не  чепоть,- 
щоб  і  посудини  не  запаскудить.  Ном. 
Де  3288.  і'обиш  ти,  працюєш,  та  на 
чорт  зна  кого.  Левнц.  І.  527.  Жили, 
жили,  та  чор-зна  де  й  ділися.  Ном. 
№  8272.  Загіїь  тоді  ж  забіг  чор-зна  ку- 

ди. Рудч.  Ск.  І  25.  Чорт  його  зна,  як 
і  вчитись.  Ловиц.  І.  247.  Чорт  батька 
знав,  як  співають!  Гліб.  Въ  томі  же  зна- 

чені»: чорт-віть  що!  Рудч.  Ск.  І.  75.  До 
чбрта.  Мною,  масса.  Чимало  таки  коза- 

ків і  панів  до  чорта.  Стор.  II.  28.  2 1  Роді, 
игры.  О.  1861.  XI.  Св.  36  Ум.  Чбртик. 
чортби.  Чуб.  І.  219.  Ном.  .V  275.  Ув.  Чор- 

тисько, чортище.  Чуб.  І.  106.  Чортяка. 
Чортаввка,  ки,  (м.  V  ж.  ?).  Рыба 

карнъ  вісомь  меяіе  полутора  фунта.  ЛУЕ. 
І.  46.  (Добруджа), 

Чортеня,  нити,  с.  Чертенокъ.  Ум.  Чор- тенятко. 

Чбртик,  -а,  м.  1)  Ум  огь  чорт.  Чор 
тик  сів  на  аві.  Грин.  II.  67.  2)  Рыба 
колюшка,  Сазіегозіеиз  асиїеаіиз.  Браун.  27. 

Чортисько,  ка,  м.  Ув.  огь  чорт. 
Чортиха,  хи,  яс  =Чортиця.  Покли- 

кала чортиха  бабу  до  дитини.  Чуб.  II. 
361. 
Чортиця,  ці,  ж.  Чертовка.  Кіев.  у. 

Драг.  49.  К    НС.  148. 
Чортище,  ща,  м.  Ув.  огь  чорт.  КС 

1882.  IV.  170. 

Чортів,  това,  ве.  1)  Принадлежащий, 
свойственный  чорту.  Чортів  кришеник. 
(Бранное  выраж. І.  Ном.  X  3563.  Чорто- 

ві діти.  (Бранное  выраж.).  Ном.  №3-60. 
2  Чбртове  св/тло.  Керосинъ.  Волч.  у.  3)  Чбр- 
тів  тиск.  Очень  много,  пропасть. 

Чортівня,  ні,  ж.  соб.  Черти.  Кази- 
лось пекло  з  радощів  великих  — да  вже 

казитись  чортівня  не  буде.    К.    Дз.    32. 
Чортіянів,  нова,  ве=Чортів.  Бабій 

чортіянів!  КС.    1883.   IX.  216. 

Чортовиння,  ня,  с  1)  Чертовщина. 
Чарують  усяким  чортовинням.  Г.  Б;ірв. 
260.  2|  Чорть  знаеть  что,  дринь.  Я  ж 
думала — кавалір.  але  то  чортовиння. 
Чуб.  У.  1180. 

Чорток,  тка,  .і/.  Ум.  огь  чорт.  Мил.  М.  4. 
Чортокряп,  па,  м.  Рий, і  карні  вісоні 
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оть  треіь  до  шести  фувтовъ.  ЫУЕ.  І.  46. 
(Добруджа). 

Чортополох,  ху,  м.  Раст.  а)  Сагііпа 
асаиііз.  Шух.  1.  21.  б)  Хапіпіит  вріпо- 
виго  Ь.  Чуб.  1.  80.  ЗЮЗО.  І.  141.  в)  Саг- 
(Іші8  пиіапв  Ь    ЗКШ.  І.  115. 

ЧортонхаЙкц,  кі,  ж.  Родъ  экипажа. 
Запри  він  литтю  чортопхайку,  черкнув 
із  неба,  але  курить.  Коті.  Кн.  Посади- 

ли мене  на  чортопхайку  та  одвезли  аж 
у  Оренбург.  Шевч.  (О.  1861.  X.  5). 

Чортя,  тяти,  с  =Чортвня.  ЗОЮР.  І. 
75.  Вибігло  чортя  і  озирається.  Кв. 

Чортяк,  к£,  .«.=Чорт.  З  тих  склепів 
виходиш  чортяк.  Гн.  І.  214.  Пішли  до 
того  замку  і  здибали  чортяка.  Гя.  І. 
213. 

Чортяка,  кя,  м.  Ув.  оть  чорт  Орудує 
ними,  як  чортяка  грішними  душами. 
Нон.  №  1083.  Так  у  пеклі  росходився, 
що  всіх  чортяк  порозганяв.  Котл,  Кя. 
Ш.   17. 

Чортяцтво,  ва,  г.  соб.  Черти.  Харьк  у 
Чортячій,  а,  в.  Чертовскій.  Чортяча 

старшина.  Стор.  М.  Пр.  42.  Чортячий 
огонь.  Кв. 

Чос,  су,  м.  Зудь;  чесотка.  Дати,  завда- 
ти чбсу.  Дать  тропку.  Дав  чосу!  Мир. 

ХРВ.  274.  Задали  ж  ми  чосу  дияволен- 
ному  Кирикові!  Кріеавого  дали  прочуха- 

на. К.  ЦН,  274.  Завдали  такого  чосу, 
що  й  сам  ватажок  там  же  й  ніжки 
відкидав.  Стор.  II.  58. 

Чоснвк,  ку,  .«— Часник.  МУК   І.  96. 
Чотирдосять,  числ.  Сорокъ.  Чотирде- 

сять  янгеликів.  МУК.  Ш.  35. 
Чотяренко,  ка,  м.  Въ  загадь:*:  колесо 

воза?  Чотирі  чотиренки  та  два  хведо- 
ренки  тягли  тягулицю  (віз)  за  хвіст 
на  вулицю.  Мнж.  175. 

Чотяречка,  кя,  ж.  Въ  загадкі:  четыре 

пальца  руки.  Чотирі  чотиречки  та  п'я- 
тий макаречко  (мизннець)  несуть  кри- 

вулечку  (ложку)  через  тин  та  в  вуличку 
(рот).  Грин.  1.  249. 

Чотирі,  рьох,  числ.  Четыре.  Ішли  ля- 
хи на  три  шляхи,  а  татари  на  чо- 

тирі. Нп. 
Чотнріста,  числ.  Четыреста  Япчар 

чотиріста.  Макс. 
Чотйрка,  кн,  ж.  Въ  загадкі  такъ  на- 

звана нога.  Чотирі  чотирки,  дві  росто- 
пирки,  сьомий  вертун.  Ном.  #  108,  стр. 
293. 

Чотирнадцятеро,  числ.  Четырнадцать 
человъкъ,  штукъ. 

Чотирнадцятий,  а,  є    Четырнадцатый. 
Чотирнадцятеє,  кн,  ж.  Полотно  въ 

14  паснь.  Сил.  133. 

Чотирнадцять,  тн  и  тьох.  числ.  Че- 
тырнадцать. К.  Іон.  96. 

Чотирияця,  ці,  ж.  Въ  загадкі:  а)  ко 
лесо.  Чотирі  чотирнш{і  бігли  на  вечор- 

ниці, одна  одну  здоганяє,  та  не  здожене. 
Нои.  заг.  №  465.  б)  Нога  коровы.  Уи. 

Чотирничкз.  Чотирі  чотирнички,  п'ята 
шинкарочка,  шоста  підставочка.  Нои. 
заг.  А;  111. 

Чотирогранястнй,  а,  е.  Четырехсто- 
ронній.  По  самій  середині  міста  чотиро- 

гранястий пляц,  де  місто  стае.  Св. 
Л.  23. 

Чотирьохскладбвнй,  в,  е.  Четырехслож- 
ный. Чотирьохск ладові  слова.  О.  1862. 

1    68. 

Чотки,  ток,  ж.  мн.  Четки.  Перехрес- 
тився, чотки  взяв.  Шевч.  372. 

Чохла,,  ли,  ж.  Обшлагь  на  рукаві  ру- 
бахи, манжета.  Чуб.  VII.  415.  Г.  Барв. 

219.  Оце  ще  комір  та  чохли  повшива- 
ти, та  й , дошита  сорочка  буде.  ІІирят.  у. 

Іде  козак  улицею,  чохлами    махав.    Нп. 
Чохлатий,  а,  в.  Иміюіцій  чохли  на 

рукавахъ  (о  рубахі).  Г.  Барв.  327.  Стар- 
ша світилка  багата,  на  їй  сорочка  чох- 

лата.  Мил.  Св.  49. 

Чохлйця,  ці,  ж.  —  Чохли.  Старша 
світилка  багата,  на  їй  сорочка  чохлата, 
під  ті'ми  чохли%{ями  сидять  воші  копи- 

цями. Мил.  Св.   49. 
Чрвстн,  чру,  чреш,  гл.  Сдирать  кору. 

Желех. 

Чтері,  числ. =Чотирі.  Маю  я  чтері 
волоньки.  Грин.  Ш.  285. 

Чтвць,  чвтця,  м.  1)  Чтецъ.  2)  Чита- 
тель. Не  против  вас  говорю,  четці  мої 

любі.  Федьк. 

Чтйрі,  ><исл.=Чотнрі.  Підкувався  на 
всі  чтирі  ноги.  Ноя.  .V  6633. 

Чтйти,  чту,  чтнш,  гл.  1)— Шалуна - 
тн  1.  Та  мене  не  чти,  а  святі  икони 
почти.  Лебед.  у.  2)  Величать.  Як  тепер 
тя  звати,  як  тепер  тя  чтити.  Гол. 

Чтйтноя,  чтуся,  чтяшея,  гл.- Шану- 
ватися. Тепер  парубки  такі,  шо  нікого 

не  чтять  і  сами  не  чтяться.    Волч.    у. 
Чу!  меж.  Крикъ,  которыиъ  проганяють 

свинью.   Чу,  а  то  стопчу!  Грин.  II.  309. 
Чуб,  ба,  м.  Середняя  часть  волось  на 

голові  чедовікз,  иногда  вообще  волосы; 
хохоль.  Юпитер,  все  допивши  з  кубка, 
погладив  свій  рукою  чуб.  Котл.  Кн.  І.  13. 
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Пани  б'ються,  а  в  мужиків  чуби  болять. 
Ном.  №  1304.  Скуби  мене  за  чуб.  Ле- 
виц.  І.  336.  Чуба  найняти.  Потрепать  за 
волосы.  Гей,  шануйсь,  бо  намну  тобі 
чуба!  Чуба  нагрГти.  Нспотвть  отъ  работы, 
утомиться.  Нагрів  я  чуба,  поки  постягав 
мішки  на  віз.  Наші  хлбпці  покидали  чуби. 
Забрили  лобъ  нашимъ  парнямъ,  взяли  ихъ 
въ  солдата.  Г.  Барв.  118.  2)  Хохолъ  у 
птиць.  Ой  ти,  чаєчко,  ти,  чубаєчко,  по- 

зич мені  чуба.  Чуб.  V.  763.  3)=  Цідилко. 
Гол.  Од.  26.  Ум.  Чубик,  чубчик.  ЕЗ.  V. 
118.  Та  узяв  його  за  чубчик  і  поскуб  ле- 

генько. Кв. 

Чубаечка,  кв,  ж.  Ум.  огь  чубайка. 
Чуб&йка,  вн,  ж.  1)  Хохолъ,  хохолокъ 

(у  птицъ).  А  кулик  чайку  взяв  за  чу бай- 
ку. Ни.  2)  Энитетъ  пигалицы,  кажется 

употребляется  только  уменьшительное:  чу- 
баечка Ой  ти,  чаєчко,  ти,  чубасчко,  по- 

зич мені  чуба.  Чуб.  У.  763.  Ум.  Чубаєчка. 
Чубак,  ва,  м.  Свиристель  свропейскій, 

ВотЬусіНа  £пгги1а.  Вх.  Лем.  483. 

Чубанйна,  вв,  ж.  Первоначально:  таска- 
віе  другь  друга  за  волосы,  а  загвмъ  я 
вообще  драка.  Велика  була  чубанина 
навку лачках.  ЗОЮР.  І.  146. 
Чубатвй,  а,  е.  Хохлатый.  Чубатий 

іде—.'.ихо  за  собою  несе.  Ном.  №  760. 

Кури  чубаті.  Ном.  №  7982,  Чубаті  устав- 
ки. 'Уставки  съ  особаго  рода  вышивкой. 

КоІЬ.  І.  48,  49.  Ум.  Чубатенький.  Ном. 
лі  8996. 

Чубатвяк,  ва,   м.    Раст.    лиственница 
европейская,  Ьагіх  епгораеа.  Вх.  Пч.  II.  32. 

Чубашечка,  вв,  ж.  Ум.  огь    чубашка. 
Чубёшва,  вв,  ж.  Хохлатка.  Ум.  Чуба- 

шечка.  Курашечко  чубашечко,  позич  мені 
крилець.  Чуб.  V.  ЗС6. 

Ч  у  болів,  лова,  м.  Родъ  стоячаго  бо- 
чонка для  пива.  Шух.  І.  250. 

Чуберва,  вв,  ас.=Дійввця.  Шух.  І. 
103. 

Чубвв,  ва,  м.  Ум.  огь  чуб. 
Чубити,  блю,  бвш,  гл.  Драть  за  во- 

лосы. Хто  кого  любить,  той  того  чу- 
бить. Ном.  №  3381.  Синки  в  ледащо 

пустилися,  пішли  в  нінащо,  а  послі  чу- 
били батьків.  Котл.  Ея.  Ш.  43. 

Чубитися,  блюся,  бишся,  гл.  Драть 
другь  друга  за  волосы,  переносно:  драться, 
не  мирно  жить.  Пани  чубляться,  а  в  му- 

жиків чуби  тріщать.  Ном.  №  1304.  До- 
ки не  поберуться,  то  й  любляться,  а  як 

поберуться,  то  й  чубляться.  Ко».  11р. 
X  592. 

Чубвца,  цв,  яс.=Чуб.    Вх.    Уг.    276 
Чубвб,,ка,  л.=Одуд.  Вх.  Уг.  276. 
Чубогрійка,  вв,  ж.= Лобогрійка.  Херс. 
Чуббк,  бка,  м.  І)  Хохолокъ  (у  чело- 

века, у  птицы).  Який  дудок,  такий  чу- 
бок. Ном.  №  7110.  Де  не  взявся  сизокри- 
лий голубок,  як  ухопищь  горобчика  зн 

чубок.  Гліб.  2)  Верхъ  (въ  насыпанной 
м^рі);  прибавка.  Насипле  повну  чвертку, 
а  зверху  згорне  чубок;  то  те,  що  згв]і- 
нув,  лишався  на  землі,  а  те,  що  в 
чвертці,  упо  его.  ЕЗ.  І.  172.  Кілько  літ 
має  ваша  панна?  —  Сорок  ще  й  з  чубком. 
Гя.  І.  107.  3)  Чубок.  Стебелекъ  растеніи? 
Взяла  вона  чубок  бервінку.    ЕЗ.    У.    96. 

Чуботрус,  са,  м.  Трепка  за  волосы. 
От  бидло  бісове!  Я  йому  оце  доброго  чу- 
ботруса  дав, — нехай  здоров  зносе,  не  раз 
бо  казав  йому:  ей,  шаю/йсь  мені,  корись 
та  у  7>равді  кохайсь.  Лебед.  у. 

Чубрвк,  ва,  м.  1)  Кончит,  женской 
косы,  въ  который  вилетаютъ  ленты  и  ко- 
соилетки.  2)=Чубок.  Вх.  Зн.  81. 

Чубрйкатвся,  каюся,  вшея,  гл.  Кла- 
няться въ  ноги,  чубухать.  А  молоді  зараз 

у  ноги  давай  чубрикаться  обом.  Алв.  28. 

Чубрій,  рія,  м.  1)  Челов-вкъ  съ  длин- ными волосами.  Переносно:  мужикъ.  I  до 

нашого  брата,  простого  козака,  не  хи- 
лилась якось....  чубріями  звала.  О.  1861. 

УШ.  16.  Міщанин  узиває  селянина — 
очкур,  чубрій;  а  селянин  міщанина — са- 
логуб.  0.  1862.  УШ.  32.  2)  Названіе  во- 

ла съ  клочкомъ  шерсти  между  рогами.  КС 
1898.  VII.  47.  3)=Чуботрус.  Такого  дам 
чубргя,  щоб  не  чіплявсь. 

Чубук,  ва,  м.  Чубукъ.  Чуб.  I.  94. 
Чубчик,  ва,  -к.  Ум.  отъ  чуб. 

Чував,  ва,  м.  Мягкіе  башмаки  у  гор- 
цевъ.  А  гаспидський  черкес,  які  ловкі  чу- 

ваки надів.  Черном. 

Чувал,  л  у,  м.  Большой  м'Ьшокъ.  Пав- логр.  у. 

Чувати,  ваю,  еш,  гл.  Слыхать.  Що  у 
вас  чувати?  Ном.  №  2219.  А  ні  виду  не 
видати,  а  ні  чутки  не  чувати.  Поел. 
Де  ж  таки  хто  чував,  щоб  дитина  так 
незвичайно  з  питимою  своєю  матінкою 

поводилась.  МВ.  І.  25.  Чи  чувано:  вимо- 
вити християнській  душі,  єдиному  ди- 

тяті: як  хоч,  хоч  і  втопися!  Г.  Барв 
532. 

Чуватиоя,  віюся,  вшея,  гл.  Чувство- 
вать себя.  АД.  І.  182.  Которий  у   вели- 
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ких  гріхах  чувисться,  то  сповідайтесь 
ви  наперед  Богу.  АД.  І.  182. 

Чуга,  ш,  ас.  І)  Верхняя  одежда  у  лем- 
ковь:  родг  суконной  шинели,  украшенной 
шнурками,  съ  пелериной,  рукава  зашиты 
и  употребляются  вместо  сумокъ,  такъ  какъ 
чуга  носится  только  въ  накидку.  Гол.  Од. 
75,  76.  2)  Верхняя  одежда  у  галицкнхъ 
верховинцем  — родъ  свитки  безъ  рукавовъ 
и  воротника  изъ  косматого  сверху  сукна. 
Гол.  Од.  82. 

Чугвїна,  не,  ас.-=Чугай.  0.  1861.  XI. 
Св.  26. 

Чугай,  гая,  м.  Верхняя  одежда,  рпдъ 
смтян.  О.  1861.  XI.  Св  26.  На  чугаї  в 
убогого  стільки  лат,  як  у  місті  хат. 
ІІ0М.  X  11144.  Возьми  Олянку  під  жу- 

пан!— Я  жупана  не  маю, — під  чугай 
сховаю.  Чуб.  Ш.  209. 

Чуганя",  ві,  ж\=Чуга.  Гол.  Од.  76.  82. Чугвр,  р»,  м.  Тараканъ.  Вх.  Уг.    276. 
Чуд,  да,  м.  1)=Чудо.  Чуб.  I.  162., 

2)  Въ  одномъ  изь  варіантові  думы  „Про 

Олексія  Поповича"  употреблено  ошибочно 
вы.  чардаи,  палуба.  Олексій  Попович  на 
нуд  вихожае.  АД.  1.  131 . 

Чудак,  ка,  м.  Чудакъ.  См.  Чудгр.  Чу- 
дак покійник,  що  рибу  крав.  Ном.  Л  12768. 

Чудан,  на,  м.  Знахарь.  Встречено 
только  въ  пъхнъ:  Пішла  баба  до  чудана, 
одчудив  він— очуняла.  Чуб.  V.  1161. 

Чудар,  ра,  м.  Чудакъ,  странный  чело- 

вЬкь.  Вх.  Лем.  483*  См.  Чудак. 
Чударнай,  а,  е.  Странный,  удивитель- 

ный. Вх.  Лем.  483. 

Чудасія,  сії,  ж.  Диковина,  странная 
вещь.  Ном.  X  7129.  Котл.  Ен.  II.  33. 
Мкр.  Н.  34.  Ой  ти,  брате  Мусію,  чи 
бачив  ти  чудасію....  що  багатий  мужик 
комарами  орав.  Чуб.  V.  1178. 

Чудачка,  вн,  ж.  Чудачка.  Чудачка!  як 
умерла,  то  й  ногами  не  дри/ае.  Ном. 
№  8308. 

Чу  денній,  а,  е=Чудврнастнй.  Мург.  у. 
Слов.  Д.  Зварн. 

Чудернастий,  чудернацький,  чудер- 
нацький, а,  е.  Странный.  Зараз  виміняв 

його  в  пана  за  якусь  чудерняцьку  собаку. 
Левиц.  І.  159. 

Чудервай,  а,  е=Чударннй=Чудвр- 
кястяй.  Вх.  Лем.  483. 

Чудёрство,  ва,  с  1)  Чудовище.  Єсть, 
кажуть,  на  морі  морське  чудгретво  э 
трьома  губами  і  на  кожну  губу  дванид- 
иять  кораблів  бепе.    Меж.    35.    Привели 

царівну  морському  чудерству  на  проже- 
реніс.  Мнж.  35.  2)  Диво,  удивленіе.  Злій 

г  проситься:  „Не  бий  мене  до  '«иа»»іху, 
а  вези  у  своє  царство  на  чудерство" .... 
Привозе  він  його  у  своє  царство, — всі  на 
його  чудують.  Мнж.  34. 

Чудесний,  а,  е.  Чудесный.  Се  килим 
самольот  чудесний.  Котл.  Ен. 

Чуднтвся,  днгуся,  дншся,гл.=Чуду- 
ватвся.  Перевертням  морським  нудились. 
Котл.  Ен. 
Чудний,  а,  е.  Странный,  смїшвой. 

Семен  Палій  той  був  на  все  село  нудний 
та  дивний.  ЯВ.  II.  21.  Чудний  як  буб- 

лик: кругом  об'їси,  а  в  середині  нема  ні- 
чого. Ном.  №  7828.  Ой  приснився  коро- 

левичу чудний-дивний  сон.  Чуб.  V.  771. 
Ум.  Чудне нь кий. 
Чудно,  нар.  Удивительно,  странно, 

спішно.  Здавалося  мені  чудно,  що  зорі 
і  сонце  бувають  однакові.  Ком.  І.  48. 
Чудно  якось  діється  між  нами.  Шевч. 
Засмійсь,  аби  чудно.  Ном.  Х  12671.  Ум. 

Чудненько. Чуднота,  *и,  ж.  Длво.  Не  ест  великої 
чудноти.  Не  велико  диво.  Вх.  Уг.  276. 

Чудорбдія,  дії,  лс.=Чудасія.  Кон- г.тангиногр.  у. 

Чудородннй,  а,  е=Чудернастнй.  Чу- 
дороона  людина.  Константиногр.  у. 

Чуднай,  вяя,  м.    Чудакъ.    Черниг.    г. 
Чудо,  да,  с.  Чудо,  диво.  Хто  в  світі 

не  бував,  той  чуда  й  дива  не  видав.  Ном. 
Ле  386.  І  чудами  її  (Божої  Матери)  знов 
Лавра  збагатилаеь.  К.  МВ.  11.  124.  Се 
було  на  все  село  чудо,  як  він  залицявся 
до  моєї  матусі.  Г.  Барв.  422.  Михайлове 
чудо.  Чудо  арх.  Михайла  (6  сентября). 
ХС.  І.  78. 

Чудовий,  а,  е.  Чудный.  Чудове  лице. 
Левиц.  І.  77. 

Чудовисько,  ка,  с  Уродъ,  чудовище. 
Аж  то  моє  чудовисько  вишерило  зуб». 

Грин.  Ш.  679. 
Чудбвний,  а,  є.  1)  Чудотворный.  Чу- 

довна икона.  Черк,  у.,  Лебед.  у.  Засту- 
пить нас  чудовна  Божа  мати  (икона). 

К.  МБ.  II.  124.  Чудовний  образ  Пресвя- 
тої. Шевч.  366.  2)  Чудный.  Вхопила 

його  за  серце  тая  чудовная  краса.  К. 
(ЗОЮР.  II    203). 

Чудовно,  нар.  Чудесно.  О,  Мати  Бо- 
жа, що  па  Ченстоховій  своїм  вінцем  не- 

бесним засвітила!  Зроби  чудовно,  щоб 
ворожа  сила  ту  вовчу  яму  трупом  за- 

гатила. К.  ДН.  208. 
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Чудово,  нар.  Чудно.  Гляньмо  ж  з 
міста  вниз  на  Рось  і  на  Заросся.  Як 
же  там  хороше,  як  чудово!  Левиц.  І.  ЯЗ. 

Чудотвбр,  ра,  «.=Чудотворець.  (Кіп- 
ка) про  Оха-  чудотвора.  Чуб.  П.  372. 

Чудотворець,  рця,  м.  Чудотворець. 
Миі.  М.  90.  Знають  усі  чудотворці,  які 
вони  богомольці.  Ном.  №   13709. 

Чудотворний,  в,  е=Чудовннй  1.  Ой 
Спасе  наш  Межигорсьхий,  чудотворний 
Спасе.  Шевч.  256. 

Чудотворнив,  ка,  м.  Книга,  въ  кото- 
рой  рассказаны  чудеса  святыгь.  Брат 
узяв  чудотворних  у  руки  ні  я  читав  ко- 

ло стола  на  голос,  бо  неня  дуже  любили 
слухати,  як  він  читає.  Фсдьк.  Нов.    15. 

Чудуватв,  дую,  вш,  гл.  Удивляться. 
Ціле  місто  чудує  з  нас.  Левиц  І.  287. 
Привозе  він  його  (змія)  у  своє  царство, — 
всі  на  його  чудують.  Мнж.  34.  Ото  чу- 

дуватимуть, як  виглядять,  що  на  стіні 

в  собаки  різка  прив'язана.  Черк.  у. 
Чудуватвся,  дуюся,  вшся.  гл.— Чу- 

дуватя.  Чудуються,  дивуються  жиди  бо- 
родаті. Рудан.  І.  37.  Лани  ся  чудували, 

скільки  має  грошей.  Гол.  І.  162.  Стали 
чудуватися  з  неї  ке  помалу.  МВ.  (0. 
1862.  І.  99). 

Чужанина,  вв,  об.  Чужакъ,  не  род- 
ственник!.. АД.  І.  332.  У  тій  часті  (ко- 

раблів) потопає  два  брати  рідненьких, 
як  голубоньки  сивенькі.  Помеждо  ними 
третій  чужа  чужангіна.  АД.  І.  197.  Су- 

сідо, сусідо,  молода  челядитс,  та  чужая 
чужанино,  прийми  мене  до  смерти  жи- 

ти. КС.   1884.  І.  32. 

Чужаниця,  ці,  об.  Употребляется  по 
большей  части  съ  эпнтетомъ  чужа.  Чужой 

челов'Ькъ,  чужіє  люди.  Чужа  чужаниця 
під  такий  час  поможе,  а  шо  рідні.  Ле- 
бед.  у.  Не  добре  чужому  чужаниці  на 
чужині  помірати.  А Д.  І.  191.  Треба  ме- 

ні до  свого  роду  чутку-звістку  передати, 
бо  тут  чужа  чужаниця.  Харьк.  г. 

Чужатися,  жаюся,  вшся,  гл.  Чуж- 
даться. Свойого  доправляйся,  роду  не  чу- 

жайся.  Нон.  .V  9333. 

Чужениця,  ці,  лс.=Чужаннця.  Не 
дивись  на  сльози  мовчки:  и  ж  бо  з  пред- 

ків чужениця.  К.  Псал.  96. 

Чужий,  а,  в.  Чужой.  Зайшов  аж  у  чу- 
жу землю.  Рудч.  Ск.  [.  85.  Чужої  дити- 

ни не  май  за  свою.  Ноы.  Л»  1196.  Чуже 
стороні.  Чужбина.  На  чужій  стороні  кла 
няйся  й  вороні.  Посл.  Виряжала    мати 

дочку  в  чужу  стороночку.  Макс.  Ун.  Чу- 
жёнький.  чужёсеньний. 
Чужина,  ви,  ж.  1 1  Чужбина.  Нон. 

•>ё  9418.  Ой  піду  я  з  туги  на  чужині/. 
Нп.  2)  Чужіє  люди,  чужой  человіїгь.  При- 

викай, привикай,  серденятко  моє,  поміж 
чужиною.  Нп.  Чужа  чужина  не  пожа- 

лів. Мил.  179.  Кланяйся,  дитя  моє,  чу- 
жій чужині.  Грин.  Ш.  411.  В.  мене 

невіхня  чужа  чужина.  Чуб.  V.  699. 
Ум.  Чужинка,  чужинонька,  чужиночка.  Нон. 
.№  334.  Чужа  чужинонька—  не  рідна,  ро- 

динонька. Мил.  197. 

Чужинець,  вця,  м,  Чужестранецъ. 
Чужинка,  вв,  ж.  1)  Ум.  оть  чужина. 

2)  Чужое.  На  чужинку  ласі.  Рудч.  Ск. 
II.  164. 
Чужинонька,  чужиночка,  кн,  ж.  Ун. 

оть  чужина.      # 
Чужиня,  ні,  об.  Чужакъ,  иностравецъ. 

Я — чужиня,  в  мене  тут  роду  нема.  Ека- 
териносл.  у. 

Чужісінький,  а,  о.  Совершенно  чужой. 
Поводилася....  як  з  чужим-чужісіньким 
чоловіком.  МВ.  II.  172.  Серед  своєї  сем'ї 
він  сидів  мов  чужісінький  чоловік.  Левиц. 
І.  279. 

Чужоварннв,  ва,  м.  Раст.  Рпіоіпіз  Іи- 
Ьегоза  Ь.(ЗЮ30.  І.  131. 
Чужовірннй,  а,  є.  Иновт.рішй.  Наша 

аристократія.  .  сталась  би  чужовірною. 
К.  XII.   121. 

Чужовірство,  ва,  с  Иновїріе.  Не  впо- 
добав демократ  русин  свого  давньою  пан- 

ства— кого  за  чужоземний  звичай,  кого 
за  чужовірство.  Г.  Барв.  426. 

Чужовёмець,  мця,  м.  Иноземець,  11110- 
странецъ.  І'удч.  Ск.  І.  207.  Як  малоліт- 
тє  було,  то  прийшов  чужоземець  тата- 
]шн.  АД.  І.  50. 

Чужоземний,  а,  е.  Иноземный.  Драг. 

97.  Г.  Барв.  489.  /  розм'ягчив  серця  на- 
родам чужоземним.  К.  Псал.  247. 

Чужоземський,  а,  е.  Я  послав  їй... 
чужоземських  квіток.  ЛевнЦ.  І.  489. 

Чужозёищина,  ви,  ж.  І)  Чужія,  ино- 
странный земли.  Поїхав  у  чужоземщину 

ЕЗ.  V.  8.  2)  Иностранецъ,  все  иностран- 
ное. Мова  московського  панства,  пома- 

заного чужоземщиною.  К.  ХП.  121. 

Чужодбжнтв,  жу,  жяш,  гл.  Прелюбо- действовать. Угор. 
Чужолбжство,  ва,  с  Пре.іюбодьяніе. 

Чужоложству  даймо  спокій,  корчми  по- 
пустімо! Гол.  II.  463. 
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ЧужюмбвніЙ,  я,  е.  Иноязычный.  Чу- 
жомовні книжки.  К.  ХП.  123.'  Стра- 
шенний росплодився  на  Вкраїні  тиск 

чужомовнього  нам  ворожого  панства.  К. 
ХП.  137.   Чужомовня  Європа.  К.  XII.  129. 
Чужосілець,  льця,  м.  Человікь  нзъ 

чужого  села.  Не  ви  сінечки  робили,  ро- 
били сінечки  чужосільці.  МУЕ.  Ш.    120. 

ЧужосІльськвй,  а,  є.  Привадлежащій 
другому  селу,  взь  другого  села.  Чужосіль- 
ські  левади.  МВ.  II.  100. 

Чужосторон,  ва,  .м.=Чужосторовець. 
Летів  ворон  чужосторон.  ЕЗ.  V.  37. 

Чужосторонець,  нця,  м.  Чужестранец ь. 
Ви,  бояре  чужосторонці.    Мил.    Св.    48. 

Чужосторон  вій.  я,  е.  Чужестранный. 
Роспитують  чужосторонніх  людей.  МУЕ 
І.  114.  (Полт). 

Чуйкб,  ка.  м.  Имя  сказочной  собаки. 
Чуб.  11.  143  Дві  собаки:  чийко  і  банко. 
Чуб.  И.   154. 

Чуйний,  а,  6.  1)  Чуткій.  К.  МБ.  XI. 
155.  Чуйними  ушками  в  садочку  над- 

слухає. Гол.  IV.  357.  Татарина  чуйним 
він  чує  ухом.  К.  ЛС.  116.  Велико  чуйна 
до  краси  і  сили  рідного....  слова.  К.  ХП. 
16.  2)  Бдительный.  Будь  чуйний.  Одкрит- 
тє  св.  Іоанна  Богосл.  Ш.  2.  3)  Сознатель- 

ный, въ  сознаніи.  Меланія  зовсім  чуйна 
була:  хоч  очі  од  спання  помаліли,  та 
дивилися....  жваво.  МВ.  II.  202.  Ум  Чуй- 
ніньиий.  Старесенька,  малесенька,  ледві 
од  землі  видно,  а  ще  чуйненька,  говірка. 
МВ.  І. 

Чуйність,  ноетн,  ж.  1)  Чуткость. 
2)  Бдительность. 

Чуйно,  нар.  1)  Чутко.  Чуйно  наслу- 
хають. Млак.  85.  Я  серцем  чуйно  ті  пе- 

чалі чую.  К.  Дз.  200.  2)  Бдительно. 
Чук,  чукв,  меж.  огь  гл  чукатв, 

уготребл.  при  подбрасивавіи  дЬтеЙ.  Гріш. 
Ш.  553.  Ой  чук  поберемся  та  будем  па- 

нувати, ти  будеш  свині  пасти,  а  я  за- 
ганяти. Ном.  Л  12527.  Чуки  чуки  до 

мачухи.  Макс. 

Чужая,  ва,  м.  Кирка  съ  клювомъ.  Нх. 
Зв.  81. 

Чукатв,  каю,  вш,  гл.  Забавлять  дитя, 
подбрасывая  ва  руні.  Давай  дитину  пі- 

діймать і  чукать.  Мвл.  М.  37. 

Чукйватв,  кап,  вш,  гл.=Чукатв. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварв. 

Чукурхій,  лія.л  —  Чврпіт.  Вх.  Зн  81. 
Чулмй,  а.  е.  Чувствительный,  важный. 

Вх.  Лев.  488.  Г.  Бара.  872.  З  такою  чу- 

лою, як  у  нього  душою.  К.  ХП.  20.  Дізна- 
лася своїм  серцем  чулим.  Мир.  Пов.  II. 

87.  Так  мовив  чулий  Евріал.  Котл.  Ен. 
V.  45. 

Чулйнда,  дн,  ж.  ?  За  добрим  чоло- 
віком і  чулйнда  жінка.  Ном.  .V  9106. 

Чулість,  лостн,  ж.  Чувствительность, 
важность. 

Чулко,  ка,  с.  Головной  уборъ  засва- 
танной дьвушки:  картонный  обручъ,  обви- 

тый левтамв,  сзади  также  висить  пучевъ 
лентъ.  Вх.  Зн.  81. 

Чуло,  нар.  Чувствительно,  ніжно.  Се- 
стро моя  милая, — чуло  промовив  він. 

Стор.  М.  Пр.  22. 
Чума,  мв  ж.  Чума.  А  щоб  на  вас  чу- 
ма напала,  матері  вашій  чорт!  Ном. 

.>£  373  і    У  в.  Чумйще.  Чуб.  I.  128. 
Чужак,  ка,  м.  Чумакъ.  Рудч.  Ск.  II. 

171.  Віз  лимаеться — чумак  ума  ноіі- 
рається;  а  як  віл  пристає,  то  й  ума  не 
стае.  Рудч.  Чп.  256.  Ум.  Чумаченько. 
Мет.  21. 

Чумаків,  кона,  ве.  Чумаковъ,  принад- 
лежащей чумаку.  Чумакова  жінка — мола- 

?а  удова.  Чуб.  V.  1032. 
Чумакувати,  кую,  вш,  гл.  Заниматься 

чумачествомъ.  МВ.  11.  75.  Рудч.  Чп.  149. 
Куплю  собі  сірі  воли,  чумакувать  буду.  Нп. 

Чуманітв,  нію,  вш,  гл.  1)=Чжан!тя. 
Вип'є  без  міри,  та  й  після  чуманів. 
Харьк.  г.  Чуманіє  в  голові.  Лохв.  у.  2)  Си- 

діть какь  одурільїй,  засиживаться.  Сиди- 
мо—чуманіємо. Лохв.  у.  Чого  він  чума- 

ніє?—-і.  е.  чего  онъ  медлить  уходить. 
Борз.  у. 

Чукарка,  вв,  лг,— Чежерка.  Натру.... 
полою  суконної  чумарки.  Ком.  К.  58. 
Ум.  Чумарочка.  Ходив  же  я  в  чумарочці, 
тепер  в  сірячині.  Гран.  Ш.  200. 

Чумарчина,  як,  ас.  — Чуяарка.  Мил. 
105. 
Чумацтво,  ва,  с.  1.)  Чумачество.  Рудч. 

Чп.  220.  Ходив  чоловік  у  чумацтво.  Мнж. 
95.  Ой  хортуно  небого,  послужи  мені 
немного:  служила  в  чумацтві,  служила 
в  бурлацтві,  послужи  ще  й  у  хазяйстві. 
Чуб.  V.  524.  2)  Соб.  Чумаки.  От  вам, 
панове  чумаство,  на  могорич.  О.  1861. 
X.  23. 

Чувацькай,  а,  е.  1)  Чумацкій,  при- 
надлежавши, относя щійся  къ  чуваку.  Ой 

ти,  жоно  чумацькая,  чом  не  робиш, 
тільки  журишся?  Чуб.  V.  683.  Пара  во- 

лів чумацьких.  Рудч.  Чп.  101.  2)  Чумів*- 
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ка  дорбга,  чумацький  шлях.  Млечный  путь. 
Ком.  I.  49. 
Чумаченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  чумак. 
Чумьчвва,  ни,  м.  1  )=  Чумак.  Гарний 

хлопець  чумачинп.  Рудч.  Чп.  23 1 .  2)  ж.  соб. 
Чумаки.  Ой  чому  ти,  моя  мати,  рано 
не  збудила,  ой  як  тая  чумачинп  з  села 
виходила? — Тим  я  тебе,  моя  дочко,  рано 
не  збудила,— попереду  твій  миленький,  — 
щоб  ти  не  тужила.  Чуб.  V.  1029. 

Чумачвха,  хя,  ж.  Жена  чумака.  Мо- 
лодая чумачиха  за  чумаком  б'ється.  Нп. 

Чумачія,  чії,  гис.=Чуяачива  2.  Ізбу- 
дила  мене  мати  в  'бідню  годину,  .як 
спустилась  чумачія  з  гори  та  в  долину. 
Рудч.  Чп.  190. 

Чумачка,  ви,  ж.  1)  Промыселъ  чуиа- 
чсства.  Рудч.  Чп.  256.  2)  Жена  чумака. 
Ходить  чумак  по  дорогах,  а  чумачка  си- 

дить дома.  Чуб.  V.  496. 

Чуиачвя,  ні,  ж.  соб.  Чумаки.  0.  1862. 
УШ.  Деііка  подробиця,  35. 

Чуневя,  няте,  с.  Въ  заговори  отъ  хо- 
леры такъ  называется  какъ  бы  дитя  чумы: 

До  нашого  дому  не  приступлю  ні  чума, 
ні  чуменіта....  ні  відьми  з  відьменіти, 
ні  упирі  з  упиреніти....  ЕЗ.  V.  51. 

Чтнйнде,  щі,  ж.  Ув.  огь  чума. 
Чужів,  мова,  м.  Пачка  табаку  (въ 

листахъ).  Вх.  Зн.  81. 
Чуві,  нів,  мн.  Валенки.  Сумск.  у. 
Чунов,  яка,  .«.  Землеройка,  8огех.  Вх. 

Лом.  483. 

Чувіув,  ва,  м.  1)  Овчина  съ  курдюч- 
ной овцы.  Вас.  154.  2)  Сафьянная  кожа 

съ  курдючныхъ  овецъ.  Вас.  158. 
Чупарний,  а,  е.  Опрятный,  красиво 

одвтый,  красиво  убранный.  См.   Чепурний. 
Чупарио,  нар.  Опрятно,  красиво  (объ 

одеждЬ,  убранстве  комнаты  и  пр.).  На 
короваї  шитий  гарно  рушник  ізгорнутий 
лежав;  я  взяв  його  собі  чупарно  через 

плече  й  перев'язав.  Алв.  35. 
Чупер,  пра,  м.  Хохолъ.  Гол.  I.  204. 

Чупер  носив  собі  коротенький.  Федьк. 
Пов.  38.  Жінку  за  чупер  та  й  до  зем- 

лі, та  й  добре  набив.  Гн,  П.  180. 
Чуперадло,  ла,  с.  Чучело?  Дивися,  яке 

чуперадло  стоїть  (кам'яна  баба).  Но- 
гайскъ.  Слов.  Д.  Эварн. 

Чупкар,  ра,  м.  Дубоносъ,  Соесоїіігпиз- 
Іев  уиі£агіз.  Вх.  Лем.  483. 

Чуприна,  нв,  ж.  Волоса  на  голові 
человека;  длинные  волоса  спереди  или  ва 
макушгсъ  головы.  Гол.  Од.  48.    Чуб.    VII. 

412.  Ото  драпанув,  тільки  чуприна 
майорить.  Ном.  №  4419.  Сивий  ус,  ста- 

ру чуприну  вітер  розвіває.  Шевч.  Ум. 
Чупринка,  чупринонька,  чуприночка.  Чуб. 
V.  988. 
Чуприндярь,  ря,  м.  Носящій  хохолъ, 

длинные  волосы.  К.  ЧР.  87.  Молодці  ни- 
зовці  чуприндирі  К.  МБ.  275.  Троянці 
наші  чуприндирі  на  землю  скіць, — як 
там  були.  Коті.  Ев.  IV.  19. 

Чупринка,  чупринонька,  чуприночка, 
кн,  ж.  Ум.  отъ  чуприна. 

Чуирій,  рія,  м  =Чубрій  2.  КС.  1898. VII.  47. 

Чупрбвнй,  а,  є.  Чупрові  свашки.  Въ 
свад.  обряді:  женщины  со  стороны  же- ниха. КоІЬ.  І.  237. 

Чупрун,  на,  м.  1)  Простолюдинъ.  Бе- 
зокая фортуна  зробила  паном  із  чупру- 

на. Котл.  Ен.  VI.  і 7.  2)— зілля.  Родь  рас- 
тенія.  КС.  1893.  VII.  75. 

Чупрявяй,  а,  е.  Хохлатый.  Поло  мене 
хлопці  жваві  молоді  і  чупряві.  Стор.  М. 

Нр.  159. 
Чура,  ри,  л.=Дясура  1.  То  козак  йому 

промовляє:  „Чуро  мій,  чуро,  вірний  слу- 
го!' АД  І.  248.  Ой  як  крикнув  козак 

Нечай  ни  чуру  малого:  „Сідлай,  чуро, 

коня  мого,  а  собі  другого".  Ни. 
Чурітв,  рю,  рвш,  гл.=Д8юрв*в.  Чу- ріло  н«  оструб.  Шух.  І.  91. 
Чуркало,  ла,  с— Джерело.  Шух.  І. 

111.  76. 

Чурнатк,  гаю,  еш  и  чуркотіт»,  кочу, 
твш,  гл.  Вить  струей  литься  струей. 
Желех.  Вх.  Лем.  483. 

Чурком,  м«^.=Д8Н>рком.  Ненька.... 
лиш,  заплакали  гіренько  та  утирають 
собі  кров,  що  так  і  пішла  з  них  чурком. 
Федьк.  Нов.  42. 

Чурбк,  рка,  м.  Маленькій  водопадь; 
місто,  ід*  бьетъ  струей  вода.  Вх.  Лем. 
483. 

Чуруваввя,  ня,  с  Пребьіваиіе  чурою. К.  НС.  90. 

Чуруватя,  рун»,  еш,  гл.  Быть  чурою. 
Ти  всюди  був  мені  слугою  вірним, — як 
братнє  серце,  чурою  прихильним, — тепер 
■не  будеш  більше  чурувати,  а  з  нами 
брат  за  брата  пробувати.  К.    Бай.    29. 

Чус*ратв,  раю,  еш,  гл.=Чухра»в.  А 
вже  твою  березоньку  вирубали  люде.—  Ой 
хоч  її  вирубали,  аби  не  чустрали.  Чуб. 
V.  111. 

Чустрай,  а,  е.  Бодрый,  кріпкій  (о  че- 
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ловікі,).  Баба  стара,    але   чуетра.    Рк. 
Левиц. 

Ч^стрвтм,  рю,  рвш,  гл.  1)  Бить,  січь. 
Добре  чустрить  нас  дяк  і  в  нашій  шко- 

лі. Левиц  І.  242.  2)  О  дожді:  лить.  Пі- 
шов чустрити  дощ  як  з  відра.  О.  1861. 

ЇХ.  179. 
Чустря,  рі,  ж.  ?  Біга,  як  Синякова 

чустря.  Нон.  .¥  6674. 
Чута,  чую,  вш,  гл.  1)  Слышать.  Чуєш, 

що  дзвонять,  та  не  знаєш,  в  якій  цер- 
кві. Нон.  Я  не  чула,  що  ви  казали. 

Хнрьк.  ЧуйІ  чуй!  Слушав!  слушай!  Вх. 
Леи.  483.  2)  Чуять.  Де  мед  чує,  там 
ночує  Макс.  (1849),  99.  Не  будем  ми, 
серце,  в  парі,  душа  моя  чує.  Грия.  III. 
2*27.  3)  Чувствовать.  На  землі  горе,  бо 
на  їй,  широкій  містечка  нема  тому, 
хто  все  знає,  тому,  хто  все  чує.  Шевч. 
9.  4)  Какъ  яарічіе:  слышно.  Клект  орля- 
чий  з  під  хмари  чути.  Ном.  Лі  999. 

Чутися,  чуюся,  вшся,  гл.  1)  Быть 
слышанвыиъ,  слышаться.  Знали  б  люде,— 
чулись  би  непороки  на  Іх,  а  то  усі 
шанують,  МВ.  II.  111.  Чулися  молоді 
жарти.  МВ.  (0.  1862.  1.  101).  2)  Чув- 

ствовать себя.  Ой  коні,  коні,  ведмеді,  чи 
чуєтеся  на  силу,  чи  довезете  княгиню? 
Свад.  п.  А  що,  Устино,  чи  ти  чуєшся, 
що  ти  вже  вільна  душа?  МВ.  (0.  1862 
Ш.  72).  Чусн  на  душі  й  на  тілі,  що  й 
я  живу.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  76). 

ЧутІтв,   (тію,   вш?),    гл.=Гуотв.    Фр. 
(Желех.). 

Чутка,  кя,  ж.  1)  Слухь,  вість.  Хоро- 
ша чутка  далеко  чутна,  а  поган п  ще 

дальше.  Ном.  Я-  4452.  Ані  виду  не  вида- 
ти, ані  чутки  не  чувати.  Ном.  X*  1940. 

2)  Шншка  ели.  Вх.  Уг.  276.  3)=Шулиа. 
Вх.  Уг.  276. 

Чуткій,  а,  6.  Чуткій.  Чуткий,  як  утка. 
Ном.  Я;  8554.  Чутке  ж  і  в  тебе  вухо! 
К.  ЦН.  169. 

Чу^тко,  кар.=Чутво.  Чутко  козачень- 
ка через  три  городи,  що  ходишь  до  дів- 

чини. Чуб.  V.  198.  Справили  таке  ве- 
сілля, що  було  чутко  на  всі  царства. 

Чуб.  II.  137. 
Чутком,  нар.  Слыхомъ.  А  ні  видком 

не  видати,  а  ні  чутком  не  чувати.  Фр. 
Нр.  168. 

Чутний,  а,  є.  1)  Слышный.  Хороша 
чутка  далеко  чутна,  а  погана  ще  даль- 
ми.  Ном.  №  4452.  2)  Чуткій.  Чутний  я 
на-  ніс.  Черк.  у. 

Чутвісько  нар.  Совершенно  слышно, 
явственно  слышно.  Фр.  (Желех.). 

Чутнб,  нар.  Слышно.  Мир.  ХРВ.  7. 
Не  чутно  ні  однісінького  півня.  Г.  Барв. 

464.  Чутно  йому,  що  пані  плаче  за  сті- 
ною. МВ.  (О.  1862.  Ш  55).  Вже  скільки 

годів  пройшло,  а  його  все  не  чутно,  того 
Якима.  Рудч.  Си.  Чутно  з  покоїв,  як 
там  сміються.  МВ.  II.  43. 

Чутті,  ті,  с.  Чувство.  Вх.  Лем.  483. 
Тільки  чуття  шаноби  людських  звичаїв 
вдержало  його  на  місці.   Левиц.    І.    235. 

Чуть,  и  ар.  Чуть,  едва.  Іде,  чуть  не 
плаче.  Шевч.  165.  Чуть  живу  пустив. 
Рудч.  Ск.  І.  178. 

Чуха,  хн,  ж.  ?  Тільки  чуху  пробив  до 
вокзалу  та  назад,  а  вони  давно  вже  при- 
їхали.  Хоролъ.  Слов.  Л-  Эварн. 

Чухавйці,  нвць,  ж.  л«к.=Чуханяя. 
Встречено  только  въ  слід,  прибауткі, 
употребляемой  въ  игрі  нявкало,  когда 
одиві.  изъ  играющпхъ  подражаете  ночесы- 
ванію.  Чухи,  чухи,  чуханиці,  добрі  з 
маком  паляниці.  Ив.  20. 

Чухання,  ня,  с.  Чесавіе,  иочесьіваніе 
зудящаго  міста  (но  не  гребешкомъ). 

Чухатж,  хаю,  вш,  гл.  Чесать  (зудящее 
кісто!  но  не  гребешкомъ).  Де  у  кого  не 
свербить,  там  ся  не  чухає.  Нол.  ЯЇ  9756. 

Чухатнся,  хаюся,  вшоя,  гл.  Чесаться, 
чесать  себя  (если  зудить,  но  не  гребеш- 

комъ). Скот  і  свині  чухались  об  стіну. 
Левиц.  Нов.  177. 

Чухачка,  ки,  ж—  Короста,  ЗсаЫез. 
Грив.  11.  318. 
Чухн,  меж.  выражающее  иочесьіваніе, 

чесаніе  зудащаго  міста.  Ив.  20. 

Чухмарити,    рю,    рнпт,    гл.=Чухвтн. 
Чухмаритися,  рюся,  ряшея,  гл.— Чу- хатвея.  Зміов.  у. 

Чухна,  ні,  ас.— Чухачка.  Гадяц.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Чухнутя,  ву,  нет,  гл.  Попасть.  Вх. Зн.  81. 

Чухнутися,  вуся,  нёшея,  гл.  Одн.  я. 
отъ  чухатися.  1)  Чеснуть  одинъ  разъ  зудя- 

щее мъсто; — об  віщо.  Тернуться  твломъ 
обо  что,  чтобы  почесаться.  Яка  товаряка 
йде,  то  й  чухнеться  об  тин.  Харьк. 
2)  Проходя  мимо,  коснуться,  скользнуть  по 
чемъ,  напр.  объ  берегъ  пліт  чухнеться. 
Вас.  173. 

Чухрай,  раі,  м  Кличка  борзыхъ  со- 
бакь.  Чухрай  угонку  дав.  Котл.  Ен.  IV.  10. 

Чухра,  рн,  ж.  Вітви,  срублеяныя    съ 
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дерева.  Там  чухра  з  хворосту  лежала. 
Новэмоск.  у. 

Чухран,  на,  м.  Машина  на  суконной 
фабрик*,  которой  расчесываютъ  шерсть, 
состоять  изъ  валиковъ  съ  крючками.  Рк. 
Левин,. 

Чухрання,  на,  с.  1)  Обрубьіі'аніе  віт- 
вей  съ  дерева,  обрЪзываше  листьевъ  сь 

в-втвея  (см.  чухрати  1).  2)  Вітви,  срублен- 
ный съ  дерева.  Ніякого  дерева  я  в  лісі  не 

рубав,  тільки  взяв  чухрання  та  и  віз. 
Новомоск.  у.  См.  Чухра. 

Чухрати,  раю,  аш,  гл.  1)  Обру  бывать 
ввтви,  сучья  на  дерев*;  обрывать  однимъ 
движевіемь  руки  радъ  листьевъ  ни  вътвя. 
Нас.  147.  Поставив  мене  чухрать  гілля. 
Новомоск.  у.  2)  Разбирать  овечью  шерсть, 
очищая  оть  сору.  Вас.  152,  202.  Ой  ко- 

ли б  ти  хазяїн,  та  овечки  собі  мав, 
то  б  я  дома  сиділа,  вовничку  чухрала. 
Чуб.  V.  684.  3)  Бить,  колотить.  Лупіть 
Рябкаї-  скате, — чухрайте!  Ось  батіг! 
Г.  Арт.  (0.  1861.  III.  82).  Хомиха  ко- 

жен день  свого  Хому  чухрала.  Боров.  60. 
4)  Біжать.  Маркев.  34.  А  ну  ноги  на 
плечі  та  й  чухрай.  Ном,  №  4408.  Видно  й 
хати,  та  далеко  чухрати.  Ном.  №  11423. 
От  ми  базікаєм,  а  час,  мов  віл  з  гори 
чухра,  його  не  налигаєш.  Г.-Арт.  (О.  1861. 
III.  112).  5)  Объ  огні  пожара:  быстро 
подвигаться,  охватывая.  Вихопився   огонь 

із  кватирочки  та  й  пішов  чухрати  все 

кругом.    Г.  Барв.  472. 
Чухрій,  рія,  м.  Вши  ведь.  Вх.  Зн.  81. 

Чучверіти,  рію,  еш.  гл.  Корявъть,  хи- 
ріть. 0.  1861.  II.  8.  Діти  вже  й  чима- 

лі, уже  б  треба  що  й  посправляти,  або 
до  школи  пооддавати.  Чужі  дітки  як 
бджоли  гудуть,  біжать  із  книжечками, 
а  наші  чучверіють.  Г.  Барв.  283. 

Чучуга,  ги,  яс.=^=Чечуга  1.  Вх.  Пч. 
II.   18. 

Чхати,  чхаю,  еш,  гл.  1)  Чихать.  Ку- 
рище к  небу  донеслось,  Боги  в  Олимпі 

стали  чхати.  Котл.  Ен.  V.  34.  2)  Съ 

трудомъ  итти,  ъхать,  тащиться.  Чхали, 
чхали,  та  на  степу  й  ночували.  Нов. 
№  1828.  3)  Чхать  менГ  на  Його!  Плевать 
мн*  на  него. 

Чхатнся,  вться,  гл.  безл.  Чихаться. 

Перець  м'яла,  так  тепер  у  носі  кру- 
тить та  чхаеться.  Кіев.  у.  „  Чхаеться!* — 

Дорогу  чуєш.  Нон.  >6  11357.  Дорбга  чха- 
еться. Предстоять  отправляться  въ  путь. 

Рудч.  Чп.  28. 
Чхнути,  чхну,  чхнеш,  гл.  Одн.  в.  огъ 

чхати.  Чихнуть.  Закашляв,  чхнув  і  стре- 
пенувся. Котл.  Ен. 

Чхун,  на,  м.  Много  чихающій. 
Чякра,  рн,  ж  =Со6ака— Пео,  Сапів 

ГатШагія.  Вх.  Пч.  I.  16.  И.  5. 



ш 
Ша,  меж.  Тише!  Молчать!  Черк.  у. 

їжте,  гості,  а  ви,  діти,  ша/ Нол.  К  11980. 
Шабас,  су,  -к.=Шабаш. 
Шабатуватв,  тую,  вш,  гл.  Рвать,  раз- 

рывать. І  кинувся  межи  стадо,  телицю 
вбиває  (лев),  пазурами  шибатуе,  шкуру 
іздирае.  Рудан.  1.  73. 

Шабатурка,  вн,  ж.  Пере  плеть.  Під 
пахвою  „алеф—бет"  в  новій  шабатурці. 
Рудан.  I.  61. 
Шабаш,  ту,  м.  Празднованіс  субботвя- 

го  дня  у  евреевъ.  Поспіша,  як  жид  кі 

шабаш.  Ном.  Л';   11429 

Шабашівка,  ви,  ж.  Предметі,  упо- 
требляемый евреями  въ  субботній  день. 

Горілка-шабашівка. 
Шабашвовнй,  шабашовий,  а,  е.  Отно- 

сящейся, свойственный  шабашу.  Шабаш- 
кова  свічка. 

Шабашувати,  шую,  вш,  гл.  Праздно- 
вать субботвій  девь  (у  евреевъ).  Жиди 

шабашували.  АД.  II.  27. 
Шабёлевьва,  швбелечва,  вн,  ж.  Ум. 

оть  шабля. 

Шабелька,  ви,  ж    Ум.  отъ  шабля. 
Шабельний,  а,  е.  Сабельный. 
Шабельтас,  са,  м.  Ремень,  на  которомъ 

носять  саблю,  портупея.  Розв'язує  царям їх  шабельтаси.  К.  іов.  27. 

Шабльбванвй,  а,  е.  Ичіющій  право 
носить  саблю,  вооруженный  саблей.  Хо- 

дили тоді  в  кармазинах  тільки  люде 
значні  та  шабльовані.  К.  ЧР.  6-4. 
Шаблюка,  ви,  ж.  У  в.  отъ  шабля. 

Мет.  238.  Коли  5,  Боже,  воювати,  щоб 
шаблюки  не  виймати.  Ном. 

Шабля,  лі,  ж.  1 )  Сабля.  Блиснем  шаб- 
лями, як  сонце  в  хмарі.  Чуб.  Ш.  277. 

Береженого  і  Бог  береже,  а  козака  шабля 
стереже.  Ном.  2>=Міч  2.  МУЕ.  ПІ.  96-1. 
Ум.  ІШбельяа,  шабвленькя,  шабёлечка.  КС. 

1882.  X.  40.  Серед  війська  стоячи  і  ша- 
бельку держучи.  Макс.  Із  під  бока  ша- 

беленьку  витягає.  Мет.   182. 

Шабуватв,  бую.  вш,  гл.  У  гребений - 
ковъ:  съ  обыкновенной  столярной  ішльї 
состругивать  напильнякомъ  бока(  чтобы 
полотно  стало  очень  тонкимъ  н  пригод- 
ныыъ  для  работы.  Вас.  169. 

Шавкати,  ваю,  вш,  гл.  Ъсть,  надавал 

обычные  при  "Ьдевги  звуки.  Ти  собаку 
в  хату  впустила,  чи  що?  Хто  ее  тут 
шавкає?  Драг.   166. 
Шаввун,  на,  м.  Мускусная  утка.  Хере. 

Ничипоре!  дивись  лишень— що  там  ніби 
мріє?  Чи  то  хиавкун,  чи  то  баклан  да- 

леко чорніє.  Морд.  К.  32. 

Шавлія,  дії,  ж.  Раст.  Шалфей,  Баїтіа 
оШсіпа1І8.  Ном.  .V  11137.  Посію  я  шавлію 
рано  у  неділю.  Черк.    у.    Ум.    Шавлґєчка. 

Шаг,  га,  м.  Грошъ,  Чг  копейки.  Ні 
.  шага  грошей.  Рудч.  Ск.  II.  27.  Був  шаг, 
та  в  кешені  розтерся.  Ном.  Ум.  Шажбн. 
Грин.  Ш.  244.  Оттак  наші  сіромахи 
жидів  обманюють;  виніс  сім  мішків  із 
погреба,  та  шажка  й  луп!  Ном.  >6  10595. 

Шагатв,  гаю,  вш,  гл.  Пышать,  вспыхи- 
вать, вырываться  (о  пламени).  З  печі  по- 
лум'я так  і  шагає.  Черниг.  у. 

Шаги  у  ти,  гну,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 
шагати.  А  з  печі  як  попре,  як  шагне. 
Канев.  у. 

Шаговий,  а,  е.  Грошевый.  Була  б  ша- 
гових бубликів  узяла,  то  й  стало  б  усіх 

обділити. 
Шаделйна,  вв,  лс.— Ошада.  Вх.  Лем. 

450. 

Шадвй,  а.  є.  С*дой.  Вх.  Зн.  81. 
Шадровнй.  а,  е.  Съ  трещинами.  Угор. 

Шадуля,  лі,  ас.  Названіе  коровы  світло- 
еврой  масти.  Нх   Лея.  484. 

Шаечка,  вв,  ж.  Ум.  оті.  шайка. 
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Шажок,  жва,  м.  Ум.  огь  шаг. 
Шайба,  6и,  ж.  Плоское  кольцо,  наді- 

ваемое  на  оси  между  внутреннимъ  кон- 
це мь  колеса  ц  серединой  оси,  чтобы  ко- 

лесо не  терло  ось.  Лохв.  у.  Ун.  Шайбочка. 
Щоб  колесо  не  скреготіло,  так  як  у 
плузі  і  щоб  вісі  не  виїдало,  то  треба  у 
вісі  таку  залізну  шайбочку  задовбати. 
Канев.  у. 

Шайварок,  рву,  .«.^Шарварок.  По- 
дольск, г. 

Шайда,  дн,  ж.  Часть  ткацкаго  станка. 
Вас.  165.  См.  Верстат.  Подольск,  г. 
Шайка,  ви,  лг.=Шалька.  Зробив  ваги, 

повішав  на  брамі,  кладе  на  гдну  шайку 
мамин  чепець,  а  на  другу  жменю  клоча. 
Драг.  99.  Ум    Шаечка 

Шайність,  носте,  ж.  Честь,  почтеніе. 
Як  він  робив,  така  йому  й  шайність. 
НВолын.  у.  Людям  чини  шайность,  а 
коло  себе  май  охайность.  Нон.  X  11249. 

ШаЙнутн,  ну,  кеш,  гл.  Дунуть.  Як 
майнули  буйні  вітри.  Гол.  Ш.  107. 
Шайтан,  на,  .и.  Чсртъ.  Як  Турн  злий 

з  челяддю  своєю  на  нас  налазить  мов 
шайтан.  Котл.  Ен.  У.  44. 

Шайтур.  ра,  м.  Потінньїя  дрова.  Вх. 
Зн.  81. 
Шакша,  ші,  ж.  Селезенка  у  овцы. 

0.  1862.  V.  Кух.  39. 
Шал,  лу,  м.  Бішенство.  Желех. 
Шалабастер,  стру,  м.  Алебастръ.  Фр. 

Пр.  8. 
Шалава,  вн,  об.  Разиня,  медлительный 

челов-вкъ.  Черном. 
Шалавистий,  а,  е.  Медлительный.  Чер- 

ном. 

Шаламатня.  ні,  ж.  Шумъ,  суета.  Мнж. 
194. 
Ш&ламок,  ива,  м.  Еломокъ,  еврейская 

ермолка.  Чотирі  жиди  під  одним  ша- 
ламком.  ЕЗ.   V.  223. 

Шаланда,  дн,  ж.  Родъ  річного  судна: 
ндоскодонвая  лодка,  иногда  носъ  и  корма 
не  острые,  а  прямые,  четырехугольные. 
Браун.   19. 
Шалапут,  та,  м.  1)  Суыасбродъ,  безтол- 

ковый,  легкомысленный  человікь.  2)  Сек- 
тантъ  одной  изъ  рацкжалистическихъ  сектъ. 

Шалапутнява,  ви,  ж.  Плутни,  наду- 
вательство. 

Шалапутство,  ва,  с.  1)  Легкомыслен- 
ность, сумасбродство.  2)  Раціонадистпче- 

скат  секта,  отрицающая  церковную  ієрар- 
хію и  обряды. 

Шалата,  тн,  ае.=Салата.    Ум.   Шала- 

точка.  Посіяла  шалаточку,  на  ша'латі 
дрібне  зерно.  Гол. 
Шалатися,  лаюся,  ешея,  гл.  Сло- 

няться. Черном.  Шалавсь  увесь  день  по- 
городу.  Лохв.  у.  Шалаєшся!  кричать  на 
лошадь,  когда  она  неровно  идетъ,  туда 
и  сюда  сворачивая.  Лохв.  у. 
Шалахва,  вн,  ж.  Родъ  дЬтской  игры. 

КС.   1887.  УЧ.  476. 

Шалаш,  ша,  л=Хата.  Шух.  I.  88. 
Шалдуватн,  дую,  еш,  гл.  Дурачить, 

хитрить.  Він  двір,  кажуть,  продає? — Лі, 
це  він  тільки  шалдує.  Борз.  у. 
Шалевий,  а,  е.  Сделанный  изъ  шал,п. 

Черк.  у.  Я  оддав  би  шалевий  свій  пояс. 
К.  ЧР.  114.  Шалевим  поясом  підпере- 

заний. Стор.  М.  Пр.  76. 
Шаленець,  нця.  м.  Безумець. 
Шалевий,  а,  є.  Безумний,,  сумасшед- 

шій,  шальной,  бішений.  Ьігала  як  би 
шалена.  Котл.  Ен.  ї.  34.  Шалена  муха 
вкусила  за  ухо.  Нон.  .\г  3381.  П'яний 
чоловік  рівнатея  до  шаленого  пса.  Те. 
І.  86. 
Шаленйстнй,  а,  е.  Шальной.  Вх.  Уг. 

276. 
Шаленство,  вя,  с  Безуміє. 
Шаленяк,  ка,  .'<.=Шлленець.  Вх.  Уг. 

276. 

Шаливіра,  рн,  .к.=Шальвіра.  Ой  ви, 
козаки,  ви,  ша.іивіри,  де  сьте  ви  мого 
братепька  діли?  Гол.  І.  25. 
Шалиґан,  на,  м.  Плутишка,  мошен- 

никъ.  Борз.  у. 

Шалнна,  нй,  ж.  Густая  заросль  въ 
лісу.  Хлопці....  побігли  десь  у  шалину, 
в  ліс.  Грин.  II.  183.  Повів  його  у  лісі  не 
стежка.ни.  а  шалиною.  Чагир.  у.  У  ма- 

лині отам  вовки.  Черк.  у. 

Шалівка,  вн,  ж.   Шалбвка.    Черк.    у. 

Шалітн,  лію,  еш,  гл.  Безумствовать, 
сумасбродствовать.  Сила  без  голови  ша- 

ліє, а  розум  без  сили  мліє.  Н:м.  .V  1055. 
Волос  сивіє,  а  голова  шаліє.  Ном.  .V  8692. 

Шалон,  на.  м.  Эшелонъ.  Пятигор.  окр. 
Шалтай,    тая,    м.    Сорванецъ.    Вночі 

якісь    шалтаї    йшли    та    й    затаскали 
його.  Мнж.  111. 

-  Шалупайва,    вн,    ае.=Лудшнна.    О. 
1862:  УНТ.  49. 
Шаль,  лі,  ж.  1)  Шаль.  Купи  собі, 

Машуню,  шаль.  Шевч.  553.  2)  Пусхякл. 
Як  би  не  пісок,  то  б  шаль  довезти  дуба. 
Леосд.  у. 

Шальвір,  ра,  л!.=Шальвіра.    Козаче- 
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шальверл,  не  губ  моє   серденько.    Гол.    І. 
126. 

ІПальвіра,  ри.  м.  Мошенникъ,  імугь. 
Отак  шч.гьвіра  забрав  гроші,  а  роботи, 
як  бачип.е,   нема  нічого.  БраЦЖ.  у. 

Шальвія,  вії.  аь,.=Шавлія.  Ой,  Ган- 
нусю, душенько,  що  шальвія  подоптанаї — 

Коні  ся  розбрикали,  шальвію  подоятали. 
Чуб    І.  64. 
Шалька,  кн.  ж.  1)  Чашка  на  вісахг. 

Мн.  шальки.  Маленькіе  вісь!.  1  все  на 
хиальках  розважали.  Котл.  Еп.  VI.  86. 
2)  А1Ъшокт>,  вг  которомъ  дается  овесъло- 
шадямъ.  Черном. 

Шальбвка,  кж,  лс.  =  Шалівка.  Покла- 
ли шамовки  соснові.  Котл. 

Шальово,  нар.  Зздоръ.  пустяки.  Шальо- 
«о/  каже: — захочу,  так  моє  буде  зверху. 
Лебед.  у. 

Шальбн,  на.  м.  Родъ  одежды.  Привіз 
мені  золоті  дари,  дорогі  дари:  тонкий 
рубок,  дорогий  шельон  по  саму  землю. 
Чуб.   Ш.  404. 

Шадьтатяся,  таюся,  вшея,  гл.=Шван- 
дятя.  Вх.  Лен.  464. 

Шалювати,  люю,  вш,  гл.  Обивать  ша- 
левкой. 

Шан,  меж.,  выражающее  быстрый  и 
лєгкіл  дннженіа  сь  сопровождающим  г  ихъ 
шумомъ,  напр.  шаги,  двнженія  серна  у 
жницы  и  пр. 

Шаматн,  маю,  вш,  гл.  1)  Шуршать, 
шелестіть.  Ой  пливе  човен  да  води  по- 

вен, да  й  шамае  листам.  Грин.  Ш.  67. 
2)  Живій  гресть.  -4  ну  бо  шамай,  ша- 

май, а  то  наче  не  %в.  Вас.  212. 

Шамкати,  каю.  еш,  гл.  Ходить  про- 
ворно. 
Шамкий,  а,  е.  Проворный,  скорый. 

Шамка,  легка,  станом  струмка.  МВ. 
II    37.  Шамкий  у  роботі.  Черк.   у. 
Шайко,  нар.  Проворно,  скоро,  быстро. 

Шуми  ж,  вітре  буйнесенький,  в  хмарі 
й  на  землі,  ганяй  же  ти  шпарко-шамко 
човни  по  воді.  0.  1861.  XI.  44.  Ум.  Шам- 
иенько.  Шамкенько  жне.  Черк,  у. 

Шаннутя,  мну.  нёш,  гл.  1 1  Быстро 
побіжать,  шмыгнуть.  (Заєць)  так  попід 
ногами  і  шамнув.  0.  1861.  У.  69.  2)  Ііо- 
налепь  на  весла.  Вас.  2Г2.  Шамни  ра- 

зом, друзі, --крикнув  Карпо.  1  гребці 
шамнули;  а  баїїдак  полетів  неначе  на 
крилах.  Левиц.  Нов.  350.  3)  Зашєлесгьть, 
зашуршать,  шелохнуться.  Ніхто  не  писне, 

ь 

не  шамке.  Кролев.  у.  Ніщо,  не  шамне. Лохв.  у. 

Шамотатися,  таюся,  таешея.  гл.  Шеве- 
литься, возиться,  рваться.  Зміев.  у.  Як 

його  надушить,  то  мало  не  згинув.  Що 
він  ся  шамотав,  не  міг  з  себе  зсадити. 

Драг.  48. Шамотіти,  чу,  тйш,  :л.  Шелестіть. 
Забрався  в  чужу  солому  та  й  шамо- 
тить. 

Шамотня,  ні,  ж.  1)  Шелесть,  шорохг. 
2)  Суетня,  возня. 
Шамотнява,  вн,  ж.  —  Шамотня. 
Ша  и  пінка,  кн,  ж.  Сортъ  картофеля. 

МУЕ.  І.  101. 

Шамрнтя,  рю,  рйш,  гл.  Шелестіть, 
шуршать.  Шамрять  та  й  шамрять  там 
у  куточку,  аж  то  жуки.  Харыс.  у.  А 
він  рукою  туди-сюди  шамрить,  шука  чо- 

гось. Новомоск.  у.  Дбщик  шамрить — о  ти- 
хомъ  дожді.  Зміев.  у. 

Шамротіти.  рочу,  тйш,  гл  =Шамріт«. 
Прнлуц.  у. 
Шамряти,  ряю,  вш,  гл.  1  )=Шамрятя 

Харьк.  у.  2)  Сунлшня  шамряє.  Совість  не 
чиста.  Радіють  всі;  хиби  той  мовчав,  в 
кого  сумління  шамряло,  бо  трясся,  що  й 
йому  може  доведетеся.  Св.  Л.  297. 

Шамтітн,  мчу,  тйш,  гл.=Шамотітн. 
Черевики  або  постільці  більш  свинячі  на- 

верх шерстю,  щоб  не  шамтіло  в  траві. 
0.  1862.  II.  65. 

Шамушіння,  ня,  лс.=Лушпнння.  Рк. Левиц. 

Шамша,  ші,  об.  Шамкающій,  шамка- 
ющая. 
Шамшйти,  шу,  шйш.  гл.  Шуршать. 

Спідниця  аж  шамшить.  Кролев.  у.  На 
їй  усе  аж  шамшить. 

Шана,  ви,  ж.  Почтеніе,  уважеяіс,  честь. 
Життя  панське,  та  шана  собача.  Грин. 
235.  Ой  я  водила  і  визволяла,  а  мені 
молодій  одна  шана  Нн.  Ти  окрив  його 
красою,  шаною  царською.  К.  Псы.  47. 

Шандарак,  ка,  ж .  —  Андарак.  /  шан- 
дарак  свій  скинула,  так  спотіла  бідна. Козел,  у. 

Шандарнк,  ка,  м.    11т.=0дуд.    Шух. 
1.  23. 

Шандра,  ри,  аг.  1)  Раст.  а)  Ріііотіз 
ІиЬегока  Ь.  ЗЮЗО.  І.  178.  Кучерява 
хиандра.  Лебед.  у.  б)  МаггиЬіиш  \иІ£аге  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  128.  в)  МаггиЬіиш  аіоит  І.. 
Мил.  М.  33.    гі    Гаїашіпіпл    ГІіло|км1іиіи 

82 
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Вепїіі.  ЗЮЗО.  І.  І78.  2)  Путь,  дорога. 
Як  пообідаєте,  паничу,  то  мерщій  у 
шандру.  Харьк.  у.  3)  Шіндру  терти.  Мять- 

ся, возиться.  Як  почне  шандру  терти! 
поки  повернеться,  поки  зробе!  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Шандрнця,  ці,  ж.  Часть  крыла  вет- 
ряной мельницы.  Залюб. 

Шанець,  вця,  м.  Окопі..  По  тім  боці 
запорожці  покопали  хианцг.  Грин.  Ш. 
590.  Від  Килиг  до  Ізмайлова  покопали 

шанці.  Лет.  431.  2)  Під  чий  шанець.  По- 
хожій  на  кого.  На  мене  урікчють,  що  я 
ночував  та  й  коні  взяв.  Може  другий 
почував  під  мій  шанець,  то  і  взяв  коні, 
а  не  я.  Новомоск.  у.,  Залюб. 

ПІанк,  ка,  м.  Родъ  посуды.  Мовить 
до  винника,  щоб  була  горілка:  винник 
біжит,  бере  танком,  Андрій  біжит,  бе- 

ре збанком.  Гол.  II.  498. 
Шаноба,  би,  ж.  1)  Честь,  почеть,  ува- 

женіе,  почтеніе.  Рудч.  Ск.  II.  204.  На 
що  та  й  шаноба,  як  добрее  слово.  Нои. 
№  12865.  2)  Була  йому  шаноба!  Досталось 
ему    Ном. 

Шанобливий,  шановлйвнй,  а,  е.  Поч- 
тительный. Буде  слухняна  і  шановлива. 

Кост.  Ч.,  33. 
Шановний,  а,  е.  Уважаемый,  почтен- 

ный. Двері  розчиняє  як  батькові  шанов- 
ному, як  чоловікові  любому.  МВ.  II.  177. 

Шанта,  ти,  ж.  Раст.  а)  Кереіа  Саіаг- 
ііса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129.  б)  МаггиЬіига  \и1- 
#аге  Ь.  Вх.  Пч.  І.  11.  См.  Шандра. 
Шаатавнй,  а,  е=Шанталавий.  Вх. 

Лем.  484. 
Шаяталавий,  а,  є  Изорванный,  въ 

лохмотьяхъ.  Вх.  Зн.  82. 

Шанування,  ня,  с  1)  Почтеніе,  ува- 
женіе.  2)  Угощеніе.  Почалися  законні 
речі,  а  за  ними  веселе  шанування.  Г. 
Барв.  329. 

Шанувати,  ную,  вш,  гл.  1)  Чтить,  по- 
читать, уважать,  оказывать  уваженіе.  Ша- 

нуй батька  та  Бога — буде  тобі  всюди 
дорога.  Ном.  №  9353.  Хто  шанується, — 
і  люде  того  шанувать  будуть.  Ном. 
А»  4429.  2)  Беречь,  сохранять.  Шануй 
одежу  в  дворі,  вона  тебе  в  людях.  Ном. 
З*  11128.  3)  Принимать,  чествовать,  уго- 

щать. Ти  гостя  повинен  добре  шанувати, 
а.  в  тебе  й  борщ  не  гарячий.  О.  1862. 
І.  29.  Де  будуть  шанувать,  там  будемо 
ночувать.  .  Ном.  Шанує  сусідські  діти 
варениками.  Г.  Варв.  350.  Наливають 
молодій  кварту  горілки,    ідуть   молодого 

шанувать  у  другу  хату.  Грин.  Ш.  426. 
4)  Шанувавши  слухи  ваші.  Извините  за 
выражение,  съ  позволенія  сказать.  Ном. 
№  13040.  Та  се  не  чоловік,  а  так,  ша- 

нувавши слухи  ваші,  смердюче  стерво. 
Подобное  же  значеніе:  Шануючи  Бйга  та  й 
вас,  нио  ґречних.  Фр.  Пр.  88;  Шаную  (йо- 

му) гбнор.  Гн.  І.  129. 
Шануватися,  нуюся,  в  шея,  гл.  Вести 

себя  хорошо,  уважать  себя.  Хто  шану- 
ється, і  люде  того  шанувать  будуть. 

Ном.  №  4429.  Чому  не  Маруся,  аби  ша- 
нувалась. Посл. 

Шанька,  ки,  ж.  і  )= Шалька  2.  Чер- 
ниг.  у.  Черк.  у.  Черном.  21  Котомка  для 
ст/встньїхг  припасовъ,  которую  дають  маль- 
чикамъ-иастухамъ.  (Сосн.  у.)  и  мъчиокъ  у 
рыболова.  Мнж.  194. 
Шапарка,  кн,  ж.  Жена  ключника, 

ключница,  экономка. 

Шапаруватн,  рую,  вш,  гл.  Исполнять 
обязанности  ключника,  эковома. 

Шапарь,  ря,  м.  1)  Ключник ь,  экономъ. 
2)=Шапкарь.  Ой  миряне!  шевці,  кравці, 

крамарі,  шапарі!  сходіться  ради  послу- 
хати, табаки  понюхати.  Ном.  №  6126. 

Шапйще,  ща,  с  Ув  оть  шапка.  Ой 
мій  хрещатий  барвіночку,  перестилай- 

ся по  всім  садочку,— тудою  йтиме  мій 
нелюбий,  потопче  тебе  ножищею,  а  зо- 
рве  ручищею,  а  заткне  тебе  за  шапйще. 
Чуб.  Ш.  166. 

Шапівка,  кн,  ж.  Шляпка  у  гриба.  Вх. 
Лем.  484. 

Шапка,  кн,  ж.  1)  Шапка.  Чуб.  VII. 
413.  Чорт  бери  тапку,  аби  голова  ціла. 
Ном.  Лі  7282.  2)  Снопъ  съ  разворочен- 
нынъ  верхом  к,  положенный  сверхъ  полу- 

кіпка. Лохв.  у.  КоІЬ.  І.  63.  Шух.  І.  166. 
3) — жидівська.  Растеніе  Ьеопіойоп  Іагаха- 
сиш.  Вх.  Пч.  І.  11.  Ум.  Шапочка,  ша- 

понька. Ізняв  шапоньку  та  й  поклонився. 

Чуб.  НІ.  296. 
Шапкарь,  ря,  м.  Шапочникъ,  дЪлаю- 

щій  или  и  рода  юті  В  шапки.  Желех. 
Шапкатв,  вчу,  чвш,  гл.  Объ  утк*: 

крякать.  Качка   шапчит.    Вх.    Уг.    276. 
Шапкобрання,  ня,  с.  Разооръ  шапокъ. 

Прийшов  до  церкви  на  шапкобрання. 
Шапвоввтий,  а,  е.  Низкопоклонный. 

Сказано  лях:  такий  облесливий,  іаапко- 
витий.  Подольск,  у. 

Шапкування,  ня,  с.  Шапочный  пок- 
лоні, сниманіе  шапки  для  привігствія. 

Черк.  у. 

Шапкувата,    кую,    вш,    гл.    Снимать 



ШАПЛИК — ШАРИЙ. 
оик 

шапку,  стоять  безъ  шапки,  низкопоклонви- 
чать.  Шапкуе  перед  нею.  Маж.  112.  Пер- 

тій чоловік  у  громаді,  котрому  всі  шап- 
кували й  поважали.  О.  1862.  IV.  74. 

По  мові  сій  іиапкую  вас,  вітаю  та  й  до 
домівок  з  миром  одпускаю.    К.    Бай.    23. 

Шаплик,  ка,  м.  Нереръзъ,  невысокая 
широкая  бочка  безъ  верхнего  дна,  чанъ. 
Драг.  1.  Грин.  Ш.  314.  Вас.  145,  168. 

Шяповал,  ла,  м.  і)  Шерстобой,  вой- 
лочннкъ.  К.  (О.  1861.  II.  8).  Не  шаповал 
душу  вложив.  Ном.  >6  1587.  2)  Шапоч- 
викъ,  дьлаюшій  войлочный  шапки. 

Шаповальня,  ні,  ж.  Шерстобойня. 
Шаповальський,  а,  е.  Принадлежащий, 

свойственный,  относящійся  къ  шерстобиту. 
Шаповальський  цех.  Була  на  йому  біла 
свита  із  шаповальського  сукна.  Котл. 
Ев.  II.  40. 

Шапонька,  шапочка,  кн,  ж.  Ум.  оть 
шапка. 

Шапошвн,  шов,  ж.  .«м  ==Шапошннк  З. 
Чуб.  IV.  41. 
Шапошнжв,  ка,  м.  1)=Шапкарь.  Вас. 

156.  2)  Родъ  дътской  игры.  Чуб.  IV.    41. 
Шапран,  ну,  м.  Шафраиъ,  Сгосиз  ва- 

Іілиз.  Леченого  поросяти,  куриці  з  пер- 
цем та  шапрану  уживати.  АД.  II.    33. 

Шапраяівка,  ка,  ж.  Водка,  настоян- 
вал  па  шафрані. 

Шапуряна,  вя,  ж.  Шапченка.  А  на 
хлопцях  плаття — мішок  та  ряднина, 
зверху  шапурина.  Мил.  51. 

Шапурка,  кя,  ж.  Плоска  ор-вха.  Вх. Зн.  81. 

Шапучка,  кя,  ж.  ДЬтская  игра,  состоя- 
щая въ  томъ,  что  мальчики  попадають 

палками  въ  подбрасываемую  вверхъ  шапку. 
КС.   1887.  VI.  475. 

Шапчеряна,  шапчурнна,  ня,  ас.=Ша- 
яуряна.  Я  насунув  шапчерину,  пійшов 
по  за  хату.  Гол.  II.  201. 

Шапчнна,  яя,  ж.  Шапка,  плохая  шап- 
ка. Жедех. 

Шапчорняа,  шапчуряна,  яя,  ж.= 
Шапчернна.  Мил.  51.  На  парубочках 
платте  все  лиха  За  ряднина,  а  сірая 
да  сірячина,  а  ізверху  да  шапчурина. 
Чуб.  Ш.  38. 

Щап'я,  пятя,  ;.  Шапочка.  Біждере- 
вочок — дівкам  до  кісочок,  крутая  м'ята — 
хлопцям  за  шапята.  Гол.  II.  77. 

Шар,  ру,  м.  \)  Слой.  Шар  землі.  Мнж. 
120.  Положили  в  діжку  шар  капусти, 
тар  яблук;  та  знов  шар  капусти,  шар 

яблук.  Кіев.  г.  2)  Рядъ.  Сосн.  у.  Шаром 
стоять  хати.  НВолын.  у.  Шар  полукіп- 

ків на  полі.  Ум.  Шарик.  Желех. 

Шарабурити,  рн>,  риш,  гл.— Шурубу- 
рятя.  Потаїли  гроші,  а  тепер  тими 
грішми  й  шарабурять.  Лебед,  у. 
Шаравари,  вар,  ж.  мн.  Шаровары. 

Штани  мої,  шаровари,  а  ще  й  дома  двоє. 

Нои.  №  1*2521.  Ум.  Шараварки.  Св.  Л.  167. 
Шараґн.  раґ,  ж.  Стоячая  вішалка. 

Гайс.  у.  Таращ.  у. 

Шарая.  на,  м.  і)  Мелкіе  осколки  льда 
на  ръкъ.  Шаран  на  текучій  воді  хиба 
в  закутку  де  стоїть.  2)=Короп  (не- 

большой), Сургіпиз.  Браун.  23.  Вх.  ІІч. 
І.  16. 
Шарапатка,  кн,  об.  У  гуцульскпхь 

крестьянъ:  чужой  въ  городской  одежд*. 

Шух.  І.  33. 
Шарафан,  ну,  м.,  шарафанха,  кн,  ж. 

Юбка  изъ  выбойки.  Гол.  Од.  58. 

Шарах!  меж.,  выражающее  быстрое 
движоніе  метнувшагося,  бросившагося  че- 

ловека, животваго.  Шарах  зграя  до  бай- 
рака.  К.  Доев.  84.  Тоді  люде  шарах,  так 
як  ті  овечки,  та  й  збіглись  дог.упи. 
Г  Барв.  210.  Півень:  кукуріку!  Мер*і  —  і 
шарах  у  ями!  Грин.  І.  49. 

Шарахнути,  хну,  неш,  гл.  1)  Боо- 
ситься,  метнуться.  Кінь  як  шарахне  у 
бік!  МВ.  Ш.  47.  Народ  так  і  шарахнув 
з  монастиря.  ЗОЮР.  І.  297.  Діти....  за- 

лагодились шарахнути  за  двері.  Мир. 
ХРВ.  186.  2)  Ударить,  выстрълпть.  Мій 
братік  лучче  стріляє:  як  шарахне  в 
стадо  гусей,  так  разом  кількоро  їх  і 
«<Ге\  О.   1861.  XI.  73. 

Шарварок,  рву,  м.  1)  Обязательная поголоввая  работа  ва  поправки  дорогь, 

мостовъ  и  пр.  На  шарварок  жене.  НВо- 
лиа.  у.  А  нім  шарварок  відроблю,  доти 
сердачок  пропаде.  Гол.  Ш.  114.  Що  божа 
весна,  то  вже  тра  іуі(ю  :атку  шарвар- 

ком гатити.  Подольск,  г.  2)  Шумъ,  су- 
матоха. Такий  шарварок  збили,  що  й  го- 

ді. Подольск,  г. 

Шарґот,  ту,  .«.  Снарядъ  для  снованія 
нйтокъ:  лежащая  деревянная  рала  въ  ви- 

дь квадрата,  дві  сторовы  котораго  соеди- 
нены планкой,  на  концахъ  которой  (на 

рамъ)  и  по  срединъ  стоять  три  столбика, 
сквозь  отверстія  ихъ  проходить  прутики 

(прутья  лозы),  а  на  нихъ  вращаются  шпуль- ки.'МУЕ.  Ш.  15. 

Шарив,  а,  е.  1)  Сірий,  строкатий. 
Ішов  ляшок  із  Варшави,    нп    ні.п    (юпа 

32* 
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жовті,  шарі.  Острожек,  у.  2)  Шара  юшка. 
Очень  жидкій  супъ,  одна  вода.  Леоед.  у. 
3)  Це  шарої  к(шки  сон— говорять,  когда 
кто  либо  скажетъ  что-нибудь  невіроятное. 
Грин.  II.  308. 
Шарило,  ла,  с.  Раст.  ЕсЫит  уи!§;аге  Ь. 

ЗЮЗО.  I.  121. 

Шаріти,  рію,  вш,  гл.  Краснеть,  рдіть. 
Шаркай,  на,  .«.  Сильный  вітерг,  буря. 

Вх    Лем.  484. 
Шаркни,  а,  е.  Проворный,  быстрый. 

Ковстантиногр.  у. 
Шаркнути,  ну,  нега,  гл.  Провести  по 

косі  лопаткой.  О.  1861.  X.  33.  Шаркне 
по  косі  разів  зо  два  лопаткою  і  пішов 
косить.  Греб.  401. 

Шарконути,  ну,  нёш,  гл.  Різнуть  ко- 
сой. Як  би  гуртом  забрали  коси  та 

шарконули  всю  кропиву.  Мир.  ХРВ.    87. 
Шарлай,  лай,  ..и.  Раст.  Сепіаигеа  таг- 

£агіІаееа.  Мнж.  194. 
Шарлаг,  ту,   м.    Багрянецъ.    лурауръ. 
Шарлатовий,  а,  е.  Пурпурный.  Си. 

Щерлатий. 
Шарляк,  ка.  м.  Столярная  замазка  для 

замазьівавія  щелей  въ  дереві.  Гайс.  у. 
Шарнути,  рну,  нёш,  гл.  1)  Броситься 

поискать.  Шарніть  скрізь  по  церквах  і 
мазбірайте  недогарків  з  свічок.  Грин.  І. 
70.  2)  Шаркнуть.  Шарнув  ногою,  як  умів 
і  щиро  по%{ілував  панну  Марію  в  руку. 
Св.  Л.  117. 

Шарнутнся,  нуея,  нешся.  ?.і  Тер- 
нуться.  Взяла  свиня,  шарнулась  об  хлів, 
а  «ін  (вовк)  і  впав  з  неї.  Рудч.  Ок.  І.  10. 

Шяровільник,  ка,  м.  ?  Сама  вона  була 
на  хазяйстві:  пані-матка  пішла  до  ша- 
ровільника  і  наймичок  забрала.  Св.  Л.  5. 

Шарбк,  рка,  м.  Ум.  огь  шар. 
Шарпак,  ка,  м.  Оборванецъ.  Шевч. 

525. 

Шарпанина,  ни,  ж.  1)  Терзані-,  раз- 
рьіваніе.  2)  Суєта,  біготня,  і.  лненіе. 
У  волості  шарпанина -біганина.  Мир. 
Пов.  І.  129.  Мирін  під  шарпанину  десь 
дівся.  Мир.  ХРВ.  93.  3)  Грабежъ,  на- 

грабленное добро.  Та  в  його  тільки  й 
мести,  що  руїна,  у  його  слава— тільки 
шарпанина.  К.  ЦН.  164.  4)  См.  Баба  17. 
З  отрібки  баба-шарпанина.  Котл.  Ен. 
IV.  31.  Соми,  лящі  на  шарпанину.  Мьр. 
Г.  60. 
Шарпанка,  ки,  ж.=Шаипанка.  МУЕ. 

І.  101. 

Шарпати,  паю.  вш,  гл.  Рвать,    разры- 

вать, терзать,  дергать  Нащо  ти  сито 
так  шарпаєш?  Канев.  у.  Тягала  його  за 
руки,  шарпала  за  одежу.  Левиц.  І.   343. 

Шарпатися,  гіаюся,  вшея,  гл.  Рваться. 
Хотять  посадити  її  на  стілець,  но  мо- 

лода не  дається,  кричить  і  плаче,  шар- 
пається, не  дається  посадити.  Ррин.  III. 

508.  Як  почали  коні  шарпаться,  то  й 
збрую  подерли.  Н  Волы н.  у. 

Шарпнути,  ну,  неш,  гл.  Рвануть,  дер- 

нуть. Шарпонути,  ну,  нёш,  гл.  Рвануть, 
дернуть  съ  силой. 

ІПарпун,  на,  м.  ?  Шарпони  мене,  Бо- 
же, своїм  шарпуном  на  мене,  на  жінку 

і  на  моїх  діток.  Лохв.  у. 

Шарувальниця,  ці,  ж.  Женщина,  ко- 
торая мотыжить. 

Шарування,  ня,  с.  Названіе  дійствія 
отъ  глагола  шарувати.  Сим.  130. 

Шарувати,  рую.  вш,  гл.  1)  Моя.  те- 
реть (мочалкой  н  пр.).  2)=Прашувгти.  Ш- 

гиов  шарувати  буряки.  Червиг.  у. 

Шарудіти,  дму,  дйш.  гл.  Шуршать. 
А  в  острішці  горобеечко  шарндить.  Чуб. V.  640. 

Шаснути,  ну,  неш,  гл.  Мелькнуть,  про- 
біжать. Хоч  коли  й  шаснула  їй  по  душі 

така  думка,  — вона  на  неї  рукою  навіки 
махнула.  МВ.  (О.   1862.  І.  98). 

Шастати,  ся.  таю,  ся,  вш,  ся,  гл. 
Ходить  туда  и  сюда,  шнырять.  На  мене 
споглянула,  шастоючись  коло  столу.  Г. 
Барв  80..  Не  шастайся,  як  миш  по 
пастках.  Ном.  Лі  3163. 

Шастувати,  тую,  вш,  гл.  Шелестіть. 
Наша  пані  молода,  на  ній  сукенка  зо- 

лота, на  ній  сукенка  шастус,  — свої  жен- 
чики частує.  Рк.   Макс. 

Шасть,  меж.,  выражающее  нечаянное 
появленіе,  быстрое  движеніе,  быстрый 
ударъ.  Мнж.  96.  Шасть,  що  Бог  дасть. 
Ном.  Лі  4278.  Шасть  батька  в  напасть, 
а  діти  по  наймах.  Ном.  .V  10378.  1  ве- 

селенька шасть  у  хату.  Шевч.  Шасть 
у  комін  рукою,  та  сажою  помазала  собі 
по  під  плечима.  Мнж.  138.  Він  мене  ко- 

ли не  коли  ціпом  улуче,  а  я  його  бато- 
гом тілько  шасть  та  пошасть.  Мнж. 

115. 

Шат,  та,  м.  ?  Ой  на  горі  густий  гиат. 
Гол.  IV.  а  16. 

Шата,  ти,  ж.  1)  Богатая  одежда.  На- 
ші лати  переходять  панські  шати.  Нои. 

Лі  1615.  2)  Риза.  Коли  не  піп,  так  і    в 
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шати  не  одягайся.  Ном.  .V  9571.  3)Окладъ 
на  икон*.  Образи  в  срібних  шатах.  Г. 
Барв.  261.  Ум.  Шатонька.  При  одній  свічі 
личенько  вмивав,  при  другій  свічі  татонь- 

ки вдірав.  АД.  І.  6. 
-  Шатав,  на,  м.  Чорть.  То  було  пекло, 
там  самі  були  шнтани.  Гн.  II.  174. 
Гей,  гей,  пришов  един  пан  з  пекла  ро- 

дом і  татан.  Гол.  1.  211. 

Шатанина,  ні.  ас.  Суєта,  біготня.  Під- 
нялась шатанина.  Мир.  ХРВ.  135.  Під- 

нявся крик  людський,  збіглася  дворня.... 
шатанина-мотанина.    Мир.    ХРВ.    130. 

Шататися,  таюся,  вшся.  гл.  Сновать, 
суетиться.  Шатаешься,  як  Марко  по 
пеклу.  Рудч.  Ск.  І.  133.  Шаталась  уран- 

ці в  неділю  по  коморі.  Г.  Барв.  155. 
Шатнло,  ла,  м.  Лгунъ.  Черном. 
Шатнрнтн,  рю,  рнш,  гл.  і)  Искать, 

шарить.  Иеренсл.*  у.  Стрільці  шатирять 
по  терну.  Греб.  351.  2)=Шарувати  1. 
Червиг.  у.  3)  Мошенничать. 
Шатвутнся,  нуся,  нёшся,  гл.  Бросить- 

ся. От,  прилетів  змій  за  тими  дітьми, 
шатнувсь  він  по  всій  хаті — нема  нікого. 
Рудч.  Ск.  1.  117.  Оце  батько  як  приїде 
з  города,  та  шатнись  до  торби,  та 
рибка  й  лежить.  Гадом,  у. 

їїїатерннк.  ва,  м.  Живущій  въ  шатрі, 
кочевникъ.  Що  скаже  світ  про  нас,  троя- 

ке? Що  ми  шатерникицигане.  Котл. 
Кн.  V.  76. 

Шятковнйця,  ці,  ж.  Снарядъ  для  шин- 
кованія  капусты.  Каменец,  у.  Квасять 
капусту  так;  січуть  головки  на  шат- 
ківниці....  ЫУЕ.  І.  99. 

Шаткувати,  кую,  вш,  гл.  Різать  (ка- 
пусту, траву,  табакъ  н  ир.),  шинковать, 

рубить,  крошить.  Дівчинонька  кропиву 
шаткує,  а  за  нею  дитина  рачкує.  Чуб. 
V.  Вбірали  січену  капусту,  шатковану 

і  огірки.  Котл.  Ен.  IV.  19.  Народ  пам'я- 
тає, -як  хиаткувае  своїх  заклятих  воро- гів. Левин. 

Шатао,  нар.  Нарядно,  въ  нарядной 
одежді.  Сомко  на  конях  шатно  і  при 
оружжю.  К.  ЧР.  380.  Также  съ  бога- 
тымъ  приданымъ  въ  виді  одежды.  Одну 
дочку  ш«тно  оддали  заміж,  з  поеною  скри- 

нею. Борз.  у. 
Шатнути,  тну,  нёш,  ?л.=Шатнутися. 

Шатнув  по  селах  і  заїхав  до  Любораць- 
ких.  Св.  Л.  117.  Шатнула  дітвора  по 
кутках,  знайшла  журнал.  Св.  Л.  41. 
Шатнутися,  нуся,  нёшся,  гл.  Бросить- 

ся, метнуться.  Зараз  шатнулись  по  його, 

нашили  його.  Мнж.  39.  Шатнулися  по 
курінях  запасу  шукати.  Ни.  До  ляса, 
мое  ляхи,  шатнулись.  Котл.  Ев.    I.    11. 

Шатонька,  ви,  ж.  Ум.  отъ.  шата. 
Шатро,  ре,  с.  Шатеръ.  Шатро  край 

шляху  розп'яли.  Шевч.  339.  Щатром 
(цигани)  стоять,  каже,  за  селом.  Г.  Барв. 
235. 

Шатровий,  а,  е.  Шатерный. 
Шатувати,  тую,  вш,  гл.  Спішить.  Вх. 

Лен.   484. 

Шаф...  См.  Шахв  ... 
Шахва,  ви,  ж.  Шкафъ..  Чуб.  I.  331. 

Ум.  Шаховка.  Желех. 

Шахварва,  ви,  Аг.  =  Шапарва.  З  ким 
же  мій  миленький  спатоньки  ляже:  чи 
з  шахваркою,  чи  з  шинкаркою?  Чуб. 

Шах  парня,  ні,  ж.  Буфетный  шкафъ, 
чулань.  Желех. 

Шахварь.  ря.  м.  1)— Шапарь  1.  Про- 
сим тебе,  цару,  небесний  шахвару,  да- 
руй літа  щасливії  сену  господару.  Чуб. 

2)  Начальникъ  команды,  состояний  при 

місті  переправы  черезъ  ріку  для  взима- 
вія  сборовъ  за  перевозъ.    Рудч.    Чп.    12. 

Шахвран,  ну,  .«.—  Швпрян.  Обійдеть- 
ся паска  й  без  шахврану.  Ном.  А?  5200. 

Шахвувати,  вую,  «ш,  гл.  Расточать. 
Боярські  гроші  шафовать.  Котл.  Ен.  IV. 
52.  Кармазин  торгує,  все  золотом  шафуе 
Гол.  I.  246. 

Шаховва,  ви,  ж.  Ум.  отъ  шахва. 

Шахраи,  рай,  м.  Мошенннкъ.  Ном. 
X  2970.  Плут  безбожний  з  собой  всіх 
шахраїв  веде.  Котл.  Ен.  VI.  18. 

Шахрайка,  ви,  ж.  Мошенница. 
Шахрайство,  ва,  с.  Мошенничество. 
Шахрайський,  а,  в.  Мошенническій. 

Желех. 

Шахрая,  ву,  х.-=Шапран.  Грин.  II. 177. 

Шахрувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Мошен- 
ничать. 2)  Мотать,  расточать.  Пив,  гуляв, 

шахрував  гроші.  Котл.  Н II.  356.  3)  Обмо- 
шенничнвать  кого.  На  сім  світі  грішми.... 
людей  шахрували.  Гн.  II.  72. 

Шах^.ун.  на,  м.  Мошепникъ.  ыотъ.  Я 
тому  шахрунові  дав  гроші,  шоби  мені 
двори  поклав,  и  він  взєв  та  й  якимис 
дармоїдом  роздав.  Гн.  II.  103. 

Шахта,  ти,  ж.  Шахта.  Шахтарь  лю- 
бить свою  темряву  шахту.  Г.  Барв.  26. 

Шахтарь.  ря,  м.  Рабочій  въ  шахті. 
Г.  Барв.  28. 
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Шаш,  ша,  м.  Родъ  растенія?  Я  до  його 
пишу  на  зеленім  шашу.    Гол.    Ш.    393. 

Шашелгіця,  ці,  ле— Шашель.  Чуб. I.  11. 

Шашель,  ля,  м.,  лі,  ж.  Червь-древото- 
чецъ.  Паче  шашель  поточила.  Стор.  М. 
Пр.  62. 
Шашйва,  не,  ж.  Родъ  растевіи?  Із- 

правлю  єй  хижку  із  самой  шашини,  не  тре- 
ба ей  буде  на  зиму  перини.  Гол.  III.  401. 
Шашка,  кн,  ж.  Насік.  Ерпетега.  обы- 

денка. Вх.  Уг.  276 

Шашвірня,  ні,  ас.— Шестерня  3.  Ш\х. 
І.  278,  2У5,  250. 
Шашлав,  ва,  м.  Насік,  долгоносикь. 

Ковстантнногр.  у. 
Шашбв,  шва,  м.  Порода  собаки.  Мнж. 

49.  Бігають  ляхи,  вражі  сини,  як  шаш- 
ки по  ринку.  АД.  II-  45. 

Шашча.  чати,  с .  —  Шашов.    Мнж.    94. 
Шваб,  ба,  м.  і)  Німець  .  Желех.  2)  На- 

сік. СагяЬиз  зспеніїегі.  Вх.  Пч.  1.  5. 
Шваба,  бн,  ж.  Обида,  оскорбленіе. 

І  ми  сю  швабу  подаруємо?.  .  Хиба  мени 
голову  одкусе.  щоб  я  за  цю  наругу  не 
помстився.  К.  ЦН.  228. 

Швабка,  вя,  ж.  Німка.  Желех. 
Швабський,  а,  є.  Німецкій.  Колисочка 

швабська.  Макс.  Швабське  полотно.  Син. 

133.  Скидай,  Морозенку,  все  швабську  со- 
рочку. Грин.  Ш.  588. 

Швагер,  гра,  м.  Шуринъ.  Чуб.  V.  1145. 
Ум.  Швагронько. 

Шваґер,  ґра,  м.  =•-  Швагер.  Пора 
швабра  поховати.  Чуб. 

Швадрон,  ну,  м.,  иъадрбна,  нн,  ж. 
Эскадронь.  А  ритмайспіер  на  конику 
швадрону  рівнає.  Гол.  І.  1 45. 

Швавчка,  вя,  ж.  Ум.  отъ  швайка. 
Швай,  меж.,  для  вьіражевія  ухода 

украдкой  откуда  либо.  Я  як  напалася 
на  їх,  а  вони  тоді  швай,  швай,  іивай — 
тікати.  Зміев.  у. 

Швайка,  вя,  ж.  1)  Толстое  шило.  Про- 
міняв шило  на  швайку.  Ном.  №  10608. 

Золота  швайка  мур  пробиває.  Деньгами 
все  можно  сділать.  Ном.  №  1394.  2)  Ко- 

вырялка для  курительной  трубки.  Гол.  Од. 
66.  3)  Шпиль,  шпицъ  на  зданій.  Поверх 
дзвонів  баня,  там  шия,  піддашок,  швай- 

ка, яблуко  і  на  яблуці  хрест.  Св.  Л.  26. 

4)*  Родъ  дітской  игры.  КС.  1887.  VI.  472. 5)  Білошвейка.  Вона  швайка,  вчилась 
шити  десь  у  городі,  шиє  тепер  по  па- 

нах. Екатерин,  у.  6)  Рыба  Азріпз  Ьі- 
рипсіаіиз.  Вх.  ІІч.  II.  18.    Ум.    Шваєчка. 

Швайвало,  ла,  м.  Шатунъ,  бродяга. 
Харьк.  у.  Слон.  Д.  Эварн. 
Швайковйтнй,  в,  е.  Шнлообразный. 

Вх.  Уг.  276 

Швайвуватвй,    а,    е=Швайвовитий. 
Швалька,  вн,  ж.  Гусеница  мотылька 

ЗрЬіпх  ріпазігі.  Шух.  І.  154. 
Шваля,  лі,  ж.  1)  Швея,  вышивальщи- 

ца. Шух  І.  154.  Я  шваля  з  Вильбова, 
приїхала  до  свого  двора.  Мет.  197.  2)  Брев- 

но, разрізанное  вдоль.  Вх.  Лем.  484. 
Швандряватя.  ваш,  вш,  де.  Говорить 

на  неповятномъ  язьїкі.  По  німецки  шеан- 
дрикат.  Вх.  Уг.  276. 
Швавдяти,  дязо,  вш,  гл.=Швендятя. 
Швара,  рн,  ж.  1)  Плетеный  шнурокъ. 

Шух.  І.  225.  2)  Леса  изъ  білаго  конскаго 
волоса.  Шух.  І.  226.  3)  Высокая  острая 
трава  въ  полонинах.  Шух.  І.  211.  200.  Ой 
ми  свої  співаночки  подінемо,  подінемо  в 
полонинці  з  овечками  на  швару  посіємо. 
Лукаш.  146.  ІІісня-дума,  пани-браття, 
від  самого  Бога,  ні  купити,  ні  продати, 
ні  шваров  посіять.  Федьк.  II.  51. 
Шварґотіння,  ня,  с.  Крикливый  я 

быстрый  разго воры  напр.  евреевъ).  Голосне 
швар/отане  жидів.  Шух.  І.  85. 

Шварґотатн,  шварґотіти,  ґочу,  *йш, 
де.  Крикливо  и  быстро  разговаривать.  Же- 
лех. 

Шваркнути,  кну,  неш,  гл.  Зазвевіть, 
зазвучать,  загреміть.  Ось  шваркнуло.... 
вогняна  стріла  роспанахуе  небо.  Мир. 
ХРВ.  32.  З  остатнім  словом  шваркнула 
з  піхви  шабля.  Стор    М.  Пр.  147. 

Шварннй,  а,  е=Моторннн.  Желех. 
Варуй  же  ся,  шварне  дівча,  з  чорними 
бровами.  Гол. 

Шварнути,  рву,  наш,  гл.  Сверкнуть. 
Шварнула  блискавка,  грім  грюкнув  і  за- 

гув. Греб.  384. 
Шваров,  рву,  м.  У  сапожвиковъ:  кусокъ 

камня  употребляемый  для  приглаживавіа 
каблука.  Сумск.  у. 

Шварунов,  нву,  м.  Изъянъ,  дефектъ. 
Казав,  що  в  його  нога  перебита,  гляну- 

ли— аж  у  його  такого  шварунку  нема. 
Борз.  у. 

Шварц,  цу,  м.  Вакса.  Гол.  Од.  15.  Чо- боти до  шварцу.  Гол.  Од.  15. 

Шваха,  хн,  ас.=Швачва.  Да  казали — 
Маруся  не  пряха,  її  матінка  не  шваха. 
Рк.  Макс. 

Швацький,  а,  е.  Швейный. 
Швачечва,  вн,  ж.  Ум.  отъ  швачка. 
Швачка,  вн,  ж.   Швея.    Дочки    зрос- 
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ли, — у  швачки  пішли.  Чуб.  Ш.  404.  Ум. 
Швачечка.   Мил.  217. 

Швачкуватн.  кую,  вш,  гл.  Быть  швеей. 
Швед,  да,  м.  Шведъ.  Добувсь,  як  швед 

під  Полтавою.  Ном.  X*  6454. 
Шведів,  на,  м.  Шведъ.  Звіркуе  шве- 

дин  вовком  там.  Котл.  Кн.  Була  потреба 
з  шведином  на  морі.  Морд.  Ш.  126. 

Шведка,  кв.  ж.  1'одъ  верхней  одежды. 
Нам  короткії  шведки,  повідмерзали  лит- 

ки. Гол.  II.   109. 
Шведській,  а,  е.  Шведскій.  Уже  ж 

шведзький  король  з  Палієм  Семеном  під 

Полтавою  б'ється.  О.  1862.  VIII.  27. 
Шведська  .коїила.  Ком. 
Швёдчнна,  ик,  ж.  Эпоха  првшествія 

шведовъ  в*ь  Украйну  1808 — 9  гг.  Очнувсь 
дурень  у  шведчину.  Ном.  Лв  454. 

Шввйнога,  гк,  м.  Названіе  вола,  у  ко- 
тораго  задній  ноги  у  коліна  ціпляются 
одна  п  другую.  КС.   1897.  VII.  47. 

Швельбавнм.  а.  е.  Иміющій  плохой 
выговоръ.  Их.  Лем.  484. 

Швёндалка,  кв,  ж.  Праздношатаю- 
щаяся. Конотоп,  у. 

Швёвдати,  даю,  во,  швёндятж.  даю, 
вш,  гл.  Шляться,  слоняться,  бродить.  Ном. 
X  4625.  3  чистилища  швендають  собі 

■у  пекло  люльки  палить.  Стор.  М.  Пр.  43. 
Кобзарі  швендяють  поміж  людьми.  К. 
ЧР.  259. 

Швендя,  ді,  об.  І)  Ираздношатающійся, 
праздношатающаяся,  вепосіда.  2)  Швенді 
справляти.  Слоняться. 

Швёвдяння,  вя,  с  Шлянье,  бродяжни- 
чество. Швендяння  змалкі/  но  дворах. 

Мир.  ХРВ.  162. 
Швёвдяти    См.  Швендатн. 

Швець,  шевця,  м.  Саиожникъ,  баш- 
мачникъ.  Вас.  160.  Швець  знай  свое  иьев- 
ство,  а  в  кравецтво  не  мішайся.  Ном. 
.V  9573. 

Швея,  швеї,  ̂   =  Швайка  6.  Вх.  Ич. 
II.   18. 

Шв'еткяй.  а,  е.  Гибкіи.  ШвЪпкий  бич. Вх.  Зн.  81. 

Шввг,  меж.  Швырь.  Як  суха  земля 
копати,  то  ткіьки  шеиг,  швиг  з  ями. 
Волч.  у. 

Шввтавка,  кв,  ж.  Раст.  —  польові. 
Ріапіп^о  тсчііа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  178. 

Швжгатя,  гаю,  вш.  гл.  Бросать,  кидать. 
Діти  швигають  г  ми  мов  стрілами. 
ЗЮЗО.  I.  178. 

Швнгнутж,  гву.  неш,  гл.  Сдернуть. 
Вітер  як  швигне  хустку  з  голови.  Черк.  у. 

Швнґар,  ра,  м.  Конецъ  кнута,  плети. 
Вх.  Зн.  81. 
Швндкатв,  каю,  вш,  гл.  Спішить. 

Чуб.  ПІ.   676. 
Шввдвіоть,  коств,  ж.  Скорость,  быстро- 
та. Можна  виміряти   швидкість    світу. 

Швидко,  нар.  Скоро,  быстро.  Лихо 
швидко  приходить,  а  поволі  відходить. 
Ном.  №  1958.  Не  так  швидко  робиться, 
як  мовиться.  Ном.  №  5603.  На-шайдм, 
на-швидну.  Наскоро.  Оце  тобі,  серденько, 
вчера  на-швидко.  Ч/б.  V.  217.  Словце  яке 
на-швидку  перемовити.  МВ.  II.  83. 

Шввдковіддя,  дя.  с  Місто  на  рікі 
с ъ  быстрыыъ  теченіемг.  Міус  окр. 
Швидкома,  нар.  На  скору»  руку. 

Швндкуватн,  кую,  вш,  гл.  Спішить. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эвары. 

Ш  видми  Р,  а,  е.  Скорый,  быстрый,  по- 
спішвьій,  проворный.  Швидкої  роботи  н«- 
хто  не  хвалить.  Ном.  №  5576.  Швидке 
само  на  себе  набіжить.  Ном.  К  1692. 
Швидка  смерть.  Скоропостижная  смерть  во 
время  зпидемій.  Як  ото  иівидка  смерки 
ходила,  то  батько  вмер.  Черк.  у.  Ум. 
Швиденький,  швидесенький. 

Швндче,  швмдчІй,  шввдчіш,  шввдчі- 
ше,  нар.  Срав.  степень  отъ  швидко.  Ско- 
ріс.  А  нуте,  нуте,  йдіте  швидме,  Котл. 
Ен.  II.  15.  Наймичка  прибігла  до  Зосіі 
просила  її  швидчій  заглянути  в  кухню. 
Левин.  І.  413. 

Швнндати,  даю,  вш,  гл.=Швендатв. 
Москалі  так  і  швиндають  по  базарю. 
0.   1862    І.  40. 

Швиргати  гаю.  вш,  гл.  Швырять. 
Швиргає  з  неба  лід  шматками.  К.  Исал. 
325. 
Швиргома,  нар.  Швырнувши.  Возів 

(сіва)  дванадцять  таких  увезе,  шо  тіль- 
ки достанеш  швиргома  докинуть.  Ном. 

№  13883. 

Швиргонута,  ну,  нёш,  гл.  Однокр. 
огь  швиргати.  Швырнуть,  бросить.  Мкр.  Н. 
31.  Скинув  з  себе  відлогу  і  швиргонув 

сторожам.  К.  41'.  403. 
Швярдйць!  меж.  Швырь!  Поніс  попа 

до  річки,  та  з  мішка  швирдиць!  Тільки 
вода  забулькотіла.  Драг.  158. 

Шввркатк,  каю,  вш,  гл.  Производить 
звенящій  шумъ.  Швиркае  коса.  Вх.  Зн.  81. 

Швіреиь    рвя,  .ч.  Шворень,  желіаіьіі 
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бодтъ,  прикр'Ьпляющ.ій  переднюю  ось  къ 
повозкъ\  Чуб.  І.  94. 

Швірвьовйй.  а,  ё  Къ  шворню  относя- 
шійся.  Залізо  швірньове.  Цилиндрическое 
желізо,  употребляющееся  для  шворней. 
Вас.  198. 

Шво,  шва,  с  1)  Шовъ.  Ни  шві  подерло- 
ся. НВодын.  у.  2)  Шитье.  В  одежі  шво 

погине.  Старо-Конст.  у. 
Шворінь,  рня,  м.  1)— Швіревь.  Руді. 

Чп.  249.  Чуб.  VII.  402.  2)  Часть  ткацка- 
го  станка.  См.  Верстат.  Вас.  165. 

Шворка,  ки,  ж.  Веревка,  бичевка.  Ум. 

Швброчна.  На  шворочку  нав'язують  то- 
неньку дощечку;  беруться  за  гулящий  кі- 

нець шворки  і  махають  рукою  округи. 
Чуб.  Ш.  99. 
Швбрвий,  а,  е=Шваранй.  Шворна 

жінка.  НВолын.  у. 

Ні  вор нь о вий,  а,е--=Шв^рньовнй.  Швор- 
ньовий  свердлик. 

Шворочка,  вв,  ж.  Ум.  оті.  швбрна. 
Ше,  нар.=Щь.  Батька  ше  на  світі 

не  було.  Мнж.  123. 
ПІебевутв,  ву,  нёш,  гл.  Нырнуть.  Як 

шебенув  його  ножем.  Золотой,  у. 

Шебер,  ру,  м.  Раст.  8аІиге^а  Ьогіеп- 
зіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  135. 

Шебервута,  рву,  веш,  гл  =ШеОерхву- 
ти.  Тихо,  ні  мушка  не  шеберне.  ЕЗ.  V. 
214. 

Шеберхвути,  хву,  веш,  гл.=Шелес- 
нутв.  Ніщо  не  шеберхне.  Лохв.  у. 

Шёбсько,  нар.  Быстро.  Бігти  шебсько. 
Мнж.  194. 

Ше  вдатися,  даюся,  ешся,  гл.  Пу- 
таться. Лубен,  у. 

Шевелітв,  (лю.  лиш?),  г.г. —Шелесті- ти. Вх.  Лем.  484. 

Шеверногвй,  а,  е.  Косолапый,  криво- 
ногій. /  не  люблять  дівчата,  бо  ти  дов- 
гий.... криворукий,  шеверногий.  Чуб.  V. 

1127. 

Шевелюха,  хв,  ж.  Названіе  зм^и  въ 

заклянавіи  отъ  укуса  гадюки.  У  полі  зо- 
лота груша,  на  золотій  груші  золоте 

гніздечко,  в  золотім  гніздечку  гадюка- 
шевелюха,  цариця.  Грнн.  II.  38. 

Шевлія,  ліі,  лк?.— Шавлія.  Вх.  Пч.  II. 
36.  Ум.  Шевлїенька,  шевлГечка.  Шевліень- 
ку  сажу.  Чуб.  V.  826. 
Шевдюг,  га,  -к.=Шелюг  1.  Слизький, 

як  в'юн,  гнучкий,  як  шевлюг.  Ком.  Пр. >е  673. 

Шевдюга,  гн,  об.  Дряць,  мерзавецъ. 

Шевлата,  гн,  ж.  1)  Дрянной  ковь, 
кляча.  Перекинь  штани  на  шевлягу  та  й 
мерщій  доганяй.  2)  Овца.  Вовк  поїв  до 
однісінької  шевляги.  Лубен,  у. 
Шёввя,  ні,  ж.  Сапожная  мастерская. 

Радом,  у.,  Козел,  у.,  сапожный   магазинъ. 
Шевство,  ва,  с.  Сапожное  ремесло.  Не- 

ма над  шевство  ремесла  чеснішого.  Ном. 
№  10441. 

Шевський,  в,  є  1 )  Сапожничій.  Нашії 
чоботи,  шевської  роботи.  Мет.  186.  Шев- 

ська смола.  Варь.  Прилип  до  мене,  як 
шевська  смола  до  чобота.  Нон.  №    2750. 

Шевців,  нова,  ве.  Принадлежащій  са- 
пожнику Желех. 

Шевціввв,  вв,  ж.  Дочь  сапожника 
Желех. 

Шевдюватв,  цюю,  еш,  гл.  Сапожни- 
чать, заниматься  сапожвыиъ  ренесломъ. Черк.  у. 

Шевцюга,  гн,  шевцюра,  рн,  м.  Пре- 
зрит.: сапожникъ.  Желех. 

Шевченко,  на,  м.  Сынъ  сапожника. 

Желех. 
Шевчнв.  ка,  м.  Ум.  отъ  швець. 
Шовчава,  ня,  м  =Швецъ. 
Шевчиха,  хн,  ж.  Жена  сапожника, 

башмачника.  Побила  шевця  лиха  година, 
шевчиха  шевця  та  й  не  злюбила.  Чуб. 
V.  818. 
Шевчук,  ка,  м.  Сапожный  подмастерье, 

сапожный  ученикъ.  Желех. 

Шегерявий,  а,  е.  Шепелявый  Козел,  у. 
Він  трохи  шегерявий.  Лохв.  у. 

Шеґеря,  рі,  ж.  Родъ  танца.  У  Київі 
заказали,  шоб  ше/ері  не  скакали.  Грин. 
Ш.  53. 
Шёйкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  Ша- 

таться, шнырять.  Сквир.  у. 

Шекало,  ла,  с.  Жгутъ,  употребляемый 
въ  игр*  того  же  имени.  Ко1Ь.  I.  191. 

Шелеввло,  ла,  с.  НепосЬда?  Ти  то 
шелевило.  Ном.  Л;  5743. 

Шелевіти,  вію,  еш,  гл.  Шевелить.  Ві- 
тер віс,  шелевіе,  нростинов  колише.  Гол. 

І.  142. 
Шелегёйднк,  ка.  м.  ?  Бісові  шелегей- дики.  Ном.  №  14289. 

Шелеп,  меж.,  выражающее  паденіе. 
Шелеп  із  дуба.  І'удан.  І.  81.  Шелеп 
щастя  в  хату.  Ном.  №  2060. 

Шелепа,  пя,  о<Г.<;Нерасторопный,  тупой 
челов*къ. 
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Шелепати,  паю,  еш,  гл.  1) .  Брести, 
шлепать  по  грязи.  2)=Шолопзти.  Вх.  Зн.  82. 

Шелепнути,  пну,  неш,  гл.  Упасть  съ 
шуыомъ.  Він  так  г  шелепнув  у  саму  се- 

редину. Таращ.  у. 

Шелепотіти,  чу,  тйш,  гл.  Шелестіть. 

Шолёпуватий,  а,  е.  Глуповатый,  при- 
дурковатый. 

Шелеснатий,  а,  е.  Густолиственный  и 
потому  многошумный.  Ясень  шелеснатий. 
Гол.  IV.  511. 

Шелеснути,  сну,  .неш,  гл.  1)  Однокр. 
отъ  шелестГти.  Зашелестіть.  Водою  где— 

не  хлюпне;  очеретом — не  шелесне.  Ном. 
X  24,  стр.  291.  2)  Нлеснуть,  упасть  въ 

воду  съ  шумомъ.  Треті  півні  кукуріку — 
шелеснули  в  воду.  Шевч.  ЗО. 

Шелест,  ту,  м.  Шелесть,  шумъ.  Пішов 
шелест  по  діброві,  шепчуть  густі  лози. 

Шевч.  31.  Переносно:  шумъ,  смятеніе,  су- 
матоха. Ну,  наробив  шелесту! — Як  не 

прийме  Біг  гріхи  за  жарт,  то  буде  ше- 
лесту багато.  Нон.  .*•  108. 

Шелестіння,  ня,  <*.  Шелесть,  шумъ. 
Левиц.  Нов.  276. 

Шелестіти,  щу,  стиш,  гл.  Шелестіть, 

шуміть.  По  соломі  ходить,  та  не  ше- 
лестить. Ном.  А  що  в  лісі  за  тихо, 

тілько  листя  шелестить.  Чуб.  V*.  47. 
Уліз  у  чужу  солому,  та  ще  й  шелестить. 
Ном.  №  9696. 

Шелёсть,  меж.,  выражающее  шелесть, 

шумъ,  внезапное  появленіе.  По-за  кущем 
шось  шелесть,  шелесть.  Ном.  №  4356. 

Та  до  вдовівни  навпростець  шелесть  за 

рушниками.  Шевч.  588.  Як  єсть,  то  ше- 
лесть, а  як  скупо,  терпи  губо.  Ном. 

X  10830. 

Шелехнути,  хну,  неш,  гл.= Шелес- 
нути. 

Шелихвіст,  хвоста,  м.  1)  Особая  порода 

утокъ.  2)  Вітренникь,  пустой  человікь. 
Біжить  якийсь  ляшок — так  видно  якийсь 

шелихвіст:  „А  нумо",  каже  хліборобові: 
„на  дуельи.  Ном.  №  880. 
Шелби,  ма,  м.  Шлемь.  Брязчить  шаб- 

ля о  шеломи,  трещать  списи  гартовані. 
Шевч.  645.  Ум.  Шеломбк. 

Шеломов,  мві,  м.  1)  Ум.  отъ  шелом. 
2)  Нолісская  літняя  шапка  изъ  толстаго 

домашняго  сукна  въ  виді  конуса,  усічен- 
наго  сверху  параллельно  основанію.  Чуб. 
VII.  413 

Шелудівва,  ки,  ж.  Родъ  писанки   съ 

орнаментомь  нзь  непбвної  рбжі.  КС.  1891. 
VI.  374. 

Шёльвах,  ха,  м.  1 )  Часовой,  карауль- 
ный. А  тим  часом  дали  знати,  що  шель- 

вах  убився  на  \{ісарськігї  таки  бромі. 
Федьк.  Ш.  165.  2)  Стояти  на  шедьваху. 
Быть  на  часахь.  Стоїть  Іван  на  шель- 

ваху—дрібний  лист  читає.  Федьк.  Ш. 
160. 

Шельвія,  вії,  л<с.=Шавлія.  По  горі, 
горі  зацвіла  шельвіл.  Гол. 

Шельма,  ми,  об.  1)  Бранное:  шельма. 
К.  ЧР.  396.  Шевч.  136.  Стоїть  шельма 

розлучниця,  з  милим  обнялися.  Чуб.  V. 
185.  2)=Кадина.  (Стркжевск.). 
Шельмованець,  них,  м.  1)  Клейменый 

черезъ  палача  (обрізьів&ніе  ушей).  2)  Клей- 
меный каторжникь. 

Шельмувати,  мую,  еш.  гл.  1)  Клей- 
мить, обрізнвая  уши.  2)  Бранить,  клей- 
мить, шельмовать. 

Шельпотіти,  чу,   тйш,   :л.=Шелепо~ 
тіти.  Харьк.  у. 

Шелюг,  га,  м.  1)  Краснйя  лоза,  таль- 
никъ,  8а1іх  асиїііоііа.  ЗЮЗО.  I.  34.  Мнж. 

149.  2)=Шеляг.  Не  видушила  у  нього  ні 
шелюга.  Фр.  Пр.   169. 

Шелюга,  гй,  ас=Шелюг.  0.  1861. 
\'Ш.  93.  ЗЮЗО.  I    134. 

Шелюгбвнй,  а,  е.  Изъ  тальника.  Мнж. 
149. 

Шелюжнна,  ви,  ж.  Пруть  изъ  таль- 
ника. ЗЮЗО.  І.  13і.  Нехай  лоза-шелюжи- 

на  згина&пься  км-сче.  Щог.  В.  76. 

Шелюхатнся,  х&юся,  ешея,  гл.  Ка- 
чаться, колебаться.  Очерет  над  водою  ше- 

люхаеться.  Грин.   П..  649. 

Шелюшковий.  а,  і.  ( Шелюжвовнй?). 

Шелюшнбві  уставки.  Ро,ъ  вышивки  въ  со- 
рочкі.  КоІЬ.  І.  48. 

Шеляг,  га,  к.  1)  Старинная  мелкая 
монета.  Знаю,  як  мідлий  шеляг.  Ном. 
№  2887.  Стільки  правди,  як  в  шелягу 
сребра.  Ном.  №  6902.  2)  ун.  Родъ  убора 

на  плахтах.  Черн.  у.  Ум  Шеляжбк,  шеля- 
жёчок,  шеляжёньно.  Збгра*те  шеляжки 
дрібненькі.  0.   1862.   IV.  24. 

Шеиелйти,  лю,  лиш,  гл.  Шелестіть. 
Радом. 

Шемівь,  ня,  м.  Трехгранный  тяжелый 
желізньїй  ломъ  для  откалыванш  крупнылъ 
кусковъ  льда  при  устройстві  прорубей  для 
рыбной  ловли.  Вас.  187. 

Шемтіти,  мчу,  тиш,  гл.  Шуршать,  про- 
изводить шорохъ.  Вх.  Лем.  484. 
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Шенелія,  лії,  шенеля,  лі,  ж.  Шинель. 
Ти,  москалю,  і  добрий  чоловік,  та  шене- 

лія твоя  злодій.  Ном.  Л;  816. 
ШенеляЕий,  в,  Є.  Шепелявый.  Хоть 

чуб  кучерявий,  дак  сам  шепелявий.  Грия. 
Ш.  66. 
Шепеляти,  ляю,  вш,  гл.  Шепелявить. 

Він  (жид)  говори*  по  український  не  ше- 
пеляючи. Левиц.  Пов.  179. 

Шепіт,  поту,  -и.=Шепт.  А  про  що  ви 
шепоти  ведете  з  наймичкою?  Сим  X. 
Тілько  Христя  і  розібрала  з  того  ше- 

поту. Мир.  Пов.  II.  100. 
Шепнути,  пну,  нёш,  гл.  Однокр.  оть 

шептати.  Шепнуть. 
Шепотання,  ня,  с.  Шепотъ,  шептанье. 

Мир.  Нов.  І.  137. 

Шепотати,  чу,  чеш.  гл— Шептати. 
Гай  шепоче,  гнуться   лози.    Шевч.    43 Г. 

Шепотатися,  чуся,  чешся,  гл  =Шеп- 
татяся.  Молодиці  шепоталися  довгенько 
собі.  МВ.  (0.  1862.  І.  84).  Шепочеться 
$  калиною  о  давній   годині.    Шевч.    438. 
Шепоти,  тів,  м.  1)  Пришептьіваніе. 

2)  Ябедничество,  наушничество. 
Шепоткльннк,  ва,  «.  =Шепотннник  З 

Новомоск.  у. 
Шепотнльннця,  ці,  ж.  =  Шепотнн 

ияця. 
Шепотннняк,  ва,  м.  1)  Пришепты- 

вающей. Черк.  у.  2)  Наушникъ.  3)  Мелкій 
базарный  торгоБСЦъ. 

Шепотйнниця,  ці,  ж  І)  Наушница. 
2)  Мелкая  базарная  торговка.  Мнж.    194. 
Шепотун,  ва,  м.  Говорящій  шепотомъ. 

Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Шепт,  ту,  м.  і)  Шепотъ.  За  вашим 
шептом  нашого  крику  не  чутно.  Ном. 
№  12885.  Шептом  казати.  НВолын.  у. 
2)  мн.  Нашептьіванія,  пришептьіванія. 
Баб'ячі  шепти.  Черк.  у. 
Шептання,  ня,  с.  Шептанье,  шепотъ. 

Учувалося  тихе  Хведорове  шептання. 
Мир.  Пов.  І.  159.  Ум.  Шептбинячко. 

Шептати,  пчу,  чеш,  гл.  1)  Шептать. 
Тихо  стало  в  хаті,  тілько  наймичка 

шептала.  „Мати....  мати....  мати...." 
Шевч.  107.  Пішов  шелест  по  діброві, 
шепчуть  густі  лози.  Шевч.  31.  Про  тебе 
і  в  шпиталях  шепчуть— говорять  хвастли- 

вому. Ном.  >£  2584.  2)  О  знахарств*: 
пришептывать.  Не  так  буде,  як  ворожка 
шепче,  а  так  буде,  як  Бог  дасть.  Ном. 
7*  234.  3)  Наговаривать,  наушничать. 

Шептатиоя,  пчуся,  чешся,   гл.   Шеп- 

таться. Дівчата  вже  нищечком  сміялись, 
шептались.  Левиц.  І.  16. 

Шептій,  тія,  м.— Шептун.  Треба  йти 
до  шептія,  щоб  пошептав  корові.  Волч.  у. 
Шептун,  на,  м.  Знахарь,  пришепты- 

вающей. Мнж.  14. 

Шептувя,  ні,  ж.  Знахарка,' пришепты- вающая. 

Шептуха,  їй,  лс.=Шептуня.  Я  баба 

шептуха  од  злого  духа.    Ном.    №    8353.' 
Шерёг.  гу,  м.  Рядъ,  шеренга.  Три  ше- 

реги народи.  Гн.  II.  136.  Узяв  Печай  ля- 
хів класти  трома  шерегами.  АД.  II.  78. 

Шерегуватв,  гук»,  вш,  гл.  Строить  въ 
ряды.  Військо  збірае. ...  все  шерегує.  АД. 
І.  15. 

Шерепа,  пи,  ж.  Безобразная  женщина. 
Одружусь  з  такою  шерепою,  що  і  тобі 
сором  буде.  Шевч.  (О.  1862.-  VI.  13).  Се 
через  вас,  дурні  гиерепи,  сталось.  К.  ЦН. 
211. 
Шерепатий,  а,  е.  Шершавый,  шерохо- 

ватый. Вх.  Зн.  81. 

Шерепеяя,  няти,  с  Маленькая  некра- 
сивая дівочка.  Мале  иіерепеня,  при  зем- 

лі не  знать,  а  вже  в  мачках.  Г.  Барв. 
248. 

Шерестітн,  щу,  стиш,  гл.=Шелестіти. 
Як  у  стрісі  воробейки  шерестять:  ше- 
рестіли,  полетіли  да  й  нема.  Чуб.  V. 

557. 
Шёрет,  ту,  .«.=Шерех.  Пішла  по 

Росі  крига,  це  вже  йде  шерет.  Рк.  Левиц. 
Шеретбвка,  кв,  ж.  Просорушка. 

Шеретуваввя,  вя,  с.  Отдьленіе  шелу- 
хи отъ  зерна  иередъ  помоломъ. 

Шеретувати,  тую,  вш,  гл.  Передь  по- 
моломъ обдирать  шелуху  на  зернъч  Мель- 

ник меле,  шеретує.  Шевч.  540. 

Шеретуватися,  туюся,  ешся,  гл  Очи- 
щаться зерну  отъ  шелухи.  Просо  шере- 

тується. Мяж    111. 
Шёрех,  ха,  шерешень,  шерешінь.  швя, 

м.  Мелкій  ледь  на  рїкв.  Шерешень  уже 
пішов  по  річці.  Екатер.  г. 

Шерехатий,  а,  .е=Шерепатнй.  Вх. Зн.  81.  ш 

Шервввасса  п  су, .«.  =  Шерітвас.  Чуб. 
VII.  576. 

Шерітвас,  са  и  су.  м.  Чанъ. 
Шермицерія.рії,  ж.  Фехтованіо.  К.  ЧР. 

428.  /  так  же  то  обидва  знали  тую 

шермицерію,  що  ні  той  того,  ні  той 
того  не  зможе  зачепити,  -  одвічають  са- 

ми шаблі.   V,.  Ч1\    167. 
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Шерпатнй,  я,  е  =  Шерепатий.  Вх. 
Зі.  31. 

Шерстёбка,  кв,  ж.  Небольшой  руба- 
■окъ  для  строганія  вчерне.  Шерстёбка 
перу/у  шерсть  здіймає,  потім  руианком 
рівняють,  а  тоді  вже  пускають  хиба- 
но% — він  вже  хиби  надасть.  Подольск,  г. 
Шерсте нь.  стня,  м=  Шершень.  Ди- 

виться він,  аж  над  дорогою  гніздо  шерст- 
яче. Чуб.  II.  316. 

Шерстенннк,  ка,  м.=^Шдклад  2.  Шух. 
І.  78. 

Шерстяна,  ви,  ж.  Шерстинка.  Буде 
одна  шерстина  золота,  друга  срібна. 
Рудч.  Ск.  II.  71.  Ні  шерстини  (нема  в  дворї) 
Ніть  скота,  ви  одной  скотины.  Ноя. 
Л  1508.  Ун.  Шерстинка,  шерстнмочка. 

Шёрстка,  кя,  ж.^  Шерстяна.  Перед 
світом  перекидається  зайцем:  одна  шер- 

стка золота,  друга  срібна.  Чуб.  II.  188. 
Шерсткий,  а.  ё  Жесткій,  шерохова- 

тый. Наші  голосні  і  зголосні  літери  в 
його  виходили  такими  шерсткими.  Ле- 
іиц.  І.  163.  О  коять  человека:  шерохова- 

тый, загрубілий.  Л  руки  ...  шерсткі  та 
чорні.  Св.  Л.   15. 

Шерсть,  ти,  ж.  1)  Шерсть.  Собака 
тоді  була  гола  — без  шерсти.  Драг.  1. 
Гладив,  гладив  за  шерстю,  та  як  почав 
і  проти  шерсти.  Вол.  2)  Шероховатость 
кожи  у  ыалыхъ  дітей    Мил.  32. 

Шерстяний,  а,  е.  Шерстяной. 
Шерть- верть,  меж  =Круть-верть.  Си. 

Круть.  Шерть- верть,  бери  чверть— вий- 
шло рокове. 

Шерхнути,  хну.  неш,  гл.  1 )  Подерги- 
ваться льдояъ.  2)  Шероховагвть  (о  кожі 

человека).  3)  ЗашелесгБТь,зашурпіать. Нігде 

ніщо  ні  шерхне,  ні  стукне.  Мир.  ХІ'В. 
307. 
Шершав,  ка.  м.  Раст.  Оізрасиз.  Вх. 

Ич.  II.  31 

Шершёбка,  ви,  ж.=г  Шерстёбка 
Шершень,  шви,  м.  Насік.  Шершень. 

Чуб.  1.  52.  Рудий  шершень.  Ном.  .V  3551. 
Шершун,  на.  -м  =Шершень  У  гор.  Вх. 

Ич.  І.  8. 

Шестерик,  ка,  м.  1)  Шестерикъ  (во- 
ловъ,  лошадей)  Сімсот  волів  в  оборі,  а 
шестерик  в  плузі.  Чуб.  V.  417.  2)  Шлея 
ст>  шестью  полосами  (продольными  и  по- 

перечными). Вас.   160. 
Шестервйця.  ці,  ж.г= Шестерня  1. 

Уи.  Шестермічка,  шесгірнйчиа.  Орет  мі 
плужок  четверничкою,  жич,  Боже,  на 
рік  шестірничкою.  Гол.  II.  17. 

Шестерні,  ні,  ж.  1)  Шестерикъ,  шес- 
терка, їде  шляхом  до  Києва  берлин  шес- 

тернею. ІНевч.  89.  2)  Шестерня  въ  миль- 
ниці. Никній  конец*  ея  веретена  стоить 

въ  жел-БЯЕОыъ  углублевіи,  наз  иорббочка, 
а  эта  последняя  укріплена  въ  деревянноиъ 
брусі,  ваз.  штаґа;  части  шестерни:  вере- 

тено, обре'нці— круги  верхній  и  нижній,  въ 
которых*  цнлнндрическія  шви.  Чернвг.  у. 
3)  Родъ  циркуля  у  плотниковь,  бочаровь 
и  пр.  Вх.  Зн.,  81. 

Шестеро,  числ.  Шестеро,  шесть  душъ, 
шесть  штукъ,  шесть  частей.  Не  дуже  його 
постреляно:  голівонька  на  четверо,  а  сер- 

денько на  шестеро.  Чуб.  V.  948. 
Шестмголовний,  а,  е.  Шестиглавы!. 

Шестиголовнии  змій.  Мнж.  15. 

Шеетндесятка,  ки,  ж.  Счетная  еди- 
ница (копі)  продаваемых*  на  базарі  оконъ 

въ  60  штукъ.  Вас.  150. 
Шестикрилий,  а,  е.  Шестикрылый. 

Вбий  шестикрилого*  .  змія.  Чуб.  II.  281. 
Шестнкрвлка,  кв,  ж.  Имеющая  шесть 

крыльев*.  Вона—дванадцятикрилха,  а  я 
тільки  шестикрилка;  вона  всім  нам 
(відьмам)  голова.  О.   1862.  IX.  33. 

Шестикутний,  а,  е.  Шестиугольный. 

Шух.  1.  174. 
Шестикутний,  ка,  ж.  Шестиугольник*. 

Желех. 
Шестйва,  вн,  ж.  Шестая  часть.  К  Дз. 

102.  Ум.  Шестйнка. 

ШестинедІлька,  кв,  ж.  Родившая  жен- щина. Угор. 

Шестввааурнвй,  а,  е.  Съ  шестью  ког- 
тями на  каждой  лані.  Вбий  шестикрило- 
го.... шсстипазурного  змія.  Чуб.  II.    281. 

Шествшаговвк,  ка,  м.  Монета  въ 
шесть  грошей,  три  копейки.  Драг.  189. 

Шестірко,  числ.  Шесть  штукъ.  По  шес- 
тірку дали.  Дали  по  шесть  штукъ.  Зміев.  у. 

Шрх.  ха,  м.  Сигнальный  пистолетный 
выстрълъ  Чекайте,  каже,  мого  шеха  з 
пістоля.  Вас.  210. 

Шева.  вв,  ж.=-  Щавель,  Когоех  сгіз- 
риз.  Желех.  Шух.  І.  22. 

Шиб,  би,  ж.  Образъ.  вид*,  фигура.  Вх. 
Зн.  82.  Также  и  м.  р.:  шиб,  6ц.  Не  таким 
шйбои.  Не  таким*  манером*.  Харьк.  у. 

Шиба,  би,  ж.  Оконное  стекло.  Гн.  II. 
69.  Ум.  Шибка 

Шибайголова,  м.  Сорвиголова.  А  ко- 
ні наче  знають,  чого  сим  шибайголовам 

хочеться:  скачуть,  як  кози,  то  сюди,  то 
туди  поміж  кущами.  К.  ЧР.  92. 
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Шибав,  ва,  ,і'.=Шуліва.  Вх.  Пч.  II.  8. 
Шибати,  баю,  еш,  гл.  1)  Бросать,  уда- 

рять. Лолом'я  шиба.  МВ.  Ш.  70.  Е,  ге- 
монів  хріп,  як  уже  він  у  ніс  шиба. 
Харьк.  г.  2) — на  нбго-  Быть  похожимъ  на 
кого.  Вх.  Зн.  82.  Шиба  охбта.  Берегь  охо- 

та, хочется.  Шиба  охота  заміж  піти. 
Полт. 

Шибатися,  б&юся,  ешся,  гл.  Метаться, 
бросаться.  Шибається,  як  чорт  по  пеклі. 
Ном.  №  3137. 

Шибен,  ни,  ас.=Шнбенвця.  Вх.  Лем. 
484. 

Шйбевик,  ка,  м.  І)  Висільникь,  до- 
стойный висілицьі.  Відорвався,  як  шибе- 

ник від  шибениці.  Ном.  Д«  3152.  Борода 
як  у  владики,  а  сумління,  як  у  шибени- 

ка. Ном.  Ді  180.  2)  Шалунъ,  сорвиголова. 
Шибениця,  ці,  ж.  Висілица.  Злодія 

на  шибеницю  ведуть,  а  він  ще  каже,  що 
не  винен.  Ном.  №  2671. 

Шибеняв,  ва,  .«.  =  Шибен  ив.  Вх.  Лем. 
484. 
Шибнтвуватий,  а,  е.  Шаловливый, 

быстрый,  подвижной.  Кобел,  у. 
Шибка,  ви,  ж.  1)  Оконное  стекло.  См. 

Шиба.  Вас:  149.  2)  Кучка  изъ  трехъ  сно- 
пові». Гренку  кладу  в  шибку.  Черк.  у. 

Шнбвий,  а,  е.  Стремительный,  быстрый, 
порывистый.  Вода  шибка.  Вх.  Зн.  82. 
Шибкий,  як  вітер.  Мир.  ХРВ.  269.  Шиб- 

ка рибка  в  морі  гуляє  доволі.  Чуб.  V. 
466.  Тяжке  сирітство...,  гірка  неволя  в 

чужій  роботі  приборкали  її  шибку  дум- 
ку. Мир.  ХРВ.  353. 

Шибко,  нар.  Стремительно,  быстро,  по- 
рывисто. Стій  ти,  човен,  не  шибко  біжи. 

Чуб.  V.  505. 
Шибнем,  нар.  Съ  размаху.  Добігши  до 

воріт,  треба  тричі  шибнем  ударить  у 
їх.  Ном.  стр.  282,  №  341. 

Шибнути,  бну,  неш,  гл.  Однокр.  в. 
оть  шибати.  Бросить,  ударить.  П'яному 
зараз  шибне  у  думку.  О.  1862.  І.  72. 

Шибонути,  ну,  неш,  гл.  Съ  силой  бро- 
сить, ударить.  Останні  слова  гострим 

ножем  шибонули  в  саме  серце  Чіпці. 
Мир.  ХРВ.  405. 
Шибучнй.  а,  є.  Бьющій  въ  носі.. 
Шнгалля,  ля,  е.  — Шиголля.  Ридом,  у. 
Шнгнрявнй,  а,  е.  Картавый.  Вони  собі 

невеликії,  шигирнвії,  недорікії.  Рк.  Макс. 
Шиголля,  ля,  с  Товкія  вітви,  моло- 

дые побіги. 
Шмачка    вя,  ж.  Ум.  оть  шия. 

Швй!  меж.  Цриказъ  волу  подставлять 
шею  для  надіванія  ярма.  Вола  треба 
добре  призвичаїти,  щоб,  коли  скажеш: 
ший!  він  шию  підставив.  Мир.  ХРВ.  95. 

Шййва,  вн,  ж.  1)  Ум.  оть  шия.  2)  Гор- 
лышко въ  бутьілкі.  3)  Задння  часть  труб- 

ки, въ  которую  вставляется  чубукъ.  Вас. 
148.  4)  Въ  веретені:  перехватъ  внизу 
послі  утолщенной  средней    части.   Залюб. 
Шив,  ву,  м.  Строй,  шеренга,  рядъ. 

К.  ЧР.  428.  Борейкова  дивизія  в  той  час 
ся  змішала,  та  й  ляцько.ну  всьому  вій- 

ську шики  поламала.  Гол.  I.  15. 

Шикувати,  вую,  еш,  гл.  Строить  въ 
ряды.  Шикувати  до  бою  військо.  К.  ЧР. 
343. 

Шикуватися,  куюся,  ешся,  гл.  Строить- 
ся въ  ряды.  На  штурм  троянці  шику- 

вались. Кота.  Ен.  VI.  60. 

Шйлятвся,  люся,  лншся,  гл. — під  ко- 
го. Заискивать  у  кого.  А  він  так  ши- 

литься  під  пана,  така  думка — дасть 
землю.  НВолын.  у. 

Шило,  да,  с.  1)  Шило.  Шило  в  мішку 
не  втаїться.  Не  удержится _въ  секреті,  обна- 

ружится. Ном.  №  6798.  Його  й  шило  гб- 
лить.  Такой  счастливый.  Ном.  №  1646. 
Не  вмГє  й  шила  загострити.  Ни  къ  чему  не 
способенъ.  2)  Заостренная  палка,  на  ко- 

торую натыкаютъ  кусокъ  рога  для  распа- 
рнванія  его.  Вас.  163.  3)  Шила  бити.  Родъ 
игры.  О.  1861.  XI.  Св.  31.  4)  Шилом  їха- 

ти. "Ьхать.  запрягши  лошадей  гуськомъ. 
Вх.  Зн.  82.  Ум.  Шильце.  Побила  попадя 
до  шевця  і  випросила  у  нього  шильця  і 
дратву.  Чуб.  II.   106. 

Шилуватий,  а,  е.  О  палкі,  древесномъ 
стволі:  сьуживалмційся  къ  одному  ковцу, 
подобно  шилу.  Шилувата  ліска  на  обруч 
не  здатна.  Камео.  у. 
Шильник,  ва,  м.  1)  Ділающій  шила. 

Шильник  берднику  не  товариш.  Ном. 
.V  1027.  2)  Шильники  терти,  шильники -мйль- 
ники  тёрти.  Увиливать  оть  работы.  Не  хоче 
робі'ти,  тільки  шильники  тре.  Сквир.  у. 
Шильники-мильники  тре,  а  трава  аж 
плаче.  Ком.  11р.  Лі  69°. 
Шильце,  ця,  м.  Ум.  оть  шило. 
Шнлюдйстнй,  а,  є.  Шилюдисті  уставки. 

Родъ  вышивки  въ  сорочкі.    КоІЬ.    І.    49. 
Шннбалов,  лву,  м.  Доска  съ  уступами, 

на  которые  кладут  .я  полки. 

Шннинутн,  ну,  неш,  гл.  Кольнуть, 
пырнуть.  Бились;  він  шиминув  ножем 
когось.  Новоиоск.  у. 
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Шина,  ни.  ж.  1)  Шива,  оковка.  Полт.  т.; 
Подольск,  г.  Шипи  па  колесах.  2)  Рельса. 

Шнналь.  ля,  м.  Гвоздь  для  прибива- 
ній шины,  къ  колесу. 

Шянар,  ра,  м.  См.  Цапар.  Штх. 
I    171. 

Шннґель,  ґля,  м.  Та  часть  осп,  на 
которой  вращается  колесо.  Вх.  Лем.    484. 

Шянґльовеи,,  вца,  м.  Гонтовый  гвоздь. 
Вх    Уг.  244. 

Шнндокора,  ри,  ж.  Мошна,  калита. 
А  на  йому  шуба-люба,  а  у  тій  шубі  шин- 
докора,  а  в  шиндокорі  три  шеляжечки. 
Чуб.  Ш.  425. 
Шиндритн,  рк>,  рипі,  ?.і  =Цнндритн 
Шиндувати,  дую,  вш,  гл.  Обдирать, 

сдирать  кожу,  очищать  отъ  кожи.  (К.  П. 
Михальчукъ). 
Шинеля,  лі,  ас.— Щенеля.  Москаль 

скинув  шинелю.  Рудч. 
Шине,  ня,  с.  Полоса  желіза.  Шух. 

I    96. 

Шянв,  шннбж,  нку,  шнньов,  ньву,  .и. 
Кабагь,  питейный  домъ.  Іди  ж,  та  гляди 
мені,  не  заходь  у  шинок,  бо  я  буду  зна- 

ти. Рудч.  Ск.  II.  127.  Хутчій  до  шиньку, 
щоб  наїстись  та  напитись.  0.  1861.  VI. 
76.  Уи.  Шлнбчон,  шиньбчок. 

Шяява,  ви.  ж.  1)  Ветчина.  Мн.  шинки. 
Родъ  кушанья  изъ  ветчины  съ  чеснокомъ 
и  перцемъ.  МУЕ.  I.  105.  2)  Дощечка,  ко- 

торую ткачъ  закладываетъ  между  нитями 
основы,  чтобы  он*  не  путались.  МУЕ.  Ш. 
21.  Константиногр.  у. 

Шинкаренко,  жя,  м.  Сынъ  кабатчика. 
Із  Стехівки  ти  шинкаренко.  Котд.  Ен. 
VI.   17. 

Шиивірити,  рю,  риш,  гл.=Шинва- 
рювати.  Желех. 

Шинкарівна,  ни,  ж.  Дочь    кабатчика. 
Шинкарка,  ви,  ж.  Кабатчица.  Ун. 

Шинкарочка,  шинкароньна.  Ой  п'ють  вопи 
гуляють,  па  шинкарку  гукають:  шинка- 

рочко молода,  усип  меду  ще  й  вина.  Нп. 
Шинкарство,  ва,  с  1 )  Продажа  спирт- 

ныхъ  напитковг.  Стор.  М.  Пр.  169.  2)  Соб. 
Кабатчики.  Пани  купці,  славні  кравці, 
шинкарство,  міщани  об  сім  Різдві  усі  в 
нові  убрались  жупани.  КС.  1882.  XII.  624. 
Шивв&рсьвнв,  а.  є.  Кабацкій. 
Шинкарь,  ря,  м.  Кабатчикъ.  А  де  ж 

твої,  доню,  воли  та  корови? — Гей.  мати, 
лихо  знати,  в  шинкаря  в  оборі.  Чуб. 
Ш.  144. 

Шинкарювати,  рюю,   вш,    гл.    Содер- 

жать кабакъ,  заниматься  продажей  спирт- 
выхъ  напитковъ.  Сим.  214. 

Шянкуватн,  вую,  вш,  гл.  1)=Шнн- 
варюватн.  Рудч.  Чп.  209.  Торгувать, 
шинкувать  буду  чарочками,  Шевч.  183. 
Медом  гиинкувати.  Мет.  317.  2)  Расто- 

чать, разливать,  проливать.  /  заходилися 
гулять,  святою  кровю  шинкувать.  Шевч. 
470.  Не  дуже  тими  грпими  шинкують, 
щоб  ніхто  не  замітив.  Рудч. 

Шинок    См.  Шнвк. 

Шинувати,  ную.  вш.  гл.  Обтягивать 
колесо  шиной.  Желех. 

Шиньбк.  См.  Шннк. 

Шип,  па,  м.  Щупъ.  Драг.  80.  Шкарб.... 
ходили  копати  два  мужики.  Вони  бра- 

ли з  'собою  шип  в  два  аршини,  щоб  узна- 
ти де  саме....  гроші.  ХС.  IV.  27. 

Шипарина,  ни,  аг. «Шипшина.  Вх. 
Уг.  276. 

Шипах,  ха,  м.  Кисть  оръховъ  на  де- 
реві. На  шипасі  саме  сидів  такий  здо- 
ровий паук,  так  я  й  не  зірвав,  а  горіхи 

добрі  були.  Канев.  у.  2)    Мерзлая    груда. 
Шини,  пів.  м.  Три  сиопа,  поставленные 

вертикально.  Ідіть,  становте  гречку  у 
шипи.  Сумск.  у. 

Шипіти,  плю,  пнш,  гл.  Шипіть.  Хри- 
пить-шипить,  ніколи  не  замерзає.  Нои. 
стр.  ЗО  і,  №  503. 
Шнпвати,  ваю,  вш,  гл.  О  птицахь: 

хрипло  кричать,  чирикать,  /отур  шипкае. 
Вх.  Зн.  82. 

Шипов,  пка,  Раст.  АгаЬа  ргоситЬепв. 
Шух.  І    18,  19. 

ІПнпбрні,  нів.  мн.    Родъ   игры.    КоІЬ. 
I.  194. 

Шйпот,  та,  м.  1)  Шепо'ть.  Чую:  ши- пот,—  аж  то  він  шепочеться  з  дівчиною. 
Новомоск.  у.  2)  Струя  воды,  бьющая  съ 
горы  внизъ  Ямиол.  у.  3)  Порогь  на  рігв. 

Шух.  I.  7. 
Шнпотіти,  почу.  тиш,  гл.  Шипіть. 

Шипотить  гадюка.  Мкр    Н.   10. 
Шнпош,  ша,  м.  Родъ  музыкальнаго 

рога  или  трубы.  К.  ЦН.  235.  К.  ПС.  149. 
Трое  дударів  з  рогами-шипешами.  К.  ПС. 
147. 

Шипучий,  а,  е.  Шппящій.  Наймич- 
ка принесла  шипучий~  самовар.  Левнц. Пов.  60. 

Шнпчак.  ва,  м  =Шнпшина.  Вх.    11ч. 
II.  35. 
Шипшина,  ни,  ж.  Шиповникъ.  Вх. 

Пч.  I.  12.  Не  для  тебе,  Василечху,  шип- 



1006 ШИПШИНОВИЙ — ШИРОЧЕЗНИЙ. 

шину  садила.  Чуб.  V.  99.  Ум.  Шипшй- 
нонька,  шипшйночка.  Поколеш  білі  ніжки 
та  й  на  шипшиночку.  Чуб.  V.  105. 
Шипшиновий,  а,  е.  Относящийся  къ 

шиповнику,  сделанный  изъ  шиповника. 
Грин.  II.  34. 
Шир  ру,  м.  Ширь,  ширина.  Коло 

ширу,  пиру  широкого,  коло  Дунаечка 
глибокого  та.н  дівкасирітка  ніжки  мила. 
Мил.  91. 
Ширина,  ии,  ж.  Шатокъ.  Вона  назад 

позирнула,  шириною  замахнула.  АД.  I. 
84.  Ум.  Ширинка,  ширйночна.  ЗОЮР.  II. 
239.  Криє  Настю  ширинкою.  Грин.  Ш. 
73.  Я  іратіку  угожу,  шириночку  по- 

шию. Нп. 

Ширити,  рю,  риш,  гл.  1)  Расширять. 
То  іиирить  їм,  то  зужуе  гряницг.  К. 
Іов.  27.  Будуть  (снопи)  возити,  в  стоги 
стожити,  а  в  шир  ширити,  а  в  вись 
виситч.  Гол.  II.  17.  2)  Распространять. 
Левиц.  Почав....  ширити  кругом  чутку. 
6в.  Мр.  I.  45.  Ширьте  ви  свою  думку 
святу  поміж  земляками.  К.  (О.  1862. 
Ш.  23). 

Ширитися,  рюся,  рншся,  гл.  1)  Рас- 
ширяться. 2)  Распространяться.  Та  що 

більше  їх  пригнічували,  то  більше  вони 
плодились  і  ширились.  К.  Святе  Письмо 
(18691,  45.  3)  Располагаться,  раскиды- 

ваться. Добре  ширитись  в  чужім.  Пом. 
№  9697. 

Шірінька,  кн.  ж.  Разр'взъ  спереди  въ 
штакахъ.  Ном.  №  12415.  Также  въ  околы- 
ші  шапки.  Побачиш  старинні  шапки, 
що  тепер  виводяться:  високі,  з  плисовим 
верхом  і  іиирінькою  на  смусі.  0.  1862. 
VIII.  32. 

Шнрітвас,    са    и    су,    н.=Шерітвас. 
ІПирітвас  дьогтю.  К.  ЧР.  87. 
Шнрник  ка,  м.  Ширина.  ПІирнику 

йому  верстов  десять.  Лебед.  у.  Ширником. 
Шириною,  въ  ширину.  Псьол  не  вийде 
ширником  проти  озера  Лебедина.  Лебед.  у. 

Шурнути,  ну,  нош,  гл.  Сунуть,  пыр- 
нуть, ткнуть.  Несе  вона  діжку  з  сирівцем. 

Я  ширнув  у  ту  діжку  палицею, — аж 
там  полотно  крадене.  ІІовомоск.  у. 
Шнрокончнк,  ка,  м.  Родъ  горошка. 

Сим.  130. 

Широкий,  а,  е.  1)  Широкій.  Широкі 
ворота  увійти,  та  вузькі  вийти.  Ном. 
№  5362.  2)  Обширный.  Панувала  і  я 
колись  на  широкім  світі.  Ном.  №  707. 
Широкее  поле.  Чуб.    Ш.    241.    Широкая 

нива.  Чуб.  ПІ.  251.  3)  Смелый.  Широкі 
були,  поки  не  приїхав  справник!  А  при- 

їхав справник— і  душа  в  п'яти  забряз- 
чала.  Люботин.  Ой  повій,  вітроньку,  з 
гори  в  долиноньку,  де  гай  зелененький, 
де  лист  широченький.  Чуб.  V.  134. 

Широкість,  кости,  ж.  Ширина.  Сім 
миль  широкости.  Гн.  II.  80.  Розсту- 

пайся, синє  море,  в  своїй  широкости. 
Гол.  І.  308. 

Широко,  пар.  1)  Широко.  Широко  сту- 
пав він.  Стор.  М.  1 1  р.  109.  2)  Обстоя- 

тельно, пространно.  Розмовляв  Шевченко 

широко  про  свою  поему  „Іван  Гус.и  К. 
XII.  21.  Чіпка  став  широко  росказува- 
ти.  Мир.  ХРВ.  247.  Ум.  Широченько. 

Ступай,  ступай,  кониченько,  широчень- ко. МУЕ.  Ш.  115. 

Шврокоборбднй,  а,  е.  Съ  широкой 
бородой.  Морд.  К.  26. 
Широковерхий,  а,  е.  Съ  широкимъ 

верхомъ.  Вх.  Зн.  ЗО. 
Широковидий,  а,  е.  Широколицый. 

Черк.  у. 

Широкогіллястий,  а,  е.  Развесистый. 
Широкогілляста  груша.     Свиц.    І.    288. 
Ширококрйжвй,  а,  е.  Съ  широкимъ 

задомъ.  Черк.  у. 

Ширококрилий,  а,  е.  Съ  широкими 
крыльями.  К.  МБ.  X.   144. 
Широколистий,  а,  е.  Широколистый. 

Широколистії  тополі.  Шевч.  325. 
Широкомовний,  а,  е.  Многоречивый. 

Іде  султан,  покинувши  в  дивані  багигв 
та  визірів  широкомовних.  К.  МБ.  XII. 

269. 
Широкоплечий,  а,  є.  Широкоплечій. 

Котл.  МХ.  31. 

Широкополий,  а,  е.  Обширный,  без- 
пред^льный.  Лани  широкополі.  Шевч.  666. 
Широкопросторий,  а,  е.  Обширный. 

Ось  море  в  тебе  широкопросторе,  там 
безлич  гаду,  безлич  риботвору.  К.  ПО 
237. 

Широкорукавий,  а,  е.  Съ  широкими 
рукавами.  У  широкорукавій  білій  сорочці. 
МВ.  III.   134. 

Шврокославний,  а,  е.  Прославленный. 
Широкославна  імперія.  К.  Дз.  132.  З  вы- 

соких постаментів  поспускав  на  долівку 
широкославних  героїв.  К.  ХП.  123. 

Широкоустий,  а.  е.  Съ  широкимъ,  боль- 
шим!, ртомъ.  Летиіа  пташка  широко- 

уста    Грин.  I.  249. 
Широчезний,  широченний,  а,  е.  Очень 

широкій.  К.  ЧР.  320. 
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Шнроченьвяй,  а,  е.  Ум.  отъ  широкий. 
Шнрочёньво,  пар.  Ум.  отъ  широко. 

Широчина, ні  лс.=  Широчінь. Харьк  і. 
Широчити,  чу,  чмш,  гл.  Расширять. 

Широчило  листя  да  буйний  вітер,  ви- 
сочило гіллє  да  дрібен  дощик.  Чуб.  Ш. 

158. 
Широчінь,  ні,  ж.  Ширина.  Каменец,  у. 
Ширшати,  шаю,  вш.  гл.  Діляться  шире, 

расширяться.  К.  ДС.  27.  Од  тепла  усяка 
річ  ширшає.  Ком.  Р.  II.  79.  Тюрма  не- 

наче ширшає.  Шєвч. 
Ширше,  нар.  Сравв.  стен,  отъ  широко. 
Ширшій,  а,  є.  Сравв.  стел,  отъ  ширш- 

ими. Широкий  лист  на  ялині,  а  ще  шир- 
ший на  дубочку.  Чуб. 

Ширяння,  ня,  с  1)  Пареніе,  полеть. 
Желех.  2)  Тьїкавіе,  пьірявіе. 
Ширяти,  раю,  еш,  гл.  1)  Парит., 

ріять.  Орлом  сизокрилим  літає,  ширяє, 

аж  небо  блакитне  широкими  б'є.  Шевч. 
9.  2)  Тыкать,  пырять.  А  він  ширяє  ціп- 

ком по  дверіх, — сліпий,  бач,  то  й  пробує 
поперед  себе.  Новомосб.  у. 

Шитво,  ва,  с.  Шитье.  Коли  у  кравця, 

чи  у  швачки  за  шитвом  нитка  в'ється, 
то  той,  чиє  шитво,  того  року  ше  не 
вмре.  Мнж.  154.  Як  глянула, — впустила 
і  шитво  з  рук.  МВ.  <0.  1862.  І.  89). 
Примоститься  Любка  з  шитвом  до  вікна. 
Сніп.  153.  Бона  на  гиитві  сидить  одно. 
Лебед.  у. 

Шнтеньво,  ка,  с.  Ум.  отъ  шиття. 

Шити,  шив,  ею,  гл.  Шить.  Багач  гро- 
ші абірае,  а  чорт  калитку  шиє.  Ном. 

№  1449.  Десь  у  садочку  шиє  сорочку. 
Чуб.  Ш.  113.  Шити  поперед  голки. 
НВолын.  у.  Шити  по  за  голку.  НВолын.  у. 
Шити  иа  овес.  У  сапожникевъ:  шить  круп- 

ными стежками.  Вас.  211. 

Шитися,  шиюся,  ешся,  гл.  1)  Шиться, 
быть  шитымъ.  Хиба  ж  юпка  так  ши- 

ється? 2)  Пролазить  между  ч'вмъ.  А  вже 
як  паничі  коло  неї....  той  поруч  із  нею 
шиється,  а  той  з  кутка  на  неї  очима 
світить.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  44). 

Шитий,  а,  в.  1)  Прич.  отъ  шити.  Теплий 
кожух,  тільки  шкода,  не  на  мене  ши- 

тий. Шевч.  124.  2)  ирил.  Шитый,  вы- 
шитый. Шитими  рукавами  помахав. 

Чуб.  Ш.  190. 
Шятив,  ка,  м.  Кожаный  ноясъ.  Ковель. 
Шнтінвя,  нов,  ж.  .мн.=Шнтвн.  Па- 

няноч  <и  шитінки  шили.  АД.  І.  33. 
Шитви,  тов,  м.  Шитье,  узоры.  Г.  Барв. 

216,  215.  Там  рукава  як  під  корою,  такі 
густі  шитки  в  дівочих  сороччаних  рука- 

вах. Ном.  №  11135. 
Шиття,  ті,  с.  Шитье.  Черк.  у.  Уи. 

Шйттячко,  шйтенько.  Шитєнько  шила.  Чуб. 
Ш.  401. 

Шихтарь,  ря,  м.  Рабочій,  работающей 
при  спускі  срубленныхъ  деревьевъ  съ 
горъ  внизъ;  шихтарі  стоять  вдоль  жело- 
бовъ.  по  которымъ  спускается  дерево  и 
слідять  за  правильностью  операцій.  Шух. 
I.   179. 

Шиць,  меж.  Скокъ.  Коли  се  жаба 
шиць  у  воду.  Чуб.  I.  55. 
Шишак,  ва,  м.  Шлемъ,  каска.  Кстл. 

Ен.  К.  Доев.  10. 
Шишальвиця,  ці,  ас.=Шишкобгаль- 

ниця.  Уи.   Шишальничаа.   Чуб.    IV.    683. 
Шйшечва,  вн,  ж.  1)  Уи.  отъ  шишка. 

2)  Родъ  пирожнаго.  Маркев.  169. 

Шншйрхати,  хаю,  еш,  гл.  Произво- 
дить шорохъ,  шелестіть. 

Шяшйрхнутв,  хну,  неш,  гл.  Зашелес- 
тіть, зашуршать,  шелохнуться.  На  землю 

злізла  ніч....  нігде  а  ні  шиширхне.  Г.-Арт. 
(О.  1861.  Ш.  81). 
Шйшва,  вн,  ж.  1)  Шишка.  Нои. 

#  2121.  2)  Украшеніе  изъ  тіста  ва  пас- 
хальномъ  хлгоі,  подражающее  виду  сосно- 

вой шишки.  Чуб.  VII.  445.  3)  Свадебный 
хлібь  особаю  рода.  От,  перед  весіллям, 
так  увечері,  кличуть  на  тишки  молодиць. 
Рудч.  Ск.  I.  149.  4)  Крышка  курительной 
трубки.  Шух.  I.  276.  5)  У  келефа:  часть 
палки,  выдающаяся  надъ  рукоятью.  Шух. 
I.  274.  Уи.  Шишечка. 

Шйшватн,  каю,  еш,  гл.  Толкать.  Пів- ника того  під  боки  шишкае.  Коли  ж 
воно  надумалось  та:  какаріку!  Грин.  I. 
287. 
Шншватвй.  а,  е.  О  гребні  пітуха: 

густой,  широкій. 
Шншкоогальннця.  ці,  ж.  Делающая 

шишки  3.  Мил.  149. 

Шишкуватий,  а,  е.  Покрытый  шишка- 
ми, наростами.  Кора  на  дереві  шишкува- 
та. Міус.  окр. 

Шиш  лав,  ва,  м.  1)  Шишка  (на  тілі)? 
На  шиї  у  волів  шишлаки  отакі  як  кар- 

топлини. Волч.  у.  2)  Барашковая  шапка. 
Вх.  Зн.  82. 

Шйя,  шиї,  ж.  1)  Шея.  Гне  шию,  як 
віл  у  ярмо.  Ном.  *•  1293.  Шия — хоч 
обіддя  гни, — такая  толстая.  Ном.  №  8595. 
2)  Часть  печи   надъ    иоиінои.    Чуб.    VII. 
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381.  3)  Часть  топора.  Сы.  Сокира.  Шух. 
І.  175.  Ум.  Шийка,  шйєчка. 
Шиявя,  ки,  ж.  Ув.  оть  шия.  К.  ПС. 

22.  Є  такії,  що  душать  кас,  взявши  за 
шияку.  К.  ЧР.  73. 
Шілцуватн,  цую,  вш,  гл.  Ділить? 

Шілцуе  воли  гой  на  три  плуги....  шіл- 
цує  коні— на  три  броні,  шілцуе  вівці — 
да  й  на  три  струнці.  КоІЬ.  І.  97. 
Шіиавяй,  а,  є  =  Шолудивій.  Вх. 

Зн.  82. 
Шіпавва,  кн.  ж.  Зудъ,  свербежъ.  Ум. 

Шіпавочка.  Гн.  І.  29. 

Шіпатнся,  паюси,  вшся,  гл.=Чуха- 
тяся.  Вх.  Зн.  82. 

Шісдвсят,  числ.  Шестьдесят^.  Пішли 
в  село  гоней  за  шісдесят  од  Єрусалима. 
Єв.  л.ххіу.  13. 

Шіснадцлтеро,  числ.  Шестнадцать  душъ, 
штукь. 

Шіснадцятия,  числ.  Шестнадцатый. 
Шісвадцятва,  ки,  ж.  Счетная  единица 

(копа),  продающихся  на  базарі  оконъ — 
въ  16-ть  штукъ.  Вас.  150. 

Шіснадцять,  тьбх,  числ.  Шестнадцать. 
Шіст  (та?),  м.  Родъ  игры  въ  карты. 

КС  1887.  VI.  469. 
Шістерняк,  ка,  м.  Раст.  Ногаеиш 

пехазііспоп.  Вх.  Пч.  II.  32.  ' 
ШІстка,  кя,  числ.  1)  Шестерка  въ 

картахъ.  КС.  1887.  VI.  463.  2)  Первона- 
чально 6,  а  потомъ  10  крейцаровъ  австрій- 

ской    валюты.  Желех. 
Шість,  тьбх,  числ.  Шесть.  Шістома, 

шістьма.  Шестью. 
Швабалва,  кя,  ж.  Палка  для  игры 

шапошник.  Чуб.  IV.  41. 

Швабати,  баю,  вш,  гл.=Кабутати. 
(Въ  игръ  шапошник).  Чуб.  IV.  41. 

Шваберва,  ви,  лс.=Трісва.  Шух.  I. 
173,  206. 

Швабора,  рн,  ас.=Щілива.  Вх.  Леи. 
484. 
Шваворіжний,  а,  е.  Отвратительный, 

гадкій.  Вх.  Лем.  484. 

Шваворбнов,  ива,  м.  шваворбвва,  ви, 
ж.  1)=Жайворонов.  Вх.  Леи.  484.  2)— зі- 
мо8ий=гПосміттюха,  Аіаисіа  агЬогеа.  Вх. 
Пч.  Н.  8. 

Швадло,  ла,  с.  Падаль,  стерво.  Борз.  у. 
Шкадрон,  на,  м.  Эскадронъ.  Не  було 

в  Білій  Церкві  польського  війська  більги 
як  один  шкадрон.  КС.    1884.    УШ.    722. 
Швалі,  мн.  Клепки  (бочечныя).  Вх. 

Зн.  82. 

Швалубати,  баю,  вш,  гл.  —  Колупати. 
Вх.  Зн.  82. 
Швалубйва,  ви,  ж.  Щель,  разсълина. 

Черк.  у. 
Шв&люба,  би.  шкалюбина,  ии,  яс.= 

Швалубйва.  НВо.іьін.  у. 
Швалювати.  люю,  вш,  гл.  1)  Подни- 

мать на  еміх'ь,  поносить,  ругать.  Шкалю- 
вав  мене,  шкилював.  Черк.  у.  2)  ?  Шо  <же 
оббивают»  бляхою  баню?  Та  ні,  хие  на 
тільки  шкалюють.  Брацл.  у. 

Швяляруща,  щі,  ж.  =  Шкаралуща. 
На  воду  виносять  першу  шкалярущу  з 
писанок  і  крашанок.  Ном.  Л°  299. 
Шканетка,  ви,  ж.  ОтрЪзокъ  оть  куска 

необработанная  сукна,  украденный  сукно- 
валомъ.  Вас.  211.  Як  би  ступареві  не 
Уікометки,  то  погубив  би  від  чобіт  під- 

метки. Вас.  212. 

Шканетник,  ва,  м.  Крадущій  куски 
необработавнаго  сукна  (см.  шкаиетнаї: 
вообще  воръ.  Вас.  212. 

Шкандиба,  би,  м.  Хромой. 
Шкандибати,  баю,  вш,  гл.  1)  Хромать, 

прихрамывать.  Коло  пустки  на  милиці 
москаль  шкандибає.  Шевч.  397.  2)  Итти 

хромая,  итти  съ  трудомъ.  Близько  вида- 
ти, та  далеко  шкандибати.  Ном.  №  11423. 

Іде  Катря,  шкандибає.  Шевч.  81. 
Швандйбви,  бов,  ж.  мн.  Родъ  двтсксй 

игры.  КС.   1887.  VI.  476. 
Шканднлятн,  ляю,  вш,  гл.=Шк*вди- 

б&тн.  Мнж.  1 94. 

Шкапа,  пи,  ж.  Кляча,  плохая  лошадь. 
Чуб.  Ш.  426.  Вівса  шкапа  ззіла,  тик  і 
віз  побила.  Носл.  Ум.  Шкілка. 
Шкапа,  пй,  ж.  Порода  орла.  Харьк.  у. 
Шкап'в,  п'я,  с  —  Шкапина  1.  Шух.  І. 

26,  84. 

Швапйва,  ви,,  ж.  і)=Шкапа  2)  Сня- 
тая конская  кожа.  Чуб.  VII.  418;  КС. 

1893.  V.  279:  Вас.   157. 

Швапиняка,  ви,  ж.  Очень  плохая  кля- 
ча. Мнж.  114. 

Шкапійка,  ви,  де.=Швапина.  Мир. 
ХРВ.  372.  Завів  Лейба  й  пару  шкапійок. 
Мир.  ХРВ.  101. 

Шкапійчина,  ни,  ж —Швапйва.  Шка- 
пійчина  тюпа.  Мир.  Пов.  II.  84. 

Швапіва,  ви,  ж\  — Шкапійка=Шка- 
пина. 
Швіпва,  ви,  ж.  Ум.  оть  шкала. 

Швапбвий,  а,  е.  Сделанный  изъ  кон- 
ской кожи.  Чобітки  шкапові.  Шевч.  461. 
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Шкаравать,  ті,  ж.  =  Шварідь.  Вх. 
Зя.  82. 

Шкарадний,  а,  е.  Гадкій.  Желех. 
Шкаралупа,  пж,  ж.  Скорлупа  яйца. 

ЕЗ.  V*.  208;  корка  арбуза  и  пр.  Булатом 
«весь  обшився  і  був  як  в  шкаралупі  боб. 
Коті.  Ен.  VI.  29.  Вже  третій  кавун 
доїдали....  по  хаті  шкаралуп,  як  на  баш- 

тані коло  куріня.  Св.  Л.  176. 
Шкаралуща  п  шкаралюща,  щі,  ж. 

Скорлупа  яйца.  ЕЗ.  V.  208. 
Шкаралюп*,  пи,  ж.  Скорлупа  рака. 

Мвж.  55. 
Шкарапаяя,  ні,  ж.  Жаба.  Вх.  Зн.  32. 
Шкарб,  бу,  .к.=»Скарб.  У  Петренко- 

«ому  лісі  єсть  погріб,  тільки  завалився, — 
там  шкарб  похований.  Грпн    І.  62. 

Шкарбан,  шкарбун,  на,  м.  1)  Истоп- 
танный башмакъ,  сапогь.  Сим.  136.  Носив 

ті  чоботи,  носив,  аж  поки  не  стало,  а 
далі  й  камеє:  „аокс  ж  на  горі  в  мі  -  є 
ще  батьковські  шкарбани, — достану  їх, 
да  ще  може  яку  годину  похожу.  Рудч. 
Се.  І.  213.  Надівай  хоч  шкарбани,  бо  но- 

вих ні  за  що  купити.  Козелец,  у.  Ти  ж 
бачиш,  що  на  мені  не  чоботи,  а  старі 
шкарбуни.  Г.  Барв.  287.  2)  Старикъ.  Г. 
Барв.  93.  Сидиш,  мов  демон  під  еодфю, 
ізморщивишсь,  старий  шкарбун.  Котл, 
Ен.  II.  31.  Ум.    Шкарбанець,    шиарбунець. 

Шкарда,  дн.  ж.  Родъ  дітской  игры, 
то  же,  что  и  шко.ирть.  Ив.  20. 

Шкардувати,  дую.  вш.  г.і.=Шкопнр- 
тати.  Ив 

I.  Шкереберть,  нар.  =  Шкереберть. 
II.  Шкарёберть,  тя,  ас.=  Шкопкрта. 

КС.   18*7.  VI.  476. 

Шкаред,  дя,  лс.  =  Шкарідь  Вх.  Лем. 
485. 

Щкареднтися,  джуся,  дяшея,  гл.= 
Гядуватш.  Шкаредятся  жабами.  Вх. 
Лен.  485. 

Шкаредний,  а,  в.  Отвратительный,  гад- 
кій. Вх.  (Лен.  485. 

Шкарідь,  ді,  ж.  Мерзость,  гадость.  Вх. 
Зи.  82. 

Шкарка.  кя,  .*•.= Щілина.  Вх.  Лем. 
485. 

Шкарлубива,  в  я.  лс.  =  Шкалубина. 
О.  1862.  VIII.  49 

Шкарпетки,  ток,  ас.  Носки.  Молодий 
Радюк  мусів  скинути  чоботи  і  пішов  на 
баштан  в  самих  іикаргпупках.  Левиц. 
Пов.  230. 

Шкарубина,  як,  >г.=Шкалубина= 
Шкарлубина.  Дивиться  хазяїн  шкару- 

биною, що  робить  жовнір  із   господинею. 
О.   1861.  XI.  9—10. 

Шкарубитися,  блюся,  бяшея,  гл.--= 
Шкарубіти. 

Шкарубіти,  бію,  вш,  г.т.  Покрываться 
твердой  корой  сверіу,  напр.:  о  землі,  о 
кожі  на  рукахъ:  корявіть. 

Шкарубкий,  а,  6.  Жесткій,  шерохова- 
тый, корявый.  Вас.  161.  Тілові  треба  б 

мнякшому  буть,  а  то  бач,  яке  шкарубке. 
Харьк.  Шкарубкі  чоботи  стали:  мокрі 
були  та  й  засохли.  Волч.  у. 

Шкарубнути,  бну,  неш,  гл.=Шкару- бітн. 

Шкарупа,  пи,  ас— Шкаралупа.  Мил. М.  60. 

Шкарупнний,  а,  о= Шкарубкий.  Ко- 
жух шкарупиний.  КС.    1882.  X.  26. 

Шварупіль,  лі,  ж.  Обноски  міхового 
платья. 

Шкарупкйй,  а,  ё=ЛИкарубкнй.  При- 
пік палець,  — шкарупка  шкура  на  йому 

стала.  Славяносерб.  у.  Гущою  волосся 
змила,—  шкарупке  стало.  Славяносерб.  у. 

Шкатильгатн,  гаю,  вш,  гл.  Прихра- 
мывать. Чуб.  II.  283. 

Шватула,  шкатулка,  кн,  ж  Шка- 
тулка. Кролевські  листи  у  шкатулі.  АД. 

II.  5.  Дорожню  одімкнув  ткатулу.  Мкр. 
Г.  64.  Украдеш  у  мене  шкатулку  з 
грішми.  Рудч.  Ск.  I.  68. 

Шкафа,  фй,  шкахва.  вй,  лс.=Скахиа 
Части:  деревянная  ручка — колодка,  ножъ — 
шнафа,  ножъ  къ  ручкЬ  прикріплень  двумя 

вушками.  Шух.  I.  253.  Вушна  наз.  въ  Га- 
липіи  также  антабками.  МУЕ.  I.  72. 

Шквара.  ри,  ж.  1)  Зной.  Си.  Снвар. 
2)  — Шкварка?  Приїздить  чорт,  а  зін  і 
давай  проситись:  ..Оі»усти,  каже,  мене 
(з  пекла),  а  за  службу  дай  мені  мішок 
тії  гиквари,  що  у  казанах  (де  грішники) 

шквариться^.  Мвж    Ь5. 
Шкваренина,  ня,  лс.=Лій.  Вх.  Лем. 

485. 

Шкварити,  рю,  рнш,  гл.  1  і  Сильно 
нагрівать,  жечь.  2)  Жарить,  поджаривать 
(въ  салі,  маслі).  Якусь  особу  мацапуру 
там  шкварили  на  шашлику.  Котл.  Ен. 

Ш.  46.  3)  Ділать  что  либо  съ  силой,  на- 
пряженіемь  (бить,  біжать  и  пр.).  Хлопці 
так  і  розіп'яли  Потоцького  та  й  давай 
шкварить.  Рудч.  Ск.  II.  206. 

Шкваритися,  рюся,  ришея,  гл.  Жа- 
риться. Шквариться,  як  шкурат  на  жа- 
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ру.  Ном.  №  2503.  Сластьони  шквари- 
лись. Греб.  372. 

Шкварка,  кн,  ж.  1)  Вытопленный  ку- 
сочекъ  сала,  вытопка.  2)  Діти  шкварки. 
Задать  баню,  дать  трепку.  Як  дам  шкварки, 
то  буде  тобі  жарко.  Ном.  №  3616. 
Шамарклйвий,  а,  е.  Сопливый?  Менша 

(дочка)  дак  така  ж  гидка,  така  гидка — 
шкваркливая,  низенькая,  броватая,  гу- 

батая. Чуб.  II.  40. 
Шкваркнути,  кву,  неш,  гл.  Кинуть, 

бросить  внизь.  Як  шкварне  об  поміст. 
Мнж.  7. 

Шкваркотнй,  ні,  ж.  Шипініє  и  трескъ 
кипящаго  жира. 

Шкварно,  нар.  Жарко,  знойно. 
Шкварнути,  ну,  нёш,  гл.  Сделать  что 

либо  съ  силой:  бросить,  ударить,  грохнуть, 
блеснуть  и  пр.  Шкварнула  блискавка. 
Мир.  ХРВ. 

Шкварок,  рва,  .м.= Шкварка.  Желех. 
Так  ю  іспік,  гзбив,  що  вже  таке,  ге  шква- 

рок. Драг.  284. 
Шкварчати,  чу,  чйш,  гл.  Шипіть  и 

трещать  на  огні.  Тут  кость  і  плоть,  і 
жир  шкварчали.  Котл.  Бряжчать  чарки, 
люльки  шкварчать,  шумує  горілка.  Г.-Арт. 
(О.  186І.  Ш.  10о).  Говорять  также  о 
снльномъ  морозі.  Мороз  на  дворі  такий, 
що  аж  шкварчить.  Рудч.  Ск.  II.  8.  См. 
Скварчати.  Также  объ  особенно  усердной 
рабогі.  Ззіли  по  шматку  хліба,  та 
«п  ять  до  кіс, — аж  шкварчить  під  косами. 
Драг.  244. 
Шквнрдявйй,  а,  в.  Бурный.  Шквир- 

Ьява  погода. 

Шквирк,  ка,  м.  Раст.  Ьагіх  аесійиа. 
Вх.  Лем.  485. 

ПІквйря,  рі,  ж.  Снігь  съ  вітромг. 
Харьк.  У  полі  така  шквиря,  що  й  їхати 
не  можно,  не  то  йти.  Волч.  у.  Ось  як 
воно  співається!..  Не  так  як  ти,  мов  ко- 

за в  шквирю.  0.  1862.  II.  35.  Під  дощ, 
під  сніг,  під  шквирю.  Мкр.  Г.  51. 

Шквбрінь,  ня,  х.=Шворінь. 

Швворівщяна,  ни,  ж.  На  площади, 
гді  собираются  парни  и  девушки,  заби- 

вають дівушки  тайно,  съ  особыми  обря- 
дами шквбрінь;  по  повірью,  это  привле- 
каете, парней;  місто,  гді  забить  шкворінь, 

называется  шкворівщина 

Шквлёт,  та,  к. = Кістяк.  Сухий,  не- 
вірний як  шкелет.  Котл.  Ен.  VI.  19. 

Шквльце,  ця,  с  Ум.  оть  шило. 

Шкенитв,  ти.  соб.  Камни,  обломки  кам- 
ней   Вх.  Зн.  82. 

Шкереберть,  нар.  Вверхь  ногами,  вверхъ 
дномь.  Полетів  шкереберть.  Черк.  у.  Усе 
піде  шкереберть.  Шевч.  283.  Сказавши, 
столик  ізвалило,  шкереберть  к  чорту 
все  пішло.  Котл.  Ен.  V.  ЗО. 

Шкереберть,  ти,  ж —Шкереберть,  ти, ж.  Мил.  56. 
Шкалики.  Вь  вираженій:  на  шкйлики 

підіймати.  Воднинать  на  сміхь. 
Шкйлити,  лю,  лиш,  гл.  Насміхаться. 

надіваться.  Шкилить  та  й  шпилить 
цілий  ранок  з  баби.  Черниг.  у. 
Шкиль,  лю,  м.  Манеръ,  образецъ.  Дві 

пари  хомутів  пошиті  на  цей  шкиль,  а 
дві  на  инший.  Пирят.  у. 

Шкилювати,  люю,  еш,  гл.  Насміхать- 
ся. Парубки  глузовники:  усе  було  з  ста- 
рого шкилюють.  Харьк.  г. 

Шкинтати,  таю,  еш,  гл.=Швитиль- 
гати.  Вх.  Уг.  276. 

Шкипа,  пи,  у*?.=Скнпка.  Вх.  Лем.  485. 

Шкип'яр,  ра,  м.  Оспопрививатель.  Вх. Лем.  485. 

Шкнрготати,  гочу,  чеш,  гл  —Скрего- тати. Шкиргоче  сорока.  Нх.  Лем.  485. 
Шкнрннда,  дй,  ж.  Корга  старая.  Мнж. 

194. 

Шкнтавий,  а,  є.  Бродячій,  не  иміющій 
опреділеннаго  міста  жительства.  Вх.  Зн.  82. 

Шкитйльг,  меж.,  выражающее  прихра- 
мывайте. Ногу  підколола.  Шкитйльг,  шки- 

тйльг! Ні,  не  піду  шкитильгаючи  між 
люде,— вернусь.  Г.  Барв.  73. 

Шкятильгатн,  гаю,  еш,  гл.=Шка- 
тильгати.  Черниг.  у. 

Шквтйрь,  рй,  м.  Большой  кусокъ.  Ото 
одбатував  шкитнрь.  Полт.  у. 

Шкібля,  блі,  ж.  Скобелка,  круглый 
скребокъ  у  бочаровъ.  Желех.  Шух.  І.  250, 
311.  Ум.  шкГбелька.  Шух.  І.  311. 

Шкідливий,  а,  е=Шкідний.  Синиця — 
не  птиця,  бо  шкідлива  дуже.  Ном. 

Шкідливість,  вости,  лс.=Шкідність. 
Желех. 

Шкідливо,  иар.=Шкідно  1. 

Шкідннй,  а,  е.  Вредный. 
Шкідник,  за,  м.  Оричивяющій  вредъ, 

вредящій.  Желех.  Вх.  Зн.  82. 

Шкідниця,  ці,  ж.  Причиняющая  вредъ. 

вредя  ща  я. 
Шкідність,  ности,  ж.  Вредность,  вредо- 

носность. Желех. 
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Шкідно,  нар.  1)  Вредно.  2)  Съ  причи- 
неніемг  вреда.  Шкідно  ударив  вола.  Ка- 
нев.  у. 

Швільний,  а,  е.  Школьный.  Початко- 
ві шкільні  книжечки.  К.  ХП.  125. 

Швільник,  ва,  .к.=Шволяр.  Шух. 
І.  32.     Вх.  Зн.  82. 

Швівьва,  ви,  ж.  Лошаденка,  кля- 
ченка.  Отакою  шкінькою  попереду  їздив, 
а  тепер!  Лебед.  у. 

Шкіра,  рв,  -ас  —  Швура.  Не  стала 
шкіра  за  виправку.  Ном.  №  10572.  Ум. 
11Ырка,  шкГрочка.  Рудч.  Чп.  121. 

Швіренвй,  а,  е=Шкуратявнй 

Шкірнтн,  рю,  рнш.  гл. — зуби.  Оскали- 
вать  (зубы).  Ііереносно  шкГрити  зуби  — 
сміяться.  Ти  думаєш,  ми  не  бачили,  як 
ти  шкірив  зуби,  як  нас  переписували? 
Ото  не  смійся.  Св.  Л.  67. 

Шкіритися,  рюся,  рвшся,  гл.=Шві- 
рвтв  зубі. 

Швірва,  ва,  ас.  Ум.  огь  шкіра. 
Швіродравець.  вця,  м.  Разрнвающій 

вдн  оодирающій  шкуру.  Въ  шутливомъ 
величанім  является  эпитетомъ  сапожника: 

Величаем,  тя,  великий  шкгродравче  шев- 
че.  Гн.  11.  65. 

Швіролупець,  вця,  м.  Облупливающій 
шкуры.  Въ  шутливомъ  величаній  является 
эпитетомъ  сапожника:  Величаєм  тя,  шев- 
че  чоботоробче  і  шкіролупче,  Гн.  II.  .214. 

Шкірочка,  вв,  ж.  Ум.  огь  шкіра. 
Шкірчйна,  вв,  ж.  Шкурка.  Ум.  Шкір- 

чайка.  Желех. 

Шкіряний, а.  е=Швуратянвй  Желех. 
Швітнльгатн,  гаю,  еш,  гл.=Швв- 

твлыатв. 

Швлнти,  лю,  лнш,  гд.=Свлвтв. 
Швло,  ла,  с.=Свло.  Шкло  як  роблять, 

до  розпалюють  тим  огнем,  шо  од  блиска- 
виці загориться.  Чуб.  I.  93.  Ум.  Шнельце. 

Швлянйй,  а,  ё  =  Скляний.  Бачив  уже 
шкляного  Бога.  Уже  пьянъ.  Ном.  .V  11734. 

Швлявйця,  ці,  -*\=Свляниця.  I  на- 
моч  ю  во  шкляниці.  Гол.  I.  209. 
Швлявва,  вв,  *= Селянка  Не 

шклянка.  не  розіб'юся.  Ном.  .V  ЗУ  14. 
Треба  налити  шклянку  води  і  постави- 

ти її  на  вікні.  Грин.  11.  316.  Випив 
шклянку  вина.  Чуб.  II.  185. 

Швляр,  ра,  .м.=Свляр.  А,  шкляр!  Ну. 

сідай, — у  мене  є  іиибки  побиті.  Грин. 
II.  283. 

Швлярнха,  хв,  лс.=Свлярвха. 
Швлярва,  ви.  ж.  =Свлярва. 
Швоблвтв.  блю,  блвш,  гл.  Скоблить, 

скресть.  Шух.  I.  253. 
Швода,  да,  ж.  1)  Вредъ,  убытокъ. 

Шкода  нікому  не  мила.  Ноя.  №  2301. 
Слова  гикоди  не  нагородять.  Ном.  №  2299 
Въ  частности:  потрава.  Воли  в  шкоді  за- 

няв. Гуси  як  ідуть  у  шкоду,  дак  г  роз- 
мовляють:  по  два  на  колосок,  по  два  на 
колосок.  Грин.  I.  252.  2\  Челов^къ,  часто 
причиняютпій  вредъ,  шаловливый,  проказ- 

нії къ.  Ну  й  шкода  оцей  хлопець,— нічого 
за  їм  у  садку  не  вдержиш.  Харьк.  То  же 
ц  о  жнвотаыхъ,  склонныхъ  къ  потравамъ 
и  пр.  КС.  1898.  VII.  47.  3)  Какъ  наръ- 
чіе:  жаль.  Теплий  кожух,  тільки  шкода — 
не  на  мене  шитий.  Шевч.  124.  Нема 

Петра,  тілько  Гриць,  шкода  ж  моїх  па- 
ляниць. Чуб.  V.  101. 

Швода,  нар.  Напрасно.  Шкода  казати. 
Ном.  .V*  5182. 

Шкодити,  джу,  днш,  гл.  1)  Вредить, 
приносить  вредъ,  убытокъ.  Не  один  козак 
сам  собі  шкоду  шкодив,  що  від  молодої 
жінки  у  військо  ходив.  ЗОЮР.  І.  215. 
Хто  пізно  ходить,  той  сам  собі  шко- 

дить. Ном.  №    11954.    2)    Проказничать. 

Шводіти,  дію,  еш,  гл.  Жаліть.  Царь 
його  шкодів.  Мнж.  68.  І  так  уже  її  до- 

гляда та  шкодіє — як  ока.  Драг. 
Шкодливий,  а,  в.  1)=Швідлвввв. 

Шкодливий  тхір.  Гліб.  2)  Часто  творя- 
щій  проказы. 

Шводлйво,  нар.=Шкідлвво. 
Швбдввв,  ва,  м.  1  .=Швіднив.  2 1  Ша- 

лунъ,  проказникъ. 
Шводннця,  ці,  ж.  1  )=Швідвяця. 

2)  Шалунья,  проказница. 
Шводвійш,  шводніш,  нар.  Боліє  жаль. 

Хоч  мої  (діти)  й  гірші,  та  мені  моїх 
шкоднійш,  ніж:  твоїх.  Чуб.  І.  63. 

Шкодувати,  дую,  еш,  гл.  1 1  Жаліть. 
Усі  його....  шкодують.  Мир.  ХРВ.  215. 
Так  шкодував  я  за  тією  куркою,  що  лис 
ухопив.  Черк.  у.  2)  Вредить,  причинять 

вредъ.  Твої  гріхи  таким,  як  ти,  шко- 
дують. К.  Іов.  78. 

Школа,  лв,  ж.  1)  Школа,  училище. 
Синочки  зросли— у  школу  пішли.  Чуб. 
Ш.  404.  Виріс  хлопчик  уже  такий,  що 
став  у  школу  ходить.  Грин.  І.  149. 
2)   Съ    измененным!-   .ударешемъ:    школа. 
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Школьники.  Може  думаете,  що  дітвора 
сипнула  з  хати  зустрічати  новобранку- 
товаришку,  як  то  бува  з  школою?  Св. 
Л.  79.  Школа  по  суботах  було  ходить 
туди.  Св.  Л.  138.  3)  (Жидівська).  Сина- 

гога, еврейская  молельая.  Левиц.  Пов.  І. 
96.  Л  як  то  дув  жид  Янкель,  то  він 
коло  школи  похожае  та  по  школі  пла- 

черидає:  школо  наша,  богомільнице!" 
АД.  II.  28. 

Школуб,  6а,  м.  Родъ  дътской  игры. 
КС.   1887.   VI.  474. 

Школяр,  ра,  м.  Школьникъ,  ученикъ. 
Грин.  II.  283.  На  Сорок  Святих  школяр 

■несе  вчителеві  сорок  бубликів.  Ном.  №"414. 
Школярка,  ви,  ж.  Школьница,  уче- 

ница. Я  обіцяла  школярці  передати  при 
нагоді  книжку  з  малюнками.  Г.  Барв.  42. 

Школярство,  ва,  с  1)  Школьничество. 
2)  Соб.  Школьники.  То  погань  так  верзла, 
школярство  так  брехало.  О.  1861.  Ш.  94. 

Школярський,  а,  є.  1)  Принадлежащий 
школъ,  отяосящійся  къ  ней.  2)  Учеяиче- 
скій.  Школярської  юхи  набрався.  Ном. 
№  6096. 

Шкопердати,  даю,  вш,  гл.— Шкопнр- 
тати. 

І.  Швопирта,  ти,  ж.  Игра,  состоящая 
главнымъ  сбразомъ  въ  бросаніи  палокъ 
такъ,  чтобы  палка  шла  колесомъ,  ударяясь 
о  землю  то  однимъ,  то   другимъ   концемъ. 

П.  Швопирта,  нар.— кидати  =  Шво- 
виртати.  Ив.  19. 

Швониртати,  таю,  вш,  гл.  Бросать 
палку  такъ,  чтобы  она  шла  колесомъ,  уда- 

ряясь о  землю  то  однимъ,  то  другимъ  кон- 
цемъ. Ив.  18. 

Швопяртка,  ви,  ж.  Палка,  которою 
шиопиртають.  См.  Шиопиртати.  КС.  1887. 
VI.  476. 

Шкопйрть,  ти,  ас.  =  1.  Швопирта. 
Ив.  20. 

Швора,  рн,  ж.  Кусокъ  сосновой  коры, 
служащей  поплавкомъ  въ  рыболовномъ  сна- 

ряд* иармаки.  МУЕ.  I.  40—41. 
Шкорба,  би,  ж.  Старая  язсохшая,  смор- 

щенная женщина.  Люборацька  за  п'ять 
літ  з  гожої  молодиці,  повновидої,  рум'я- 

ної, такою  шкорбою  стала,  що  як  би  не 
шкура,  то  й  кістки  розсипались  би.  Св. 
Л.  135. 

Шворбати,  баю,  вш,  гл.  Тянуть,  тере- 
бить. Буде  вже  тобі  тую  цицю  гикорба- 

ти, — вже  ти  наїлася.  Миропольск. 

Шворяна,  ни,  лс.=Сворина  Ум.  Шко- 

ринка, шкориночка.  Скачу,  скачу  діда  за 
шкоринку  хліба.  Ном.  №  12296. 
Шворупа,  пн,  ж.  Корка  на  поверхности 

земли.  Земля  взялась  шкорупою.  Богод.  у. 
Шворупвнй,  шворуплий,  а,  є.  Не 

гладкій,  заскорузлый.  Шкорупка  дорога. 
НВолын.  у.  Шкорупле  полотно.  НВо- лын.  у. 

Шкорух,  ха,  м.  Рябина.  Шух.   І.    18. 
Шкраб,  ба,  м.  1)  Родъ  кушанья:  мука, 

перебитая  съ  яйцами  и  запеченная  въ 
рынк*.  Гайс.  у.  2)=Шкарбан  1.  Гол.  Од. 
57.  Однімав  шкраби  на  всю  свою  родину. 
Гн.  II.  28. 

Шкребло,  бла,  с.  Скребница.  Кіев.    г. 
Шкребти,  бу,  беш,  гл.=Сврвбти. 

Шкрегліти,  лю,  лиш,  гл.=±Сврегота- 
тн.  Сорока  шкрегліт.  Вх.  Уг.  276. 

Шкренітви,  мн.  Мелкіе  обръзки  и  об- 
ломки к-вди,  остающіеся  при  выдълкъ  раз- 

личныхъ  мъдныхъ  вещей.    Шух.    I.    285. 

Швронадити,  джу,  днш,  гл.=Свро- 
маднтн. 
Шврун,  иа,  м.  1)  Нагаръ  въ  трубі. 

2)  Заячій  жиръ.  Гайс.  у. 
Шкрябання,  ня,  с.  Царапанье. 
Шкрябати,  баю,  вш,  гл.  Скресть,  ца- 

рапать. Шкрябнути,  бну.  нвш,  гл.  1)  Однокр. 
в.  отъ  шкрябати.  Цараивуть.  2)  Побіжать, 
удрать.  Як  шкрябнув,  так  тілько  мене  й 
бачили.  О.   1862.  I.  41. 

Шкряботіти,  чу.  тіш,  гл.  Царапать, 
скресть.  Діду,  діду!  щось  до  нас  у  двері 
шкряботить.  Рудч.  Ск.  ІІ.   15. 
Шкряботуха,  хи,  ж.  Скребущаяся  (о 

мыши).  Ум.  Шкряботушка.  Мишка  шкря- 
ботушка.  Рудч.  Ск.  П.  1. 

Швувати,  швую,  вш,  гл.  Объ  охот- 
ничьей собакі:  искать.  Пильнуйте,  бо  вже 

пес  шкуе.  Брацл.  у. 

Шкулитн,  лю,  лиш,  гл.  Донимать. 
Л  що  ця  лозина  добре  шкулить? 

Швулввй,  швульвий,  а,  е.  1)  Донн- 
мающій.  Я  ж  думала,  до  що  нагайка  не 
шкулка,  де  ударить,  то  розсядеться  й 
шкурка.  Нп.  Шкулкий  вітер.  Константи- 
ногр.  у.  2)  Чувствительный.  Шкулке  місце. 
Швулво,  швульво,  нар.  Донимаегь 

больно,  чувствительно.  Св.  Л.  301. 

Швульвий,  а,  е=Шкулкий 
Шкульно,  мя/>.=Шкулко.  Шкульно 

на  його  буд£,  як  прийдетьсся  годувати 
й  матір.  Рк.  Левиц. 
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Шкунтуватн,  тую,  вш,  гл.  Насмі- 
хаться. Ном.  стр.  287,  .V  6156. 

Шкуатув&тнея,  туюся.  вшся,  гл.  Ссс- 
рнтьслУ  драться?  Пани  шкунтуються,  а 
нашого  брата  ріжуть.  Ном.  .V   1304. 

Шкура,  рн,  ж.  1)  Шкура,  кожа.  З  од- 
ного вола  двох  шкур  не  деруть.  Нон. 

>5  7472.  Пошився  в  собачу  шкуру.  Ном. 
.V  2910.  Жвавий,  аж  шкура  на  ньому 
говорить.  Ном.  >е  5764  В  одну  шнуру. 
Кривые  настойчиво  (хотіть,  добиваться 
чего).  Чіпка  розвередувався:  Дети  та  и 

їсти,  бабо!"  В  одну  шкуру:  „їсти!"  Мир. 
ХІ'В.  33.  Затялись  в  одну  шкуру:  давай 
рощот!—і  дав.  Мир.  ХРВ.  259.  ?)  Бран- 

ное: женщина  легкаго  поведеній.  Ум. 

Шнурка,  шкурочка 

'  Шкурат,  та,  я.  Кусокъ  кожи.  Дметь- 
ся, як  шкурат  на  огні.  Ном.  №  2502. 

Ум.  Шиуратбк  Постоли  з  шкуратка. 
Стор    М.   11р.  4. 

Шкуратяна,  як.  ж.  Кожа,  кусокъ  ко- 
жи. Ум.  Шкуратинка.  Між  дубинки  та 

ліщинки  шматок  шкуратинки.  Ном.  стр. 

*01,  X  379.  Жаб'яча  шкуратинка.  Ра- 
дом, у. 

Шкураток,  тка.  м.  Ум.  отъ  шкурат. 
Шкураття,  тя,  соб.  Куски  кожи.  По- 

збірав  шкураття. 
Шкуратяний,  а,  е.  Кожаный.  Сланні 

бубни  за  горами,  а  зблизька  шкуратяні. 
Ном.  Лі  2623.  У  якому  капшуці  ваші 
гроші? — У  шкуратяному  гаманці.  О. 
1862.  IX.  121. 

Шкурнва.  вя,  ас.  =  Шкорвна.  Ум. 
Шкуринка.  Такий,  мамо,  хліб  удавсь, — під 
шкуринку  хоч  сховайсь.    Грнн.    Ш.    660. 

Шкурка,  вв,  аг.  1)  Ум.  отъ  шкура. 
2)  Кожица  на  плодахъ.  Як  положиш  ки- 

слицю у  піч  спектись,  то  шкурка  на 
ній  репне.  Де  що.  3)  Пленка.  Пождіть, 
діти,  поки  Біг  на  кісіль  шкурку  на- 

тягне. Ном. 

Шкурлат,  та,  .и.=Шкурат.  Св.  .1. 
168.  Дметься,  як  шкурлат  на  огні.  Ном. 
#  2503. 

Шкура нк.  ка,  м.  Шкуродеръ.  Лохв.  у. 
Шкурнутя.  рну,  нёш,  гл.=Чкурнутв. 

Так  шкурнув,  що  тільки    куряву   видко. 
Шкуропея,  паї,  ж.  По  народному  по- 

внрыо:  царица  змьй.  Що  то  за  змія — 
шкуропея' — Над  усіна  старша.  У  неї 
голова  золота,  усіх  гадюк  вона  у  вирей 
веде.  Грнн.  1 1.  316. 

Шкурочка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  шкура. 

Шкуряк,  ка,  м.  Лапоть  изі  нечинев- 
аой  кожи.  Вх.  Зн.  82.  • 

Шкуряннй.  а,  ё=ШкуратяввЙ.  Га- 
рапник шкігояний,  плетений.  ЕЗ.  V.  40. 

То  ще  тоді  діялося,  як  шкур  які  гроші 
на  світі  були.  Ном.  Лё  6855. 

Шкут,  та,  м.  1)  Ни  къ  чему  негодный 
челов-Ъкъ.  Вх.  Лем.  485.  2)  Слабосальная 
скотина.  Вх.  Лем.  485. 

Шкутильгати,  гою,  вш,  г.і.=Шка- 
твльгатв.  Аж  он  Семен  шкутильгає. 
Черк.  у. 

Шлак,  ку,  м.  К  ром  і.а  сукна.  Желе  і 
Гол.  Од.  55. 

Шланк,  ку,  м.  Рядъ?  шеренга?  От 
постановились  усі  (салдати)  в  шланку  і 
ну  загравать  на  духову  музику.  ЕЗ.  V.  23. 

Шлапатник,  ка,  м.  Оборвышъ.  Харьк.  у. 
Шлаптю,  нар.  Рысцой.  Проїхавсь  геть 

від  возів  ш.гаптю....  Попустив  поводи. — 
пішов  воронийристю.  О.  1861.  X.  Кух.  23. 
Шлейка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  шлея. 

2)  Нодтяжка.  Гол.  Од.  13. 
Шлевтавнй,  а,  е=Шанталовнй.  Вх. 

Зн.  32. 

Шлея,  шлеї,  ж.   Шлея.    Ум.    Шлейка. 
Шлвк,  ка.  м  Родъ  шапки.  К.  ЧР. 

428.  Въ  Галиціи:  суконная  круглая  ша- 
почка сь  загнутою  міховою  опушкою.  Гол. 

Од.  70.  Въ  думі— бархатная.  АД.  І.  171. 
Шлики  із  себе  скидали.  Мет.  396.  Ум. 
Ш.іичок.  Старший  син  у  хату  ухожае, 
шличок  здіймає,  низенько  вклоняє.  Чуб. 
V.  848. 

Шдня.  шлні,  лс.=Шлвя.  КоІЬ.  І.  65. 

Шліхта,  ти,  ж.  Запаренный  кипяткомъ 
изъ  ржаной  муки  клейстеръ,  которыыъ 
гкачи  смазываютъ  пряжу  передъ  тканьемъ. 
Вас.  167.  Мнж.  См.  Ліспа. 

Шліхтвнка,  ка,  ж.  Каждый  изъ  тон- 
кихъ  нрутнковъ  лозы,  которыми  на  верх- 
немъ  навоі  перекладываются  слои  ннтокъ 
основы  послі  шліхтування.  МУЕ.    Ш.    22. 

Шліхтування,  ня,  с.  Смазьіваніе  пря- жи шлГхтою,  лГспою.  .МУЕ.  Ш.  13. 

Шліхтувати,  тую,  вш,  гл.  Смазывать 
пряжу  шліхтою,  піспою.  Робе  пішу  та  й 
шліхтує  нитки.  Лебед.  у. 

Шлонав.  ка,  м.  У  горшечниковъ:  оскреб- 
ки глины,  счищаемые  съ  рукъ  и  съ  круга 

во  время  формировки   мчсокъ.    Вас.    182. 

Шлунковий,  а,  е.  Желудочный 
Шлунок,  нку,  м.  Желудокъ.  Лохв.  у.; 

Гадяч.  у.:  НСвверск.;  Кіевск.  у.  Ее  йде 
на  шлунок,  та  й  годі.  Лохв.  у.    От    но- 
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ловік  і  здоровий  на  силу,  а  на  шлунок 
не  здоровий.  Кіевск.  у.  1  грек,  набивши 
добре  шлунок,  сміявся  та  лигав  пивце. 
Мкр.  Г.  5. 

Шльбндра,  ри,  ас.=Шлюндра. 
Шльонка,  ви,  ж.  1)  Овца  силезской 

породы.  2)  Шерсть  этой  овцы.  3)  Мясо 
этой  овцы. 

Шльовковйй.  а,  ё.  Шльонкова  маяьбвка. 
Особый  родъ  раскраски  глиняной  посуды 
съ  орнамеатомъ  изъ  комбинированныхъ  па- 
лочекъ.  Вас.  134. 

Шльонс(8)к,  ву,  м.  Силезія. 
Шльонський,  а,  е.  1)  Снлезскій.  Ось 

скатерть  шльонськая  нешпетна,  її  у 
Липську  добули.  Котл.  Ен.  II.  35.  2)  Нзъ 
шерсти  или  овчины  овцы  силезской  поро- 

ды. Шльонський  кожух.  Мнж.  56. 
Шдьбха,  хн,  ок.  Потаскуха,  гулящая 

баба.  Венера  не  послідня  шльоха,  про- 
ворна, враг  її  не  взяв.  Котл.  Ен.  I.  12. 

Шлюб,  бу,  м.  Вінчаніе.  Коли  любиш 
так,  як  кажеш,  то  веди  до  шлюбу. —  Ой 
рад  би  я  шлюб  узяти,  та  не  велить 
мати.  Чуб.  Ш.  178.  Шлюб  брати,  взяти, 
на  шлюбі  стояти,  до  шлюбу  стати.  Вінчать- 

ся, обвінчаться.  Чуб.  II.  82,  83.  Хиба 
десь  будеш  брати  на  страшній  неділи 
шлюб?  Ном.  №  13899.  Захотіла  за  мос- 

каля заміж  піти,  от  і  взяла  з  ним 
шлюб.  Драг.  217.  Ой  не  хочу  я  запла- 
тоньки  брати,  тільки  хочу  я  до  шлю- 
бойку  стати. — Ліпиіе  мені  в  сей  Дунай 
топать,  ніж  з  гидким,  поганим  до  шлю- 
бойку  стать.  Чуб.  V.  162.  Шлюб  давати, 
дати.  Вінчать,  обвінчать.  Батюшка.... 
йде  до  церкви  давати  шлюб  молодим. 
Грин.  Ш.  516.  Уи.  Ш/.юбоньно,  шлюбочок. 
Чуб.  III.  77. 

Ш любити,  блю,  бнш,  гл.= Шлюбу- 
вати. Возьми  сі  тую,  котру  вірно  любиш, 

що  перед  Богом  і  людьми  шлюбиш.  Гол. 
І.  347. 

Шлюбний,  на,  не,  шлюбовйй,  а,  є. 
Вінчальний,  свадебный.  Шлюбна  сукня. 
Хтось  зірвав  з  мого  плеча  шлюбову  квіт- 

ку. Стор.  М.  Пр.  81.  Шлюбна  жінка.  За- 
конная, ьінчанная  жена. 

Шлюбоньво,  ва,  м.  Уы.  отъ  шлюб. 

Шлюбочок,  чку,  м.  Ум.  оть  шлюб. 
Шлюбувати,  бую,  еш,  ?.?.  1)  Давать 

обіть.  Шлюбувати  від  горілки.  МУЕ.  І. 
ПО.  2)  Вінчаться.  МУЕ.  І.  129.  Шлюб 
брила,  шлюб  шлюбувала  перед  попом, 
перед  дяком  з  Юрком  козаком.  Мет.  172. 

Шлюндра,  ри,  ж.  1)  Неряха.  Коті. 
2)  Бранное:  шлюха.  Котл. 
Шлюха,  хи,  ж.  Шлюха.  Кабашниці- 

шлюхи.  К.  ЦН.  222.  Смерть  шлюха. 
КС.  1882.  IV.  170. 

Шдяга,  ги,  ж.  Большой  деревянный 
молоть,  то  же,  что  и  довбня.  Козел,  у. 
НВолын.  у. 

Шляв,  ву,  м.  Обшивка  внизу  платья, 
кайма. 

Шдям,  ну,  м.  1)  Илъ,  грязь.  Желех. 
2)  Міх-ь.  Гол.  Од.  28.  3)  Длинный  шовъ 
въ  тулупі.  МУЕ.  І.  76. 
Шліна,  ми,  ж.  1)  То  місто  на  ковці 

доски,  которое  остается  не  отділенньїмь 
пилою^  а  отколотымъ.  2)  У  человіка:  клю- 

чица. КС.  1900.  П.  192. 

Шляжівва,  ви,  ж.  Очистка  дна  пруда. 
Шлямбвий.  а,  є.  Относящійся  къ шляпу. 

Шляжпати,  паю,  еш,  гл.  Бродить, 
брести.  Гол.  III.  І27. 
Шлямувати,  жую,  еш,  гл.  1)  Очищать 

дно  пруда.  2)  Перемывать  кишки  при  при- готовленій колбасъ. 

Ш  л  ярка,  ви,  ж.  Оборка.  Подольск,  г.; 
Гол.  Од   20:  Св.  Л.  3. 

Шлях,  ху,  м.  Большая  проізжая  до- 
рога; путь.  До  Бога  важкий  шлях,  а  до 

пекла  прямесенький.  Ном.  А*  201.  Бити* 
шлях.  Торная  дорога.  Коли  на  те  піде, 
то  й  серед  битого  шляху  поламаєшся. 
Ном.  Не  в  шляху.  Не  по  дорогі.  Ум.  Шля- 
шбк,  шляшёчон. 
Шляхетний,  а,  е.  Благородный.  Ну, 

гляди  ж,  пане  Бужинський,  щоб  не  до- 
сталось і  твоїй  шляхетній  спині.  Стор. 

Шляхетніти,  нію,  еш,  гл.  Облагора- 
живаться. Левиц.  Пов.  І.  301. 

Шляхетство,  ва,  с  1)  Дворянство. 

2)  Соб.  Дворяне.  Та  слухали,  як  шля- 
хетство навісне  гукає.  Шевч.  130. 

Шляхетський,  а,  є.  Дворянскій.  Ба- 
гатого дочка  батька,  шляхетського  роду. 

Шевч.  275. 

Шляхетчина,  ни,  ж.  Аристократиче- 
ское государство,  Польша.  Була  колись 

шляхетчина  вельможная  пані.  Шевч.  130. 

Шляхівщина,  ни,  ж.  Сіно,  солома 

или  зерно,  падающіе  съ  воза  при  пере- 
возки. Черк.  у.  Там  хтось  віз  ячмінь  і 

такий  ячмінь  великий,  а  в  копиці  ско- 
шений: що  ж?  Скрізь  по  дорогі    шляхів- 
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цикл,  така  шляхівщика,  що  аж  жаль 
бере,  як  подивишся.  Кобел.  у. 
Шляховій,  а,  е.  Дорожный.  Мнж.  152. 

Грин.  II.  37. 
Шляхта,  тв,  ж.  Шляхта,  дворянское 

сословіе  въ  Польші.  Було  шляхта  знай 
чваниться,  день  і  ніч  гуляє,  та  королем 
коверзує.  Шевч.  130.  Ум.  Шляхтонька, 
шяяхточка. 

Шляхтич,  ча,  м.  Дворяни нъ.  Ном. 
X  858,  880.  Було  тут  три  шляхтичі: 
два  пило— платило,  а  третій  пив  — зброю 
лишив.  Чуб.  V.  64. 

Шляхтонька,  вн,  ж.  Ум.  огь  шляхта. 
Шляхточка,  вв,  ж.  Ум.   огь   шляхта. 
Шляхтюга,  гв,  м.  Ув.  огь  шляхтич. 

Подумають,  що  який  шляхтюга.  £в.  Л. 
188. 
Шляхтянка,  кв,  ж.  Дворянка.  Ум. 

Шлі  хтяночка.  Найдеш  собі  шляхтяночку, 
забудеш  Оксану.  Шевч.   141. 
Шляхун,  на,  .и.  У  шерстобита:  родъ 

деревяннаго  крючка,  которынъ  онъ  дер- 
гаетъ  за  струну  шерстобитнаго  лука.  їм. 
Лук  3.  Черниг.  у. 
Шляшёчок,  чка,  м.  Ум.  огь  шлях. 
Шляшок,  шва,  м.  Ум.  огь  шлях. 
Шлящйна,  ав,  ж.  У  ткачей:  ливеока, 

вставляемая  между  верхнимъ  и  нижнимъ 
рядами  основи  при  заиривкі  въ  шохтк. 
Нас.   167. 

Шмагати,  гаю,  вш,  гл.  Стегать,  хлес- 
тать. Шось  їх....  хворостиною  шмагало 

по  шиї.  ХС.  IV".  33.  Як  почав  шмагати 
по  плечах  лозиною.  Аж  його  козак  ме- 

жи очі  шклянкою  шмагає.  АД.    II.    111. 

Шмагонути,  ну,  нвш.  гл.  Съ  силой 
стегнуть,  хлеству  іь.  Мене  як  шмагоне  щось 
лозиною.  Стор.  Як  шмагоне  його  (бато- 

гом). Мнж.   10. 
Шлалвтв,  лю,  лиш,  г.і.=Смалитм. 

Щетину  із  свині  шмалили.  Котл. 

Шмалій,  лія.  м.  1)=Смалій.  2)  Холод- 
вый,  різкій  вътеръ. 
Шмалко,  ка,  м.  Цазваніе  быстро  ходя- 

щего вола.  КС.  1898.  VII.  47. 

Шмалькйй,  а,  в=Смалькнй.  Звени- 
юр.  у. 
Шмальняй,  а,  е.  Жгучіл,  різкій  (о  віт- 

рі). Каменец,  у. 
Шмальнути.  ну,  нвш,  гл.  Однокр.  огь 

Шмалити=Смальнутм.  О  жгучеыъ,  різкомг 
вітрі:  дунуть,  подуть.  Шмальне  на  дворі, 
що  й  нпеа  не  витикай.  Каменец,  у. 

Шналятннв,  вн,  ж.  =  Свалятвва. 
Шмалятиною  завоняло. 

Шмандёлов,  яка,  .и.  Кусокъ.  Шман- 
делок  сала  та  шматок  хліба-  ото  моя 
й  їжа.  Харьк. 

Шмарагд,  да,  .«— Смарагд.  Стор. 
Шиарити.  См.  Шмаряти. 

Шмарвтвся,  рюся,  рвшея,  гл.  Поя- виться во  множестві.  Вх.  Лем.  485. 

Шмаркати,  ваю,  вш,  гл.  Пускать  сопли 
изъ  носа. 

Шмаркатий,  а,  о=Смаркатнй. 
Шмаркач,  ча,  м  =Смаркач.  Также: 

біднякь.  Черк.  у. 

Шмаркачка,  кв,  ж.  1)  Сопливая.  Лі- 
том і  хачка  прачка;  зімою  і  дівка  шмар- 

качка. Ном.  №  552.  2)  Плохая,  скоро  на- 
горающ;ія  сальная  свічка.  Тараща. 
Шмарки.  вів.  м.  Сопли.  Ном.,  злг. 

.V  231. 

Шмаркйй,  а,  ё.  Скорый,  быстрый.  То 
чоловік  шмаркйй:  куди  йде—  не  гається. 
Шжаркля,  лі,  лг.  =  Смаркля. 
Шмарколйз,  ва.  м.  Иодлизьівающій 

свои  сопли.  НВолын.  у. 

Шмаркота,  ти,  *'=  Шмарки. 
Шмаркотйння,  ня,  є.  1)  Мокрбта,  соп- 

ли. 2)  Раст.  8о1апига  пі^піш.  Вх.  Пч. II.  36. 

Шмарнути,  ну,  неш,  гл.  Кинуть,  бро- 
сить. Узяв  з  кади  на  їден  палец  (води), 

ш.иарнув.  Гн.  І.   16. 
Шмаровов,  вбаа.  м.  1)  Иодмазьівающій 

колеса,  а  загкмъ  и  всякій,  ииіющій  много 
діла  съ  возами,  выпачканный  постоянно 

въ  смолу,  много  іздящій,  напр.  занимаю- 
щейся извозомъ.  Рудч.  Чп.  257.  2)  Грязно 

одітни  человікь.  Б  ішли  парубки,  ли- 
шень шапки  видко,  лишилися  шмарово- 

зи — подивитися  гидко.  Чуб.  V.  458. 

Шпарувати,  рувэ,  вш,  гл.  Смазывать. Берд.  у. 

Шмаряти,  ряю,  вш,  сов.  в.  вшарити, 
рн>,  рвш,  гл.  Бросать,  оросить,  швырнуть. 
Угор.  Гусевки  шмарьте  до  гусевнш(і.  Гол. 
II.  57.  Бог  тот  пісок  шмарив  на  воду,  і 

стався  кус  землі.  Гн.  І.  9.  Будеш  шма- 
рений  з  неба  за  гордость,  за  пиху.  Гн. 

І.   15. 
І.  Шмат,  та,  м.  Кусъ.  Шмат  гнилої 

ковбаси.  Шевч.  464.  Лавися  шмат  не  для 
харциза.  Котл.  Ен.  І\\  40.  Ум.    Шматок. 

П.  Шмат,  нар.  Много,  большое  количе- 
ство. Багацькая  дівчинонька  шмат  кора- 

лів має.  Грин.  Ш.  530.  Я  зроблю,  щоб 
шмат  дерева  повсихало.  Чуб.  II.  217.  Як 
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сотворив  Бог  світ  і  як  вже  було  на  нему 
шмат  людей.  Гн.  І.  29.  Дуже  таки 
шмат  грошей  у  них  стало.  Грин.  II.  74. 
Ум.  Шматненько.  У  його  шматненько  гро- 

шей. НВолын.  у. 
Шмата,  тм,  ж.  Лоскутъ,  ветошка,  тряп- 

ка. Якась  брудна  шмата.    ЕЗ.    V.    200. 
Шмагати,  пю,  зщ,  гл.=Шматуватв. 

Зірве  іи„уру,  почне  її  шматать,  поки 
пошмата  на  кусочки.  Драг.  289. 
Шматина,  нн,  ж.  1)Кусокъ.  Таращ.  у. 

2)=Шмата.  Ум.  Шматинка.  Зав'язав  той 
кавалочок  у  иіматию.у.  ЕЗ.   V.  216. 

Шматка,  ки,  лс.=Шмата.  Обвинути 

сирівцевою  шматкою.  ЕЗ.   V".  210. 
Шматковий,  а,  ё.  Кусковой.  Шматкове 

сало.  Шпикъ,  свиное    сало.    Подольск,    г. 

Шматкувати,  вую,  вш,  гл.=Шмату- 
вати. 
Шматов,  тва,  м.  1)  Кусок  ь.  1  хліба 

шматок  дасть  Біг.  Ном.  X»  1511.  Шма- 

ток м'яса.  ЗОЮР.  II.  35.  2)  Часть  отари 
овецъ,  сотъ  въ  5—6.  О.  1862.  V.  Кух.  39. 
Ум.  Шматочок. 

Шмаття,  ти,  соб.  1 )  Куски.  Бхопив 
мене  і  растерзав  на  шмаття.  К.  Іов.  36. 
2)  Білье.  Випливає  той  окунь  на  берег, 
аж  там  царівна  шмаття  пере.  Рудч. 
Ся.  II.  113.  Прали  дівки  шматя.  Гн. 
І.  38.  У».  Шматтячко. 
Шматувати,  тую,  вш,  гл.  Разрывать, 

разрізьівать  на  куски.  Переясл.  у.  Ой  дай 
жупан  шматований,  що  турками  шано- 

ваний, що  сонечком  побіляний,  що  куля- 
ми постріляний.  Щог.  В.  З  Що  се  вони 

видумали — шматувати  Україну.  К.  ЧР. 
187. 

Шматур'я,  р'я,  с  соб.  Куски.  Данил- 
ко....  (буде)  шматур'я  прохати  од  хати 
до  хати.  Шматків  напрохали,  собаки  на- 

гнали, торбу  розірвали,  шматки  похва- 
тали. Мил.  95. 

Шматянсьвня,  а,  е.  Тряпичный..  Гн. 
І.   154. 

Шмерва,  ви,  ж.  Раст.  Рішів  Рісеа  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  131. 

Шмата,  гн,  шнйґа,  ґя,  ж.  1)  Дощеч- 
ка, служащая  нивелиромъ  при  набиваній 

мельничнаго  камня.  2)  У  колесниковъ:  до- 
щечки длиной  въ  7:  аршина  для  опреді- 

ленія  спицъ,  съ  которихъ  начинать  на- 
тягивать сбодъ.  Употребляется  ихъ  для 

этой  діли  дві.  Канев.  у.  3)  Родъ  силка 
для  ловіи  болотныхъ  птиць.  Вх.  Пч.  П. 
16.  До  ишіги,  під  шмнгу.  Кстати,  къ  дьлу. 
Чи  тобі  ж  до  шмши  сватать  сина  пі- 

хотою. Мкр.  II.  14.  Не  до  шийги.  Не 
умістно,  некстати.  Не  до  шми/и  балака. 
Ном.  №  5091. 

Шмигляти,  ляю,  вш.  гл.  Швырять, 
бігать.  Із  льоху  та  в  хату  знай  шмиг- 

ляє. Шевч.  138.  Шмигляв  по  морю,  як 
циганус.  Котд.  Ей.  IV.  28. 
Шмигнути,  гну,  гнёш,  гл.  Шмыгнуть, 

удрать.  Тоді  розігналась  саме  на  його, 
щоб  його  вбить,  а  він  на  бік  шмигнув, 
а  змія  тоді  в  море  так  і  затопилась. 
Рудч.  Ск.  П.  97. 
Шмигуватн,  тую,  вш  и  шмиґувати, 

ґую,  вш,  гл.  Выравнивать  каысвь  въ  нель- 
виці.  Ананьев,  у.,  Лохв.  у. 
Шмнлнти,  лю,  лит,  гл.  Въ  выражение 

шмйлити  губки.  Сжимать  губки,  кокетничая. 
Бач,  як  вона  до  його  губки^  шмилить. Кіев.  у. 

Шмир,  ру,  м.  Раст.  Вгогоиз  агуеп$і<5. Вх.  Лем.  485. 

Шннткйв,  а,  ё.  Проворный,  ловкій. 
Вх.  Лем.  485. 

Шмоядя,  ді,  об.  1)  Нечистоплотный 
челов-вкъ.  Вх.  Зн.  82.  2)  ж.  Безнравствен- 

ная женщина.  Вх.  Зн.  82. 

Шморг,  меж.  1)  Дергь.  2)  Выражаетт, 
быстрое  проникаовсніе  куда.  Округ  ярма- 

рок, в  середині  шарварок,  та  в  дірку 
шморг.  Ном.  стр.  294,  -V  139.  За  ним 
погнались,  а  він  добіг  до  Луки  та  шморг 
у  його  хату.  Коли  це  Третяк  шморг  із 
сіней.  Повомоск.  у. 

Шмбргавва.  кн,  .х\=Терввця.  Шух. 
I.   147. 

Шморганнстнй,  а,  е.  Полосатый.  Вх. 
Пч.  I.  !5. 

Шморгати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Дергать. 
Константиногр.  у.  Та  все  її  шморга  за 
намисто.  О.  1861.  X.  32.  2)  Очищать 
пеньку  отъ  кострики  при  помощи  шмбр- 
гавни.  Шух.  I.  147. 
Шноргатнся,  гаюся,  ешея.  гл.  Дер 

гаться  (о  веревкі,  напр.). 

Шморгнути,  гну.  нёш,  гл.  Однод.р. 
отъ  шмбргати.  1)  Дернуть.  2)  Ударить. 
3)  Удрать,  вбіжать,  выбежать.  Сказала 
та  й  шморгнула  з  хати.  Мир.  ХРВ 

28  4.  Да  попівни  шморгнув.  0.  1862.  V*.  27. 
Шморгонути,  ну,  нёш,  гл.  1)  Съ  си- 

лой дернуть.  Як  захвате  з  землі  колос  в 
корх,  як  шморгоне, — думав  увесь  обшмор- 

гнуть. Драг.  14.  2)  Съ  силой  ударить. 
3)  Съ  силой  побіжать. 
Шморшвн,  шов,  ж.  Морщины,  складки. 
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Лице  було  оперезано  шморшками.  Ле- 
виц.  І.  357. 

Шмугляти,  дію.  вш,  гл.  Терегь,  сти- 
рать кожу,  обдирать  кожу,  долать  на  кожі 

ссадины. 

Шяульгатя,  гаю,  вш.  г. і.  —  Шмугляти. 
Черк.  у. 

Шмуляти.  ляю,  вш,  гл  —Шмугляти. 
1'оді  працювашись  та  птуляти  шию 
задарма. 

Шнвпоритя.  рю,  риш,  ?-1.  1і  =  Ниш- 
порвти.  Часинки  не  посидить  тихо:  так 
і  тнипорить  усюди.  0.  186І.  VIII.  19. 

2  і  Смыслить,  звать  толег,  уміть.  Він  та- 
ки трохи  тнипорить  в  малярстві.  ІІІевч. 

(О.    1%2.   Ш.  4). 

Шнир,  ру,  м.  Въ  виражевін:  до  шнй- 
ру.  1  і  ?  Треба  всякую  папіру  підвести  лк 
раз  до  іиниру,  підвести  все  під  закон. 
Коті.  Од.  491.  2)  До  тла,  до  конца.  Згорів 
до  шниру.  Лохв.  у. 

Шннрйна  на,  ж.  До  шнирйни.  До  витки. 

Ум.  Шнирйнна,  шнйрочня,  шнирмночка.  Обде- 
ре до  шнирочки,  до  шерстиночки.  Нон. 

X  -1848.  Обідрав  її  до  шниринонки. 

Шнйрнти,  рю,  рмш,  гл.  Шнырять- 
Утяти  так  і  гинирять  по  над  головами. 
0.    1862.   VIII.   17. 

Шанрь,  ря,  .іі.  =  Шннр.  Неділь  на  три 
було  труда,  поки  до  иіниря  все  зносили. 
Міф.  Г.  49. 

Шннря,  рі,  ж.—  Шавр.  Нема  до  шнирі. 
Ничего  нігь.  Мнж.   167. 

Шнур,  ра.  .«.  1)  Веревка.  Чуй.  1 1.  234. 
Аж  молодичка  сорочки  розвішує  на  шну- 

рі. Руд».  Се.  II.  164.  2)  Отвісг  (нлот- 
ницкій  ивструментьї.  Чуб.  Ш.  176.3)  Ряді.. 
Сидить  шнур  голубців.  4)  МЪра  длины: 
21  сажень.  Чуб.  VI.  406.  5)  Пуповина. 
Нх.  Лем.  485.  6)  «в.  шнури.  У  ткачей: 

сварядъ,  при  полоши  котораго  основа  сое- 
диняется съ  навоеыъ.  Части:  валби,  шнур- 

ки, ключечки,  шнурок,  ляшток.  МУК.  III.  21. 
У и.  Шнурбк. 

Шнурівка,  еи,  ж.  1 >  Сорті,  табаку  ст. 

крупными  лік  чьими.  (  умск.  у  _М=Шнуро- 
вмці  Чому  руса  коса  не  зачесана,  чому 
шнурівка  не  зашнурована.  Чуб.  НІ.  1  19. 
Взяла  спідницю  і  шнурівку.  Котл   Ен.  І.  7. 

Шнурвбввй,  а,  є.  Изь  шнурка  или  ні, 
виді  шнурка  сделанный.  Шнуркові  кісни- 

ки. О.   1861.  XI.  29. 

Шяурвувіввя,  вя,  є.  Отді.іка  платья 
цвітними   шнурками    Н  Вол  кін    у. 

Шнуркуватв,  кую,  вш,  гл.  1)  Отді- 
лйвать  платье  цвітними  шнурками.  2)  Слі- 

дить. Вона  вже  й  ходила  за  нею,  шнур- 
кувала,  поки  ото  й  запопала  її.  Екат.  у. 

(Залюб.). 
Шнурований,  а,  є,  прнч.  оть  шнуру- 

вати. 1)  Зашнурованный.  21  Увязанный  ве- 
ревками. 3)  Шнурбзані  брбви  —  Брови  на 

шнурочку.  См.  Шнурок.  В  неї  брови  шну- 
ровані. Грин.  Ш.  611. 

Шнуровиці,  ввць,  ж.  Корсеть.  Продай, 
мамо,  дві  телиці,  купи  мені  шнуровиці: 
в  мене  циці  трясуться,  з  мене  хлопці 
сміються.  Закр.  75. 

Швурбв,  рва,  м.  1)  Шнурок  ь.  КоІЬ. 
І.  36.  Не  виспалась  наша  панночки:  су- 

кала шнурки  шовковії.  Чуб.  Ш.  212. 
2)  Веревка.  Висіла  колиска  на  шнурочку. 

Чуб.  Ш.  190.  3)— шитий,  плетений.  Родъ 
иышивокъ.  Шух.  І.  155,  156.  Ум.  Шнури 

чок.  Брбви  на  шнурбчну.  Ровныя  красивый 

брови 
Шнурування,  вя,  с.  Реренки,  которы- 

ми у  вяза  иг  возг  сг  поклажей.  Рудч.  Чи. 
257.  Ой  беріть  з  возів,  беріть  шнуру- 

вання. Рудч.  Чп.  101. 

Шнурувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Шнуро- 
вать, зашвуровшвать.  На  ножейках  мат 

шнуровані  бітки.  АД.  І.  43.  2)  Увязы- 
вать веревками. 

Шняга,  гн,  ж.  Жаба.  Вх.  Пч.  II.    16. 

Шо,  мяет.—Щр.  Мнж.  2.  Не  все  ж 

Біг  дарус,  про  шо  люд  міркує.  Ном.  Л*  7 1 . 

Шовв.  ку»  м.  Шелкг.  А  я  хиовком  ви- 
шиваю. Шевч.  187.  Лреиіе,  як  шовком 

шиє.  Ном.  .V  6954. 

Шоввівка,  вя,  ж.  Шелковая  шапка. 

Чуб    IV.  195. 
Шоввовать,  ті,  ж.  Ряст.  Сопіеїта  гі- 

уиіагіз.  Вх.  Пч.  Н.  ЗО. 

Шовковий,  а,  в.  1)  Шелковый.  Шовко- 
ва плахта  не  к  будню,  а  к  святу.  Ном- 

2 1  Шовкбва  трава,  і'аст.:  а)  Зііра  репна- 
іа  В.  ЗЮЗО.  І.  138.  б)  РЬаІагіз  апішіі- 

пасса  В.  Уаг  ріст*.  ЗЮЗО.  І.  13 1.  Ум. 

Шовковенький.  Зав'яжи  мені  голово. іьку, 
бо  то  мені  болить  дуже,  хусткою  білень- 

кою,   біленькою    да    шовковенькою.    Чуб. 

Шовковина,  ви,  ж.  Шелковая  витка. 
Продінь  їй  ув  уха  червону  шовковину. 
Мнж.   154. 

Шовеоввця,  ці»  ж.  1)  Тутовое  дерево. 
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Могиз  пі£га,  Могиз  аіоа.  ЗЮЗО.  І.  128. 
Росли  рядом  тополі  й  шовковиці.  Левіїц» 
Шв.  21.  2)  Родъ  водорослей.  Вх.  Зн.  82. 
Шовкун,  на,  м.  Безилодное  тутовое 

дерево. 
Шовкунёць,  нця,  м.  Сапожный  инстру- 

менть=тониачка.  Харьк    г. 
Шовчйна,  ни,  ж.  Шелковая  нитка, 

шелковина.  Ком.  Р.  II.  65.  Ум.  Шовчйнка. 

Шбкатн,  каю,  еш,  гл.  1)  Часто  гово- 
рить: шо.  2)  Шамкать.  „Сатурнович,  зми- 

лосердися,  за  рідную  свою  вступися!" 
к  Зевесу  шокала  стара.  Котл.  Ен.  V.  36. 

Шол вія,  вії,  ж  —Шавлія.  Посію  шол- 
вію  зарані  в  неділю.  Чуб.  V.  609. 
Шодгун.  на,  м.= Шовку нець=Ток- 

■ачка.  Вас.  161. 

Шодовія,  вії,  ж—  Шевлія.  Вх.  Пч 
II.  36. 

Шолонок,  нка,  .«.=Шеломок  ПВо- 
лын.  у. 

Шолопати,  паю,  еш,  гл.  1)  Ъсть  зерна 
(объ  уткахъ).  2)  Шуршать,  шелестіть. 
Миш  шолопає.  Вх.  Зн.  82.  3)  Рыться  въ 
чеиь,  перебирать  что.  Воробці....  шоло- 
пають  на  собі  піре.  ЕЗ.  V.  248. 

Шодудивець,  вця.  м.  Паршивець.  Ой 
чиї  ж  то  женці,  да  есе  шолудивих.  Чуб. 
Ш.  229. 

Шолудивий,  а,  е.  Паршивый.  Шолу- 
диве порося  і  в  Петрівку  змерзне.  Ном. 

№  1582.  З  шолудивою  головою  та  в  дух. 
Ном.  №  5462. 

Шолудивник,  ка,  м.  Раст.  Регіісиїагіз 
сошоза  Ь.  ЗЮЗО.  І.  13 1. 

Шолуді,  дів,  м.  Парши,  струпья  на 
голові.  Аби  голова,  а  шолуді  будуть. 
Ном.  №  5428. 

Шолудяй,  дяя,  м  =  Шолуднвець.  Як 
їдять  та  п'ють,  так  і  кучерявчиком 
звуїпь,  а  поп'ють,  поїдять — прощай  шо- 

лудяй. Ном.  Л6  2329. 
ЇЇІолумянЕя,  ни,  с.  Стебли    кукурузы. 
Шолупайка,  ки,  ж.  Шелуха,  скорлупа, 
Шолупйна,  ни,   *.=Шолупайка. 
Шонтавий,  а,  є  =  Шанталавнй.  Вх. 

Зн.  82. 

Шопа,  пи,  ж.  Навісь,  сарай  съ  двумя, 
рідко  тремя  стінками— для  возовъ  и  хо- 
зяйственныхъорудШ.  Чуб.  VII.  396.  Пішли 
до  шопи  вітати  пана,  пішли  до  череди 
брати  барана.  Чуб.  Ш.  376. 

Щори,  шор,  ж.  Шоры,  родь  упряжи. 
Убрати  8  шори.  Обмануть  надуть.  Стали 
думать  та  гадать,  як  би  в  шори  убрать, 

а  самим  десь  дальше  мандрувать.  Нов. №  3084. 

Шорнути,  рну,  нёш,  гл.  Толкнуть, 
ткнуть.  Як  шорнула  хруща  в  писк,— аж 
роскинув  крила.  Чуб.   V.  1144. 

Шорсткий,  а,  е.  Шероховатый,  шер- 
шавый. Гілка  шорстка,  голою  ногою  бо- 

ляче стояти.  Міус.  окр.  Шорсткий  пісбк. 
Крупно-зерн истый  иесокъ.  НВолын.  у. 

Шостак,  ка,  м.  1)  Имъюпий  шесть 
пальцевъ  на  руьі.  2)  Монета  въ  три  ко- 

пейки (шесть  грошей).  Продав  сестрицю 
за  таляр,  а  косу  русу  за  шостак.  Грнн. 
Ш.  519.  Гуку-пуку  за  таляр,  а  чоботи 
за  шостак.  Нон.  №  12514.  Ум.  Шостачбк. 
МУК.  І.  131. 

Шостака,  кн,  ж.  Шестерка  въ  кар- 
тахъ.  Харьк. 

Шостачбк,  чка,  м.  Ум.  оть  шостак. 
Шбстнй,  а,  є,  числ.  Шестой.  Два 

стоїть,  два  лежить,  п'ятий  ходить  і шостого  водить.  Ном. 

Шостбк,  тка,  м.  Шесть  штукъ,  шесть 

разъ.  Одвіз  я  ране  п'яток,  чи  шосток. Черк.  у. 

Шось,  міьст.  Что-то.  Та  шось  мені, 

братця,  горілка  не  п'ється.  Чуб.  V.  420. 
Шбфта,  шбхта,  ти,  ж.  См.  Начиння. 

МУЕ.  Ш.  18.  Вас.  166. 
Шоцевйця,  ці,  ж.  Чечевица. Ямпсльск. у. 
Шошбн,  на,  м.  Верхнее  длинное  жен- 

ское літнєє  платье.  Нолт.  г. 

Шпаг/ ля,  лі,  лс.  =  Шпадля. 
Шпаг/люватн,  люю,  еш,  гд.=Шпад- 

люватн. 
Шпадер,  дру,  -и.  Лучина.  Вх.  Зн.    82. 
Шпадля,  лі,  ж.  Лопаточка  для  шпад- 

левки. 
Шпа днювати,  люю,  еш,  гл.  У  столя- 

рові.: шпадлевать,  замазывать  щели  и  не- 
ровности особой  замазкой  иередъ  окраской. 

Шпак,  ка,  м.  1)  Скворецъ.  Ловить,  як 
кіт  шпака.  Ном.  К  6566.  Шпакі  вбити. 

Дать  промахъ.  Е,  як  би  то  так,  а  то 
вб'єте  шпака  такого,  що  ну!  Лебед.  у. 
Шлака  удрати.  Вздремнуть.  Мнж.  171. 
2)  Названіе  вола.  Г.  Варв.  245.  3)  Го- 

ловка у  винта.  Кролев.  у.  Ум.  Шлаконько, 
шпаченько,  шпачбк.  Шля  села  Яіабокри- 
ча,  де  ляхи  стояли,  три  козаків,  як 
гипаконьків,  на  паль  повбивали.  Нп. 

Шпаківня,  ні,  ж.  1)  Клітка  для  сквор- 
ца, скворешница.  Желех.  То  же  съ  уда- 

ромъ  на  нос.твднемъ  слоті.  Хере.  г.  2)  Тюр- 
ма, казематъ.  ЗОЮР.  I.  74. 
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Шпаківськнй,  я,  є.  Относящійея  къ 
скворцу. 

Шпаконько,  ка,  м.  Ум.  отъ  шпак. 

Шпакуватий,  а,  в.  1)  О  челов-Ьи*:  съ 
проседью.  Голова  шпакувата,  та  думка 

клята.  Ком.  Пр.  №  388.  2)  О  кон*:  тем- 
восЬрий.   Шпакуватий  кінь.  ЫВолын.    у 

Шпалёрн,  ри,  ас.  Кусокъ  обоі.  Та  кім- 
ната була  обклегна  такими  самими 

шпалерами,  які  булге  в  її  почивальні 
Левиц.  I.  490.  Ум.  Шпэлерка.  Г.  Барв.  101. 

Шпалір,  ру,  м.  Обои.  См.  Шпалера. 
ІПпаліром  стіни  обліпив.  Мкр.  Г.  48. 

Шпавтолитн.  лю,  лиш,  гл.  Готовить, 

стряпать.  Мнрг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Шпара.  ри,  ж.  1)  Щель,  пазъ,  трещи- 
на. Сим.  129.  2)  мн.  Острая  боль  въ  иаль- 

цахъ  отъ  мороза.  Койот,  у.  Аж  гипари 

зайшли — такий  мороз.  Ном.  №  634.  Шпа- 
ри  одійшли.  Прекратилась  боль  въ  паль- 
цахъ  отъ  мороза,  а  переносно- прекра- 

тился чей  либо  страхъ  или  вообще  стіснен- 
ное  состояніе.  Лист  той  хвата,  з  смі- 

хом чита,  бо  одійшли  шпари.  КС.  1882. 

XII.  625.  Гарасько  тут  оледенів  і  спер- 
шу не  сказав  ні  слова,  язик  отерп,  за- 

мерла мова,  мов  кам.нь  сердечко  нагнів, 

а  страх  і  спутав,  і  зв'язав.  Як  одійхили  ж 
потроху  шпари....  вдихнув  він  тяжко  і 
казаз.  Мкр.  Г.  25.  Ум.  Шпарка,  шпарочка. 

Шпараґи,  раґ,  ж.  Гаст.  Спаржа,  Азра- 

гария  оп~кіпа1і8. 
Шпарґал,  ля,  м.  Старая  исписанная 

бумага.  Пійди  поговори  з  і  ми  в  магистра  - 
ті.  там  зараз  покажуть  тобі  трухлий 
шпар/ил  з  вислою  печаттю.  К.  ЧР.  214. 

Шпарґалля,  ля,  с  соб.  отъ  шпарґал. 
А  на  десятий  рік  як  вийме,  прочитає, 
побачить  сам  здоров,  що  там  ладу  біс 

має,  то  в  грубу  тик  таки  і  впре  шпар- 
галля все.  Г.-Арт.  (0.   1861.  Ш.   101). 

Шпарина,  ни,  ж.    Щель.    Св.    Шпара. 
Шпарити,  рю,  риш,  гл.  1)  Обваривать 

киияткомъ.  2;  Бить,  колотить.  Заведуться 
ляхи  з  козаками  і  почнуть  один  одного 
товкти  та  шпарить.  Стор.   М.  Пр.    45. 

Шпарка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  шпара. 

Шпаркий,  а,  є.  Прьіткій,  скорый, 

быстрый.  Волынск,  г.  „Не  сердься,  чоло- 

віче, за  мою  шпарку  одповідь", — з  жалем 
промовив  січовик,  (.тор.   М.   Ир.   11. 

Шпарко,  нар.  Прытко,  скоро,  быстро. 

Нуте,  хлопці,  швидко,  шпарко.  Г.-Арт. 
(0.  1861.  Ш.  102).   Вітер  шпарко  поле- 

тів. Греб.  376.  Безкостий  Марко    пере- 
пливе море  шпарко.  Ном.  стр.  293,  Я;  100. 

Шпарсчва,  ки,  ж.  Ум.  отъ  шпара. 
Шпарування,  в  я,  с  1)  Замазывание 

щелей  и  углублевій  при  обмазкі  сгвнъ 

еврой  глиной.  2)  Глина,  которой  произве- 
дена замазка  щелей  и  углубленій  въ  стт>- 

нахъ.  Вже  шпарування  висхло,  тільки 
побілити.  Мир.   Нов.  II.  79. 

Шпарувати,  руго,  вш,  гл.  1)  Замазы- 
вать щели  и  углубленія  при  обмазк*  гли- 

ной сгвнъ.  (Робітниці)  шпарували  надвір- 
ні хати.  Левиц.  І.  481.  2)  Растягивать 

края  полотна  равномерно,  чтобы  они  были 
ровными.  МУЕ.  Ш.  20. 

Шпаруна,  ни,  ж.  Кусокъ  глины,  обва- лившійся отъ  сііиьі. 

Шпарутйва.  ни,  ж.  Щель. 
Шпарутки,  вів,  мн.  Дві  дощечки,  свя- 

занный по  средне*,  въ  ыъхгб,  гд*  сопри- 
касаются ихъ  внутревніе  концы, —  при  по- 

мощи ихъ  равномерно  растягиваютъ  края 
полотна.  См.  Шпарувати  2.  МУК  Ш.    19. 

Шпатар,  ра,  я.  Лучина,  щепка.  Си. 
Шпадер.  Вх.  Зн.  80.  Желех. 

Шпати,  шпаю,  вш,  гл.  Копаться,  рыть- 
ся. Вх.  Зн.  83. 

Шпацір,  ру,  м.  Прогулка.  Коті. 

Шпацірувати,  рую.  вш.  гл.  Прогу- ливаться. Котя, 

Шпаченьво.  вя,  м.  Ум.  отъ  шпак. 

Шпаченя,  нятн,  с.  Скворецъ-птенецъ 
Чоловік  навідав  гніздо  шпаченят.  Ном. 
№  13712. 

Шпачиний,  а,  е.  Скворцовый.  Назнав 
я  шпачине  кубелечко.  Грин.  І.  228. 

Щ пачок,  чва,  м.  Ум.  отъ  шпак. 
Шпеник,  ка,  м.  1)  Шиенекъ,  конецъ 

стрелы  или  какого-нибудь  стержня;  иногда 
самъ  стержень.  Вас.  167,  179.  Він  шпе- 

ник в  рані  розглядав.  Котл.  Ен.  'VI.  73. 
2)  Ножка  у  листа,  плода.  Вх.    Лем.    486 
Шпент,  ту,  м.  Въ  вьіраженін:  До 

шпёнту.  До  тла.  Хата  до  шпенту  згорі- ла. Черк.  у. 

Шпеыьбк,  нька,  .«.^Шпеник.  См.  Ку- 
жілка. 
Шпет  ту,  л  — Шпёта,  До  шпеїу.  Какъ 

с.тБдуетъ,  красиво.  Чоботи  щоб  були  до 
шпету.  Конот.  у. 

Шпёта,  тв,  ж.  Г>і.  нмражеиіи:  До  шпё- 
ти,  не  до  шпети.  Кстати,  некстати.  Що 
небудь  таке  зробить  не  до  чтет  и,  то 
зараз  йому  і  прізвище  приложить.  Стор. 

Шпётити,  чу,  тиш,  гл.  Поносить,  ру- 
гать, оскорблять,  унижать.  Ном.  .V    3535. 
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Олимпських  шпетив  на  всю  губу,  свою  і 
неню  лаяв  любу.  Котл.  Ея.  II.  30.  Я  ж  і 

собі  нівроку  вдалась,  борецького  роду  не 
шпетила.  Г.  Барв.  423.  В  своїй  розмові 
не  шпетила  вона  рідного  слова.  К.  ХП.  25. 

Шпетний,  а,  е.  Безобразный,  плохое. 
Ки.  Шпетна  дорога.  Вх.  Зн.  82. 
Шпетно,  нар.  1)  Безобразно,  гадко. 

2)  Аккуратно,  онрптно.  Кв.  Ум.  Шпет- 
ненько. Вбіралася  шпетненько  — шнурочок 

до  шнурочка,  гапличок  до  гапличка.  МВ. 
II.  ЗІ. 

Шпиг,  га,  м.  1)  Шпіонь.  Черк.  у.  Шпиг 
сю  пісню  пильно  слухав.  Мкр.  Н.  11. 

2)  Костный,  мозгь. 

Шпигати,  гаю,  еш,  гл.  1)  Колоть.'  2)  Го- ворить колкости.  Все  оттак  заведуться 
ласкавими  словами  одно  одного  шпигати. 

МВ.  II.  82.  Почав  його  батько  докірними 
словами  шпигати.  Харьк.  г. 

Шпнгинарь,  шпнґннарь.  рю,  м.  Ски- 
пидарь. Мил.  М.  54. 

Шпигнути,  гну,  гнеш,  гл.  Однокр.  оть 
шпигати.  1)  Кольнуть.  Як  раз  Гибсона  і 
насів,  шишнув  в  вилок  над  правим  оком. 
Котл.  Ка.  VI.  27.  2)  Кольнуть,  уколоть 
словами.  Бік  її  то  тим,  то  сим,  та  й 
шпигне,  а  як  коли,  то  и  при  людях. 
Г.  Барв.  107. 

Шпигов,  на.  л.— Шлнг.  Шпигоном — 
з  церкви  паламарь.  Котл.  Ен.  IV.  64. 

Шпигонути,  ну,  пет,  гл.  Кольнуть  съ 
сплой.  Мені  треба  жінки  сміливої,  щоб 
уміла  часом  турка  під  бік  шпигонути. 
Левиц.  Вов.  14. 

Шпигувати,  гую,    еш,   гл.    Шпіонить. 

Шпнкуляція,  ції,  ж.  Шпіонство,  раз- 
вЬдки.  Післав  до  бідного  на  шпикуляиію, 
ци  правда  то.  Гп.  II.  18. 
Шпилечка,  ки,  ж.  Ум.    оть    шпилька. 
Шпилечок,  чка,  шпилик,  ка,  м.  Ум. 

оть  шпиль. 

Шпилик,  ка,  м.  Ум.  оть  шпиль. 

Шпилити,  лю,  лиш,  гл.  Прикалывать 
булавками,  шпильками.  Гол.  II.  634. 

Шпиль,  ля,  м.  1)  Холмь,  невысокая 
круглая  гора.  Кругла,  мов  шпиль,  гора. 
Левиц.  І.  197.  Українські  яри  гайові  між 
невисокими  та  крутими  горами  та 
шпилями.  Левиц.  1.  203.  Ой  вийду  я  на 

шпиль-гору,  на  лебедів  крикну.  Чуб.  Ш. 

137.  2)  Част,  м'яльници  (см.).  Вас.  159. 
Ум.  Шпилик,  шпильбн,  шпилечок. 

Шпилька,  ки,  ж.  і)  Булавка.  Шпиль- 
кою пришпилити.  Ном.  Ле  8754. 2)  Шпиль- 
ка головная.  Виняла  з   голови   шпильку. 

Руді.  Ск.  І.  99.  3)  У  горшечниковъ:  де- 
ревянная палочка,  толщиною  въ  карай- 

дашь,  въ  одинъ  конець  которой  вставля- 
ется загнутый  въ  видь  крючка  кусокъ  про- 

волоки, служащій  вмісто  кисточки  при 

раскрашиваніи  посуды  узорами.  Вас.  183. 

4)  Шипъ,  колючка,  листь  хвойныхъ  рас- 
юній.  Як  на  шпильки  посадив  бідного  па- 

нотця. Св.  Л.  18.  Ум.  Шпилечка. 

Шпильок,  лька,  м.  Ум.  оть  шпиль. 
Шпилястий,  а,  е.  Холмистый. 

Шпиндель,  ля,  м.  Поршень.  Каменец,  у. 

Шпинь,  ня,  м.  1)  Шипъ,  нарезыва- 
емый на  той  части  спицы,  которая  должна 

входить  въ  ступицу.  Сумск.  у.  2)  Часть 
веретена.  См.  Веретено.  3)  Часть  моталки. 
Шпинь  з  витушки  встроми  на  вулиці. 

Драг.  34. Шпиняти,  няю.  еш,  гл.  1)  Колоть. 
2)  Корить,  укорять,  колоть  насмішками. 
См.  Нашпиняти. 

Шпнрннистнй,  а,  е.  ?  Біжить  коник 
шпиримистий,  коник  вороненький.  Гол. 

IV.  464. 

Шпйрити,  рю,  риш,  гл.  ?  Не  шпир 
голови,  коли  заміж  бажаєш.  Ном.  №  8941. 

Шпирнути,  рну,  неш,  гл.  Пырнуть. 
Аж  застогнала,  наче  її  хто  ножем 

шпирнув  у  серце.  К.  ЧР.  212. 

Шпиртати,  таю,  еш,  гл  =  Шпортатн. 
Вх.  Лем.  485. 

Шпиталь,  ля  и  лю,  м.  Богадільня.  КС. 
1890.  VII.  59.  1883.  IV.  78.  Шпиталі  для 

слабих,  убогих,  калік.  Ном.  Лі  2584. 
Про  тебе  і  в  шпиталях  шепчуть.  Ном. Л»  2584. 

Шпитальний,  а,  є.  Богадъльный.—  дід, 
баба.  Старикъ,  старуха,  находящейся  въ 
богадільні.  Кобел,  у. 

Шпнтн,  шпитіти,  гл.=  Шпати.  Вх. 
Зн.  83. 

Шпитко,  ка.  м.  Коїіающій,  роющій. 
Вх.  Зя.  83. 

Шпйхлір,  ра,  м.  Амбаръ  для  зервоваго 
хліба  и  муки.  Чуб.  VII.  393,  396. 

Шпиця,  ці,  ж.  1)  Спица  2)  Снарядь 
для  сниманія  коры  съ  березы.  НВолыи.  у. 

Шпичак,  ка,  м.  1)  Ростокъ,  появив- 
шійся изъ  земли.  Повитикались  червонень- 

кі шпичаки  пивонії  та  півників.  Левиц. 

І.  339. 

Шпичакуватий,  а,  є.  Колючій,  иглис- тый. Константиногр.  у. 

Шпичастий,  а,  е.  Остроконечный. 
Шпичка,  ки,  ас.  1)  Заостренный  конець, 

заостренная  палочка.  2)  Колючка  на  рас- 
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теніи.  К  череді  йшла — задрімала,  на  пень- 
ки ноги  позбивала,...  на  гипички  очі 

повиймала.  Чуб.  Ш.  230.  3)  Завоза. 

Шпіальтер,  ру,  м.  Цинкъ.  Купив  міди 
та  тпіальтеру  до  дзвону.   Черняхов. 

Шдіг,  га,  .«.=Шпнг.  К.  ЧР.  і  12. 

Прийшли  у  наше  село  два  иіпіги  підо- 
слані  від  ляхів.  Овруч,  у. 

Шпігуватя,  гую,  вш,  гл'.  1)  Шпиго- вать, втикать  мелкіе  куски  сада  въ  мясо. 
Печеня  салом  шпігована.  2)=Шпигуватн. 
Він  давно  вже  гипігує,  може  що  й  дові- 

давсь. Кіев.  у. 
ПІпів,  ку,  м.  Мозгь  въ  костяхъ.  Вх. 

Ііч.  І.  15.  Гя.  II.  25.  Чорт  його  бери  з 
кісткою,  аби  мені  шпік  був.  Ком.  и  р.  .V  3. 

Щпіклір.  ра.  .м.=Шпнхл;р.  Внввиц.  у. 

Шпінка,  кн,  ж.— Шпозька.  Гол.  Од. 
•ІЗ.  47. 

Шпинь.  ня,  .н  =  Шпеннк. 

Шлірувати,  рую,  вш,  гл.  Січь,  мучить. 
Паничі  ІІвася  ишірують-  не  догодив. 
МВ.  І.  45. 

Шпол.  лу,  м.  Совокъ,  которымъ  вили- 
вають воду  изъ  лодки.  МУК  І.  40.  См. 

Шпола. 

Шпола,  ли,  ж.  Совокъ.  Черпяхпв. 
Шполик,  К8,  м.  Ковшъ  деревянный 

для  отливанія  воды  изъ  лодки  (на  Дніпрі). 
Слов.  Д.  Эварн. 

Шпбнька,  ви,  ж.  Запонка.  Мирг.  у  , 
Лсбеї.  у. 

Шпоня,  ні,  ж.  1)  Шилъ  въ  деревян- 
яоыъ  столб*.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  Коготь 
хищной  птицы.  Слов.  Д.  Эварн. 

Шпорах,  ху,  м  =  Шпорнш.  Там  за 
річкою,  там  за  бистрою,  там  шпори хи 
з  травою.  Чуб.  V.  221. 

Шпориш,  шу,  м.  Гаст.  Ро1у£отип  а-.і- 
сиіаге  Ь. 

Шпоряшкн.  шок,  лг.— Порічки  Ка- 
нев.  у. 

Шпрйх.  ху,  м.  Синца  въ  колесі.  По- 
дольск, г. 

Шпряха,  хн.  -*\  =  Шпрнх 
Шпортакня,  вя,  с.  1)  Ковыряньс. 

2)  Возня  съ  такъ  либо.  Екат    г. 

Шпортати,  таю,  вш,  гл.  Ковырять. 
Голкою  потроху  гипортаю.  Ккат.  у. 

Шпортатися,  таюся,  вшся,  гл.  Ко- 

наться,   рЫТЬСЯ    ВЬ    ЧеИЪ,  ВОЗИТЬСЯ  СЪ  Ч'БМЪ. 
Шпортнута,  тну,  вёш,  гл.  Пырнуть, 

кольнуть.  Шпортнув  ножем.  Лохв.  у. 
Шпортонути,  ну,  нёш,  гл.  Съ  силой 

пырнуть,  кольнуть.  Як  шпортоне  його  но- 

жакою. Лохв.  у.  Пріську  наче  хто  но- 
жем шпортонув  при  тому  слові.  Мир. 

Пов.  І.   122, 

Шпотатнся,  таюся,  елся,  гл.  Споты- 
каться. Вх.  Зн.  83. 

Шпуватн.  шпую,  £ш,  гл.  1)  Дуть  съ 
силой,  бурно.  Зімою  у  нас  добре  буря 
шпуе.  Волч.  у.  2)  Волноваться,  бушевать. 
В  Італію  ми  не  доїдем,  бо  мо)ує  дуже 
щось  шпуе.  Котл.  Ен.  II.  7.  3)  Брызгать, 

вспрыскивать.  Од  пристріту  знахарка 

бере  шклянку  чи  кухлик  води,  кида  ту- 
ди жарину,  витира  хорого  сіллю,  шпуе 

тією  водою  і  дає  й  хлиснуть  її.  Ним. 

№  13927.  4)  Искать  (объ  охотпичьей  со- 
бакі).  От  уже  почала  шнувати:  може 
зжене  перепелицю  або  що.  Брацл.  у. 

Шпуга,  ги,  ж.  1)  Планка  деревинная  или 
железная,  связывающая  доски  дверей,  ста- 

вень и  пр.  Козелец,  у.,  Лебед.  у.,  Уманск.  у., 

Гайс.  у.,  Каменец,  у.  2)  Желізная  полоса, 
служащая  для  оковки  сундука.    Вас.    150. 

Шпуйния,  а,  е.  О  вітрі"  пронзитель- 
ный, рідкій. 

Шпуля,  лі,  ж.  Цівка,  шпулька,  ка- 
тушка въ  самонрялкі, — на  нее  наматы- 

ваются при  пряденій  нитки.  Я  еже  шпу- 
лю напряла.  Мирят,  у. 

Шпуляр,  ра,  м.  У  ткачей:  инстру- мент для  наматьіьааія  нитокъ  на  шпульку. 
Уман.  у.  Въ  восточной  Галицін  шпуляр 
то  же,  что  и  ремісний.  Части  его:  слудии 

(у  ремісника  лаби)  веретено,  эаиахове  коле- 
со, лучбк.  МУЕ.  Ш.  14,  15. 

Шпундра.  рж,  ж.  Родъ  кушанья:  ку- 
сочки поджаревной  съ  лукомъ  свинины  н 

бураковь,  сваренные  въ  бураковомъ  квасі. 
Чуб.  VII.  443.  Маркев.  164. 

Шпундрі.  рів,  м.  мн.— Шпундра.  Буе 
борщ  до  шпундрів  з  буряками.  Котл.  Ен. 
IV.  31. 

Шпунт,  та,  м.  Иуншъ.  Спи.  14  3.  Там 

пани  чаї  та  шпунти  п'ють.  Ном.  .V  10380. 
Шпунтуш,  ша,  л.=Шпуят.  Сим.  143. 
Шпурити    См.  Шпурляти. 

Шпурляння,  вя,  с.  Бросавіе,  швыря- 
ние. А  нащо  каміння  шпурляв?  От  то- 

бі за  шпурляння  й  маєш.  Констангн- ногр.  у. 

Шпурляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  шпури- 
ти, рю,  рнш,  гл.  Бросать,  швырять,  оро- 

сить, швырнуть.  Драг.  231.  Кацап  почав 
грудками  шпурляти.  Св.  Л.  193.  Та  й 
шпурив  острий  палаш.  Федьк.   I.  85. 

Шпурлятися,  ляюся,  вшся,  гл.  Бро- 
сать ^чЪмъ).  Чого  ти  шпурляєш ся?  Лохв.  у. 
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Шпурнута,  рну,  неш,  гл.  Однокр.  оть 
шпурляти.  Бросить,  швырнуть.  З  кишені 
винявши  півкіпки,  шпурнув  в  народ  дріб- 

них. Котл.  Ен.  II.  12.  Шпурнув  палку. 
Грин.  І.  220. 
Шпуртонути,  ну,  неш,  гл.  Бросить 

съ  силой,  вылить.  Нагрів  казан,  як  шпур- 
тоне  (окріп)  у  те  жлукто.  Мнж.  92. 

Шпуряти,  ряю,  еш,  гл.=  Шпурляти. 
Пол.  №  13420. 

Шрам,  му,  м.  Рубецъ  на  тіл*. 

Шряиувати,  мую,  еш,  гл.  Дълать  руб- 
цы на  тілі. 

I.  Шріт,  шроту,  м.  Дробь  (для  стр-вль- 
бы).  Шух.  [.  234. 

II.  Шріт,  меж.  для  вьіраженія  ігбвія 
крапивника.  Вх.  Лем.  466. 

Шрітатн,  таю,  еш.  гл.  О  крапивник*: 
нъть.  Вх.  Лем.  486. 

Шротіввйдя,  ці,  ж.  Дробовница. 
Шруб,  ба,  ж.  Внять.  О  человек*:  як 

на  шруоах  ходить — живой,  подвижной,  про- 
ворный. Ном.  №  57С2.  Ум.  Шруббк. 

Шрубель,  бля,  м.  Зубило. 
Шрубва,  вн,  ж.  Гайка  къ  винту.  НВо- 

лын.  у. 

Щруббв,  бва,  .«.  Ум.  оть  шруб. 
Шрубуватв,  бую,  еш,  гл.  Винтить. 
Штаба,  бй,  ж.  Полоса  (железа,  стали). 

ЗОЮ  Р.  I.  163  А  кості— мов  товсіні  за 
лізні  штаби.    К.    Іон.    91.    Ум.    Штабка. 

ДПтаґа,  ґя,  ж.  1)  Приспособленіе,  при 
помощи  которого  кожевникъ  развъшиваегъ 
кожу  надь  чаномь.  Вх.  Зн.  83.  2)  Въ 
мельниц*:  деревянный  брусъ,  въ  который 
вставляется  кояецъ  веретена  шестерни. 
Чсрн.  у.,  Сушек,  у. 

Штак,  ву,  м.  1)  Часть  ткацкаго  стай- 
ка. См.  Верстат.  Шух.  I.  255.  МУЕ.  Ш. 

17.  2)=Штакун.  Мали  побити  арештан- 
ти штаків,  та  стройові  нагодились. 

Лебед.  у. 

Штавун,  на,  м.  Инвалидь,  солдать 
инвалидной  команди.  Пішов  на  заробітки 
на  Дін  та  й  убив  там  когось,  так  його 
за  штакунами  сюди  приведено   Лебед.  у. 

Шталт,  ту,  л.=Кшталт.  Вони  усі  на 
один  шталт.  Греб.  405.  Ми  всі  на.один 
шталт  шиті.  ІПевч.  286. 

Шталтятн,  чу,  тнш,  гл.  Итти,  подхо- 
дить, приличествовать.  До  ції  свити  ця 

підшивка  не  шталтить.  НВолын.  у. 

Штама,  ми,  ж.  Стволъ,  стебель  расте- 
вія.  Черк.  у. 

Штямбур,  ра,  м.  Крошеный  турецкій 
табакь.  Ііолт.  г. 

Штамет,  ту,  .и.  Родь  шерстяной  ткани. 
Кіев.  у. 

Штампувати,  пую,  вш,  гл.  1)  Вырав- 
нивать (о  землі,  бревнь).  2)  Выбивать 

штемпель.  Черк.  у. 

Штанатнй,  а,  е.  О  курахь:  мохноногій, 
сь  оперенными  ногами  Кури  штанаті. 

Драг.  28. Штандара,  ри.  ж.  1 )— Штавдарнна. 
Ось  попробуй,  який  він  (ціпок)  важкий!— 
Ого-го!  мов  наш  рубель  або  штандара 
добра.  Грин.  Ш.  184.  2)  мн.  Місто  поді. 

печью,  гдъ  складываются  дрова,  и  иом-б- 
щаютея  цыплята  зимой.  КоІЬ.  І.  59.  Рудч. 
Ск.  І.  9.  Побачила  баба,  що  вже  до  неї 

йдуть  татари,  розсипала  пір'я  по  хаті, 
а  сама  з  Юрком  сховалась  під  штанда- 
ри.  Драг.  200.  3)  мн.  Лари  на  базарахь. 

Крамує  то  сим,  то  тим  на  штанда- 
рах.  Лебед.  у.  4)  Въ  воловомь  возу  (при 

возь"Б  сноновь  для  расширенія  воза):  над- 
ставка надь  полудрабками  въ  видь  длин- 

на го  шеста,  лежащаго  параллельно  каждо- 

му полудрабку  на  двухъ  (сь  каждой  сто- 
роны) подставкахъ  (крижовницях).  Чуб. 

УН.  403. 

Штандаряна,  ня,  ж.  Жердь,  употреб- 
ляемая при  расширены!  воза  для  перевозки 

своповь,  с1ша.  Мнж.  194.  См.  Штандари  4. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Штанй,  нів,  м.  Панталоны,  брюки,  ша- 
ровары. Чуб.  VII.  416.  Здається  і  пан, 

а  штанів  нема.  Пом.  №  1181.  Штани  до 

паска — застегиваются  на  пуговицу,  штани 

до  очкурн(—  держатся  на  очкурі  (веревочка 
пли  ремешокь),  вдернутомь  вь  поясь  шта- 
новъ  и  завязывающемся  спереди.  Чуб.  VII. 

416.  Дбвбані  штани.  Родь  штанов  ь  на 
очкурні.  Гол.  Од.  66.  Ум.  Штани/. 
Штанина,  ни,  ж.  Одна  калоша  брюкь. 

Ой  піду  я  до  млина,  а  у  млині  новина, 
роздер  мельник  штанину.  Нп. 

Штанодран,  ну,  м.  Раст.=-- Драпу  стан, 
Агаїса  ропііса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  113. 

Штанці,  цін,  м.  Ум.  оть  штани. 

Штаньво,  ва,  м.  Носяіцій  штаны.  Ле- бед. у. 

Штаньвуватвй,  в,  є  =  Штанатнй. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эвара. 

Штанята,  ват,  с.  мн.  Штавишкя.  Гол. 
Од.  58. 
Штапний,  а,  є.  1)  Красивый,  пригожій. 

Вх.  Зн.  83.  2)  Искусный.  Вх.  Зн.  83. 
Штанувавня,  ня,  с  1)  Стеганіе  (при 

шитьб).  2)  Узоры,  нашивки  гарусомь  яли 
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цветными  нитками  (на  свиткахъ  и.  т.  п.). 
НВолын.  у. 

Штапувати,  пую,  вш,  гл.  1)  Стегать 
(при  шитві).  Харьк.  2)  Делать  узоры,  на- 

шивки гарусомъ  или  цветными  ниткаии 
(на  свиткахъ  и  т.  п.).  Козелец,  у.;  Зою- 
тонош.  у.;  НВолын.  у.  3)  Выговаривать, 
бравить.  Мнж.  194.  Так  я  його  штапу- 
вав!  Екатериносл.  Слов.  Д.  Эварн.  4)  Ко- 

лотить. Ідавай  штапувати  його.  Харьк.  у. 
Штатула.  ля,  ж.  Тілосложеніе.  фигура. 

У  моєї  корови  погана  штатула.  Міус, 
окр. 

Штатульний,  а,  е.  Видный,  рослый, 
взрачвый.  Це  не  штатульна  кобила. 
Міус.  окр. 

Штахвёт.  ту,  штахаёта,  ти,  ж.  Эста- 
фета. КС.  1882.  IX.  580. 1  на.'  через  шта 

фет  к  Плутону.  Котл.  Ен.  Послано 
його  кудись  із  штахветою  вночі.  Г.  Барв. 
443. 

Штахртш.  хет,  ж.  Рішетка,  решетча- 
тая ограда.  Перед  двором  великий  пляц. 

штахетами  обгороджений.  Св.  Л.  31. 
Кватира  Серединських  стояла  серед  са- 

ду, що  був  одгороджений  од  княжого  тіль- 
ки невеличкими  зелено  помальованими 

штахетами.  Левиц.  І.  426-  Ум.  Штахетки. 

Перекинувсь  півником,  таким  червонень- 
ким, та  й  сів  на  штахетках  перед  зам- 

ками. Рудч.  Ск.  II.  74. 

Штахетник,  ка,  м  —Штахети.  Ка~ 
нев.  у. 

Штельвага,  ги.  ж.  Вага  (въ  зкинажі). 
Коїо.   |.  67.  Гн.  II.  26.  Чуб.  VII.  405. 

Штёльмах,  ха,  .м.=Стельиах  1.  По- 
дольск, г. 

Штельиашня,    ні,    ас— Стельмашня. 
Подольск,  г. 

Штен,  му,  к.=Шталт.  Це  бабка:  а 
коваленька.  то  не  на  такий  штем  зроб- 

лена. Ковстантиногр.  у. 
Штеяп,  ну,  м.  Клеймо.  Шевч.  II.    19. 
Штемпель,  ля,  м.  Одинъ  изъ  столбовъ, 

которые  заміняють  фундаменті  въ  дере- 
вявной  постройкі;  на  штемлалі  кладуть 
підвіяний.  Уман.  у  ,  Гайсин.  у. 

Штепурнкй,  а,  е  =  Чепурний.  Вх. 
Зн.  83. 

Шти,  род.  над.  отъ  честь.  Не  зна  ні 
шти,  ні  пори.  Ном.  .V  2834. 

Штвб,  бу,  м.  1)  Форма,  манеръ,  обра- 
зецъ.  Си.  Штем.  шталт.  Зроби  мені  на 
такий  ттиб.  Екатериносл.    г.    Писання 

не  того  штибу,  який  вживається  те- 
пер в  книжках.  Ном.  Ш.  Ламати  язик 

на  татарський  штиб.  Ном.  X  13391. 

(Одежа)  шилась  своїм  тутешнім  шти- 
бом  і  не  дуже  то  вкидалась  у  чужину. 
О.  1862.  \Ш.  35.  2)  Мелко  истертый 
уголь.  Сумск.  у. 

Штнба,  бя,  ж.—  Штаба  За  залГзні  или- 
би  посадити.  Посадить  въ  тюрьму.  Мир. 
ХРВ.  21. 

Штйбель,  бля,  м.  Часть  церковваго 
зданія:  ковечный  ггунктъ  церковной  кровли, 
шарь,  на  которомъ  укріплень  крестъ. 

Шух.  1.  117. 
Штивлата.гв  .ж  =Штельвага.Черк.у. 

Штвгуліти,  лію.  вш,  гл.=Щинтнль- 
гати.  Іззаду  штигуліє  кривий.  Гн  П. 
150. 

Штик,  на,  м.  Штыкъ.  Од  штика  спи- 
ну смика.  Ном.  .V  976. 

Шти  кул  яти.  ляю,  вш,  гл.=Штигу- 
літм=Шкнтнльгатн.  Куди  йдеш,  куди 
йдеиі,  куди  штикуляєш?  Грин.   Ш.    651. 

Штил,  ла,  м.  Ударъ.  Так  не  догнав, 
так  навкидяча  кинув  кийка,— доброго 
штила  в  спину  дав.  Харьк.  у. 

Штиль,  м.  1)  ли).  Манеръ,  образецъ. 
Си.  Шталт.  А  там  ізнов  починають  за- 
будинки  і  всі  на  другий  штиль.  Св.  Л. 
24.  2)  еж.  Ді'ревявньїй  рожень  для  воски 
соломы.  Рудч.  Ск.  I,  70  Мнж.  194.  Шти- 

лі, що  солому  носять,  як  молотять. 
Сим.  197.  Кладе  копицями,  а  виносить 
штилями.  Ніжин,  у. 

Штнльвагь,  ги,  лс.=Штельвага 
Штияьгати,  гаю.  вш,  штнльготати, 

гочу,  тиш.  гл.=Шкнтнльга*н.  Вх.  Лем. 
486. 
Штин,  на,  м.  1)  Короткая,  мелкая 

шерсть,  остающаяся  при  чесань*  вь  виді 
оческовъ.  Шух.  1.  151.  Гол.  Од.  39.  Вас. 
203.  2)  Переносно:  волосы  у  человіка. 
0.  1861.  X.  Кух.  25.  Взяли  його  за 
штим  та  й  вивели  геть.  Черном.  Я 
тобі  ввесь  штим  висмичу. 

Штииуватий,  а,  е.  О  смушкахь:  пло- 
хой сортъ  почти  безь  завитковь.  Вас  198. 

Штип.  пу,  м.  1)  Пыль.  Зміев.  у.  2)  Пе- 
регорілая земля  сь  навозомъ,  которой  по- 

крываютъ  приготовленную  для  вьіжпгавія 
углей  кучу  дровь.  Вас.  14  6.  3)  Негодные 
остатки  отъ  иерепряденнаго  нлбчча  (очес- 

ковъ коноали,  льна),  йдуть  для  пакли  или 
вь  отбрось.  Вас.  201. 
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Штйрвти,  рю,  риш,  гл.  Гнать.  Раз 
чорт  і  штирив  свиню.  Мнж.   128. 

Штирі,  рьох,  числ.  Четыре.  Іди  на 

штирі  вітри,  а  на  п'ятий  шум.  Ном. Лі  8940. 

Штирі  мак,  ка,  м.  Вилы  съ  четырьмя 
зубьямі^  Вх.  Леи.  4  75. 

Штиркати,  каю,  бш,  гл.— Штрикати. 
Штирквутв,  кну,  неш,  гл.  Однокр.  в. 

отъ  штиркатм. 

Штирка,  нар.  Объ  ударі:  пырну въ, 
толквувъ,  кольнувъ  концеиъ  (иалки  и  пр. ). 
Він  штурма  вдарив  мене  під  бороду 
палицею.  Екатеривосл.  у. 

Штврогранястий,  а,  е.  Четырехгран- 
ный, четвер  угольный.  Штирограняетий 

пляц.  Св.  Л.  217. 

Штврк,  ка,  м.  Хвастунъ,  фертикъ. 
Бачили  такого  штирка.  Ном.    Лі    2588. 

Штирхайло,  ла,  с  Репіз.  Лебед.  у. 

Штврхатн,  іаю,  вш,  гл.=Шпвркати 
Г.  Барв.  328.  Ножем  йому  штирхае. 
К.  МБ.  X.  17. 

Штврхонутв,  ву,  вёш,  гл.  Сильно 
нырнуть,  тквуть  осіріемг,  кольвуть.  Як 
штирхонув  кинджалом  у  живіт.  0. 
1831.  VII.  5. 

Штиря,  рі,  ж.  Безплодная  овца.  Зевьк.  у. 

Вас.  198  Гляну  яром  по  долині— то  ж 
моя  биря,  то  ж  моя  штиря.  Чуб.  V. 
1172. 

Штвтв,  шту,  штвш,  гл.  Чтить,  почи- 
тать. Г.  Варв.  207.  Которий  чоловік  опщя 

свого,  матер  штить,  поважає,  тому  Бог 
по  всякий  час  помагає.  Мет.  354. 

Штвтвся,  штуся,  штншся.  гл.=Шану- 
ватвся.  Старим  людям  треба  штити- 

ся  перед  молодими,  а  не  п'яними  валя- 
тися. Міус.  окр.  Як  мудривсь,  стерігся, 

штився,  а  все  таки  в  забрід  пустився. 

Мкр.  Г.   17. 
Штвх,  ха,  м.  1)  Острый  конецъ,  остріе. 

2)  Копье,  пика.  Грин.  Ш.  597.  Штихи 

у  суходіл  стромляли.  АД.  П.  19.  2)  Сте- 
жокъ,  стежка.  Субітнім  штихом  шиє 

для  поспіху.  Ном.  Л-  6657.  4)  Власть 
земли  приблизительно  въ  одну  лопатку. 
Мнж.  191.  Стали  копати,  і  не  більше, 
як  три  штихи  викопали.  Драг.  62.  5)  Як 

илихбм  докинуть.  Очень  близко.  Нои. 
Лі   77  18. 

Штвхіл,  хода,  и.=Штрвхіль.  Волі.  у. 

Штіль,  ля,  -«  См.  Сапіва.  ІПух.  І. 
176. 

Штовб,  ба,  м.  Стволъ  дерева.  Вх.  За.  83. 
Штовх!  меле.  Толкь!  Та  зараз  дядька 

штовх  тихенько.  Гліб. 

Штовхан,  на,  м.  Толчекъ,  туыакъ.  1  лас- 
кою умовляв  її....  иноді  й  штовханів  да- 
вав. Грин.  II.  165.  Бона  вже  боялась  чо- 

ловіка, боялась,  щоб  він  їй  не  дав  штов- 
хана збоку.  Левиц.  І.  536. 

Штовхати,  хаю,  ви:,  гл.  Толкать.  Ді- 
ти малиї,  вдови  стариї  стременем  у 

груди  штовхав.  Макс. 

Штовхатися,  хаюся,  вшея,  гл.  Тол- 
каться. Чого  ти  штовхаєшся?  Харьк. 

Штовхіць!  меж,  -  Штовх.  Завівсь  ла- 
яться з  батьком.  А  далі  штовхіць  його 

межи  плечі.  Драг.   176. 

Штовхнути,  хву,  нёш,  гл.  Однокр.  в 

отъ  штовхати.  Толкнуть.  Ненароком  штов- 
хнув Ольгу  в  лікоть.   Левиц.    Нон.    130. 

Штовхонути,  ну,  неш,  гл.  Съ  силой 
толкнуть.  Як  штовхоне  вовка  рогами  під 
бік.  Чуб.  II.  126. 

Штокатя,  каю,  вш,  гл.  Говорить:  шіб, 
вообще  стараться  выражаться  по  русски. 
Прийшов  ото  москаль  з  війська  додому: 

штокає,  какає,  до  його  й  приступу  не- 
має. Грин.  II.  206.  Майстер  ще  з  неї 

(дитини)  городянина  зробить,  ушкати, 
штокати,  душею  кривити  навчить  та  й 
усіми  звичаями  од  селян  одрізнить.  К. 

(0.   1862.   Ш.  22). 
Штола,  лв,  ж.  1)  Глубокая  впадина 

въ  скалі.  Вх.  Зн.  83.  2)  Съ  изміненньїмт, 

ударі' н іемт>:  штола.  Скала.  Вх.  Зи.  83. 
Штоле,  ля,  с  соб.  Большіе  камни.  Вх. 

Зн.  83. 

Штемпель,  ля,  м.  Часть  витушки.  (Си.). 
Константнногр.  у. 

Штопка,  кв,  ж.  Родъ  банки.  Лебед.  у. 

Штопнвй,  а,  е.  Стеганный?  Ум  Штоп- 
ненький.  У  неї  очіпок  штопненький,  тіль- 

ки вже  постарів,  клочечко  видно.  Ном. 
X'  8454. 

Шторган,  ва,  м.  Насік.  Віаііа  огіеп- 
іаіів,  таракань.  Вх.  Зн.  83. 

Шторх!  меле.—  Штовх.  ЛІторх  мене 
у  плечі.   МВ.  (КС.    1902.  X.   148). 

Шторхатн,  хаю,  вш,  гл.=  Штурхатв. 
МВ.  11.  58. 

Шторцон,  нар.  Нрямо,  вертикально, 
торчкомь.  Мик.  480. 

Штрап,  пу,  м.  Штрафъ. 

Штра  повий,  а,  є.  1)  Штрафной.  2)  Стра- 
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ховой  Нехай  її  лихо,  штраповій  конто- 
рі. Черк    у. 

Штрапуватн,  пую,  вгл,  гл.  1)  Штра- 
фовать. 2)  Страховать.  Черк.  у. 

Штрик,  меж.  1)  Для  вираженій  пы- 
рявья,  укола.  Штрик  його  в  бік.  2)  Для 
вираженій  прыжка.  Чорт....  штрик  у 
воду.  Гн  1.  .4.  Почерез  більшу  (колоду) 
штрик.  Гн.  II.  239. 

Штрнкавка,  штрнкалка,  кя,  ж.  Хи- 
рургическій  инструмевгь  для  прокалыванья. 
У  патера  висіла  через  плече  сумка  з 
обценьками,  кліщами,  ножами,  штри- 
калками.  Стор.  М.  Бр.   103. 

Штрикати,  каю,  вш,  гл.  1)  Колоть, 
нырять,  тыкать.  Штриха  в  усі.  Нои. 
■>6  8400.  2)  Прыгать.  Почерез  ті  колоди 
він  штрикав.  Гн.  II.  239. 

Штрикатися,  каюся,  вшея,  гл.  Колоть. 
Ном.  Ле  13313. 

Штрйки-брйки,  мн.  Въ  загадкі:  коза. 
Чуб.  1.  306. 

Штрикнути,  кну,  кеш,  гл.  Однокр.  оть 
штрикати.  Кольнуть,  пырнуть,  ткнуть.  Ото 
баба  як  штрикне  його  штилем,  то  так 
рана  і  є.  Рудч.  Ск.  І.  53. 

Штриконути,  ну,  нёш,  гл.  Съ  силой 
кольнуть,  пырнуть,  ткнуть. 

Штрих,  ху,  м.  ?  Суботнім  шырихом 
на  недільний  торг.  Чуб.  1.  273. 

Штриха,  хи,  аг.  Въ  вираженій:  штриха- 
иийха.  Медлительная,  нерасторопная  жен- 

щина. Іде  штриха-мниха  з  обідом  не- 
рано. Грин.  Ш.  662. 

Штрйхадо,  ла,  с.  Въ  сказкз:  палка 
съ  заостревнымъ  концемъ.  Зробив  добре 
штрихало....  та  як  штрихоне  її, — так 
і  наштрикнув.  Грин.  II.   199. 

Штрйхіль,  ля,  с.  Пнструментъ  (родъ 
желізной  лопатки)  для  оокабливанія  шерсти 
при  вьиілкБ  кожи.  Вас.  157.  Черниг.  у., 
Суиск.  у. 

Штрнхонути,  ну,  неш,  г.і.  =  Штрико- 
нути. Як  штрихоне  її, — теж  і  наштрик- 

нув. Грин.  II.   199. 

Штрихувати,  тую.  вш,  гл.  1)  Сравни- 
вать зерно  въ  уровень  съ  поверхностью 

мірьі.  Та  не  штрихуй  бо  так,  а  насип 
хоч  трошки  з  верхом.  2  >  Класть  штрихи 
при  рисованій. 

Штрумёнт,  ту,  л.=Струііент. 
Штуб.  ба,  штубак.  ка,  м  =Штовб. 

Вх.  Зн.  83. 
Штудерація,  ції,   ж.   Искусно,    хитро 

сделанная  вещь.  їкі  він  (чорт)  штудера- 
циї  робив,  то  Бог  все  переробив  на  свою 
користь.  Гн.  II.  219. 

Штудёрнгй.  а,  є.  1)  Хитрый.  Ж  єлеї. 
2)  Замысловатый,  искусный. 

Штудёрио,  нар.  1)  Хитро.  2)  Замысло- 
вато, искусно.  Завивають  голову  шту- 

дерно  і  мудро  білою  переміткою.  Шух. 
І.   132. 

Штука,  хн,  ж.  1)  Часть  чего  либо, 
кусокъ.  Що  це  за  свита?  і  тут  штука, 
і  тут  штука, — уся  штукована;  хоч  би 
з  цілого  була  зроблена.  Кусокъ  міха, 
вставляеный  въ  м-вхъ  таиъ,  тдї  поиадаетея 
місто  безь  шерсти,  которое  вырезывается. 
МУЕ.  І.  75.  2)  Искусство.  Гал.  3)  Вещь. 
Шкода  муру,  —  старосвітська  штука. 
Шевч.  181.  4)  Хитрость,  уловка,  про  ділка. 
А  тут  є  якась  німецька  штука,  що  усе 
оце  робить.  Рудч.  Ск.  II.  150.  Братись  на 
штуки.  Употреблять  хитрости,  уловки.  5)  Ди- 

ковина, трудность.  Не  штука  росхинути, 
а  штука  зібрати.  Ном.  .V  10620.  Не 
штука  наука,  а  штука  розум.  Нон. 
.V  6037.  Бити  не  штука.  Ном.  .4  3811. 
6)  Огнева  штука.  Феерверкъ.  Перед  домом 
вкопували  риштовання  за  для  огневих 
штук.  Стор.  М.  Пр.  72.  Ум.  Штучна,  шту- 
чечка. 

Штукарнти,  рю,  риш,  гл.  Шутить,  за- 
бавно проказить. 

Штукарка,  ки,  ж.  Забавница,  проказ- ница. 

Штукарь,  ря,  м.  Шутникъ,  забавннкъ, 

проказнчкъ. 
Штукенція,  ції,  штукерія,  рії,  ж.= 

Штука  4  и  5.  Чи  чули,  яку  він  шту- 
керію  викинув  в  Острі?  Стор. 

Штукований,  а,  є.  Состоящій  изъ  час- тей. Васильк.  у. 

Штукувати,  кую.  вш,  гл.  1)  Состав- 
лять предметъ  изъ  отд-вльныхъ  частей. 

2)  Въ  овчину,  м^хъ  вставлять  вмісто  го- 
лыхъ  мість,  куски,  покрытые  шерстью. 
МУЕ.  I.  73.  3)=Шуткувати.  Це  ми  ка- 

жемо сміючись  та  штукуючи.  Харьк.  у. 

Штунда.  дн,  ж.  1)  Шттнднзмъ.  рели- 
гіозное  ученіе  штундистовъ.  2)=Штуидарь. 
Штунда  хоч  без  попа  та  з  папкою  (т.  е.: 
зажиточный).  Кои.  Пр.  №  1275.  3)  Соб. 
Штундисты. 
Штувдарь,  ря,  м.  Штунднстъ.  Жълех. 
Шту вдовий,  а,  е.  1 )  Относящейся  къ 

штундй.  Желех.  2)=Штучдарь. 
98 
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Штурбак,  ка,  .«.= Штурмам.  Вх  Зн.  83. 
Штурляти,  лаю,  сш,  гл.  Толкать. 

Лохв.  у. 

Штурлятися,  лаюся,  вшся,  гл.  Тол- 
каться. Чого  ти  штурляєшся?   Лохв.   у 

Штурнути,  рну.  ваш,  гл.  Толкнуть 
Як  штурну  в  шию!...  Лохв.  у. 

Штурм,  му,  м.  1)  Штурмъ,  пристуаъ 
Одинадцять  штурмів  козаки  відбили 
Млак.  79.  2)  Штормъ,  буря  на  морі.  Пів- 

копи грошей  в  руки  суну,  аби  на  морі 
штурм  утих.  Котл.  Ен.  І.   10. 

Штурма,  ми,  ж.  1)  Буря.  Мирг.  у. 
Также:  штормъ?  А  як  вітер  з  моря,  то- 

ді робиться  штурма.  Азовск.  море.  (Стри- 
жевск.).  2)  Шумъ.  крвкъ.  Між  ними  скої- 

лася буча,  штурма. 

Штурмам,  ка,  м.  Неловкій,  неумелый 
челов'Ькъ.  Вх.  Зн.  83. 
Штурман,  на,  м.  Штурманъ  (на  ко- 

раблі). 
Штурма нуватн.  ную,  вш,  гл.  Выть 

штурманомъ.  З  Полінуром  повстрічався, 
штурманував  що  при    йому.    Котл.    Ев. 

Штурмувати,  мув>,  вш,  гл.  Штурмо- 
вать. Стали  брати,  брати  штурмува- 

ти (Почаєв),  хотіли  в  неволю  християн 
забрати.  Чуб.  І.  160.  Штурмом  штур- 

мували. К.  Дз.  61. 

Штурпак.  ка,  м.  1)  Пень  отъ  срублен  - 
наго  растевія.  Ото  як  би  був  перекинув- 

ся в  оцей  рів,  то  геть  би  похромився  на 
осі  штурпаки.  Браші.  З  грушки  (дере- 

ва).... лишився  тілько  старий  штурпак. 
Гн.  II.  70.  2)  Болвннъ,  дуракъ.  Нате  вам 

п'ятака,  прийміте  мене  штурпака.  Ном. .V  6435. 

Штурх!  меж.  отъ  штурхати.  Штурх 
Панька  в  око,  а  Панько  і  так  сліпий. 
Ном.  .V  6392. 

Штурханець,  нця,  м.  Тумакъ,  пинокъ. 
О.  1862.  І.  72.  Почав  я  краще  своє  діло 
робити,  не  так  часто  штурханців  куш- 

тувати. Ком.  Р.  І.   15. 

Штурхати,  хаю,  вш,  гл.  Толкать,  пы- 
рять, давать  пинки,  тумаки.  /  знов  він  у 

хату,  то  сестра  опять  за  кочергу,  та 
давай  штурхати  дрова.  Рудч.  Ск.  І.  125. 
Штурха  палицею  по  під  тином,  а  со- 

баки на  його  як  на  вовка  брешуть.  Стор. 

Штурхнути,  хну,  нёш,  гл.  Однокр. 
отъ  штурхати.  Дайте  нам  курку,  бо  в 
вікно  штурхну.  Чуб.  III.  431. 

Штурхоббчняй,  а,  е.   Такой,   при    ко- 

торомъ  толкаютъ  въ  бока;  переносно:  ру- 
копашный. Штурхобочний  бой.  Котл.  Ен. 

IV.  47. 
Штурятв,  ся,  рию.  ся.  вш,  ся,  гл. 

1)=Штурлятв,  ся.  Лохв.  у.  Штуря- 
лись,  штовхали  один  одного.  Екаїери- 
носл.  2)  Всовывать.  Вх.  Лем.  486. 

Штуд,  ця,  м.  Штуцеръ,  ружье.  А  сфа- 
тивсе  пан  Каньовський  свій  штуц  на- 

бивати. Гол.  Ш.  33. 

Штучечка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  штука. 
Штучка,  вв,  ж.  Ум.  отъ  штука. 
Штучний,  в,  в.  1)  Искусный.  Штуч- 

не, геніальне  обмилювання  столичного  ба- 
лу. Левип,  І.  2)  Замысловатый.  /  де  ті 

в  Господа  взялись  усякі  штучнії  їства. 
Шевч.  528.  3)  Искусственный.  Вчені  лю- 

де вигадали  такі  штучні  шкла,  що,  див- 
лячись через  них,  можна  бачити,  що 

хто  робить  за  дві  милі.  Дещо.  (Изд.  4-е),  37. 
Штучність,  ности,  ж.  Искусственность. 

Пеклові  дуже  роскішна  фантазія  па- 
родия надала  штучність  картини  дуже 

цікавої.  Левиц. 

Штучно,  нар.  1)  Искусно.  Штучно 
та  гарно  сорочки  вишивають.  МВ.  Ш. 
121.  Колеса  штучно  повиточувані.  Г. 
Барв.  137.  Бач,  як  воно  штучно  (зробле- 

но). 2)  Замысловато.  3)  Искусственно. 
Мертва  мова,  котру  викохано  штучно 
по  старосвітських  чернечих  писарнйос. 
К.  ХП.  114.  4)  Хитро.  Так  же  до  його 
штучно  підійшов.  Ном.  Лі  3107. 

Шуба,  би,  ж.  1)  Шуба.  Кунова  шуби 
слід  замітає.  Чуб.  Ш.  321.  А  на  йому 
шуба-люба,  а  на  шубі  поясочок.  Чуб.  Ш. 
459.  2і  Родъ  игры.  КС.  1887.  VI.  479. 
Ум.  Шубна,  шубонька,  шубочка.  Чуб.  І.  256. 

Шубовснути,  сву,  веш,  гл.  Упасть  въ 
воду.  Так  все  мені  здається,  що  от-от 
шубовсну  з  крутої  гори  в  Дунай.  Ле- 
виц.  Нов.  219. 

Шуббвсть,  нар.  Бухъ,  бултыхъ.  Шу- 
бовсть— як  чорт  у  воду.  Ном.  Лі    13767. 

Шу бовтнута,  тву,  веш,  гл.=Шубов- 
свутв.  Желех. 
Шубовтнутися,  яуся,  яешся,  гл.= 

Шубовснути.  Позабірала  я  відра  шви- 
денько, витягла  води,  а  одно  шубовтьну- 

лось  у  колодязь.  Г.  Барв.  389. 

Шубонька,  вв,  ж.  Ум.  отъ 'шуба. Шубочка,  вв,  ж.  Ум.  отъ  шуба. 
Шубратов,  тка,  м.  Инструменть,  ко- 

торымъ  ткачъ  выглаживаетъ  вытканную 
часть  полотна.  МУЕ.  Ш.  20. 
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Шувар,  ру,  м.  Раст.  Асогив  •  соїагаиз. 
Ві.  11ч.  I.  8.  Бодай  тая  річка  шуваром 
заросла,  що  мене  молодого  в  чужий  край 
занесла.  Лукаш.  124.  Де  ж  ти,  бурлак, 
забавився,  по  коліна  заросився?  Облога- 

ми за  волами,  а  шуваром  за  товаром. 
Гол.  Ш.  82. 

Шу варів,  рова,  вв.  Относя  щійся  къ 
растеаію  Асогпв  саіагпиз.  Загадка:  Шу- 
варова  сестра,  шуваром  ішла  (ряба).  Ном. 
стр.  293,  №  89. 

ІПувір,  ру,  х.=8авірюха.  Вх.  Зв.  83. 
Шувний,  а,  е.  Красивый.  (Гал.).  Гол. 

IV.  429.  Вх.  Лем.  486.  (Словацкое  зптпу). 
Шувні  молодята.  Гол. 

Шуга,  гй,  ж.   Первый   дедъ.    Черном. 

Шугай,  гая,  м.  I)  Парень,  молодой  че- 
лов-Ькъ  (словацкое  Зипа,)).  Вх.  Лем.  486. 
На  поляні,  на  поляні  шугай  траву  ко- 

сить, за  шугайом  смутна  мати  дити- 
ноньку носит.  Гсл.  II.  70.  Лиши  мі  ся, 

дай  мі  покій,  молодий  шугаю.  Гол.  IV. 
489.  2)  Родъ  женской  одежды.  3)  Имя 
собаки.  Вх.  Лем.  480. 

Шуталія,  лії,  ж.  Большая  лодка.  НВо- 
лын.  у.  Слово  встречается  также  у  Кли- 
ментія:  Робят  окрент,  кораблі  і  гемії, 
каторги,  обшивні  струги  і  шугалії.  О. 
1861.  І.  230. 

Шугастнй,  а,  е.  Съ  силой  летающій'у Шугастий...  орел.   К.  ПС.  86. 

Шугати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Летать,  ле- 
тать, производя  шумъ.  Де  в  полі  труп, 

там  і  орел  шугае.  К.  1ов.  90.  Коли  га- 
лич у  повітрі  шугае — буде  хуртовина. 

Грин.  I.  254.  2)  Дуть  сильными  порывами. 
Такий  вітер  цілий  день  шугав.  НВо- 
лын.  у.  3)  Очищать  зерно  огь  пыли.  Тре- 

ба пшеницю  шугати.  4)  Ходить  боль- 
шими шагами.  Он  дивись,  як  шугае,  мое 

та  чапля  на  болоті  похожае. 

Шугерть,  та,  ж.  Тревога?  А  він  каже: 
сховай  (крадене),  поки  шугерть  перейде. 
Верхнедніпр.  у.  (Залюбовск.). 

Шуги,  шугу,  меж.,  которымъ  прого- 
няють  птиць.  Гой  шугу  з  лугу,  райськії 
пташки.  Гол.  IV.  547.  Ой  шуги  в  луги, 
райськії  пташки.  Мет.  331. 

Шугнута,  гну,  неш,  гл.  1)  Полетіть 
съ  шумомъ;  переносно:  быстро  двинуться, 
броситься.  Вони,  мов  те  вороння,  так  і 
шугнули  на  ростіч.  Канев.  у.  Устала  з 
труни  та  як  шугне  по  церкві.  Рудч.  Ск. 
II.  31.  Люде  так  і  шугнули  од  тих  две- 

рей. МВ.  (О.  1862.  Ш.  53).  2)  Упасть  въ 
яму.  Шугнув  у  провалля,  аж  зашуміло. 
Лохв.  у.  3)  Вспугнуть,  согнать  (птиць). 
Шугнув  горобців.  Лохв.  у. 

Шугонута,  ну,  нёш,  гл.  Съ  силой  по- 
летіть, броситься,  упасть.  Наливайко  шу- 

гонув у  Цісарщину  К.  ЦН.  222.  За  мною 
шугонуло  й  товариство.  К.  ЦН.   165. 

Шудра,  рн,  ж.  Наложница,  незаконная жена.  Желех.  КоІЬ.  II.  154. 

Шувальнив,  ка,  м.  Искатель.  Кон- стантивогр.  у. 

Шукання  а,  на,  ж.  Поиски. 
Шукання,  на,  с  Исканіе. 
Шукати,  каю,  вш,  гл. — кого  и  аа 

кін.  Искать.  Шукай  вітра  в  полі.  Ном. 
№  1947.  Лиха  не  шукай —воно  само  те- 

бе найде.  Ном.  X  1960.  Єї  тато  ієї  чо- 
ловік за  нею  шукають.  Гн.  І.  155. 

Шукатися,  каюся,  вшся,  гл.—  аа  чім. 
Разыскивать.  Шукайтеся  за  гостей,  бо 
ми  ще  не  переставали  красти.  (Шутя 
говорять  гости,  когда  хозяева  ищутъ  что- 
нибудь).  Ном.  №  11874.  Довго  шукались 
за  сим  добром.  Св.  Л.  239. 
Шукач,  ча,  м.  Искатель.  Отеє  ж  тії 

шукачі  й  слідці  розроілися  скрізь  купа- 
ми, шукаючи  та  висліжуючи.  МВ.  Ш.  29. 

Шула,  аа,  ж.  Столбъ  въ  заборі,  въ 
который  (столбъ)  вделаны  доски.  Констан- 

ти ногр.  у.  То  же  и  въ  стіні  хаты,  по- 
строенной у  шули,  т.  е.  такъ,  что  ствна 

составлена  изъ  бревенъ  или  горбылей,  ле- 
жащихъ  горизонтально  одинъ  на  другомъ 
такимъ  образомъ,  что  концы  ихъ  входять 
въ  продольныя  углубленія  столбовъ.  Чуб. 
VII.  376,  378. 

Шулий,  а,  е.  О  волі:  съ  рогами  внвзъ. 
Рудч.  Чп.  255. 
Шулйк,  ка,  м.  1)  Чаще  ин.  ч.  шуяимі. 

Кусочки  прісной  лепешки  (коржа),  поли- 
тые растертыиъ  иодслащеннымъ  макоиъ. 

Маркев.  17.  3  маком  медовий  шулик. 
Котл.  Кн.  I.  18.  Із  води  та  з  муки  пече 
баба  шулики.  Ном.  №  12358.  2)  Съ  из- 
міненньїмь  ударевтемъ:  шулик.  Капуста, 
не  выросшая  въ  кочень.  Волынск.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Шулвти,  лю,  лиш,  гл.  Въ  и  грі  въ 
шуль  бросать  палку  такъ,  чтобы  одинъ  ко- 
нецъ  ся  подсунулся  подъ  другую,  лежащую 
на  землі  палку.  КС.  1887.  VI.  477. 

Шуліка,  кн,  м.  Коршувъ.  Ном.  №  13386. 
Шуліченя,  вата.  с.  Птенецъ  коршуиа. 

Сим.  200. 

33* 
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Шулва,  ки,  ж.  Початокъ  кукурузы. 
КоІЬ.  1.  51. 

I.  Шуль,  ля,  м.  Родъ  игры:  бросаютъ 
галки  такъ,  чтобы  палка  однпмъ  свониъ 
концемъ  подсунулась  подъ  другую,  лежа- 

щую на  землі,  палку.  КС.  1887.  VII.  477. 
II.  Шуль.  меж  =Плюсь.  Шуль  у  во- 

ду. Вх.  11ч.  I.  15. 

Шульга,  гй,  ж.  1 )  Лівая  рука  и  нога. 
Коли  пішком  —  то  марш  шульгою,  коли 
верхом  —гляди  ж,  правою  щоб  шкапа  ско- 

чила вперед.  Котл.  Ей.  2)  ЛІвгаа.  Мирг.  у. 
3)  Раст.  Шзкиш  аІЬиш  Ь.  ЗЮЗО.  I.  141. 

Шульговвва,  на,  ж.  Бревно  средней 
мірьі,  употребляемое  при  связки  плотовъ 
и  на  топливо.  Радом,  у. 
Шульватв,  как»,  вш,  гл.  Кидаться, 

бросаться,  падать  сверху  скорыаъ  поле- 
томъ.  Вх.  Пч.  I.  15. 

Шулькнути,  кну,  неш,  гл.  Шмыгнуть. 
Шулькне  веретімниця.  Вх.  Лем.  486. 

Шульбк,  льва,  х.=Шулка.  Хотин.  у. 
Шух.  I.  110. 

Шульпіка,  вв,  .«.  =  Шулів*.  На  мо- 
гилі щось  мріє,  чорніє:  спершу  здалось 

йому  за  шульпіку,  а  як  зблизився,  по- 
більшало, неначе  орел.  Стор.  М.  Пр.  3. 

Голуб'ятко  наше  старий  шульпіка  за- 
клював. Греб.  324. 

Шуляк,  ва,  м.  1)-Шул1ва.  Як  я  не 
бачу,  де  випускаю  курчата,  так  щоб  не 

бач  -в  їх  шуляк.  Чуб.  І.  63.  2)=Шулин  2. 
Уже  у  вашій  капусті  й  шуляки.  Сумск.  у. 
3)=Шульок=Шулка.  КоІЬ.  І.  51.  4}  Назва- 
ніе  иола  съ  рогами  нагнутыми  внизъ  такъ, 
что  концы  ихъ  опускаются  ниже  лба.  КС. 
1898.  VII.  45.  Ум.  Шулячби.  Чуб.  II.   16. 

Шум,  ну,  м.  1)  Піна,  накипь  при  ва- 
реній. Не  вважай,  що  шум  збігає, — на 

дні  гуща  буде.  Ком.  Пр.  Л;  1193.  2)  Мыль- 
ная пенящаяся  вода.  Вас.  169.  3)  Піна 

отъ  волнующейся  воды,  а  потому  также 
волненіе,  водоворотъ.  Хоч  з  мосту  та  в 
шум.  Ном.  >ё  2082.  Піди  від  мене  під 
шум,  під  лотоки.  Вже  так  мені  нудно, 
хоч  у  шум  головою.  Подольск,  г.  Тричі 
говорить  приймалась,  тричі  оставлялась, 
так  як  риба  против  туму  довго  уму- 

дрялась. Мкр.  Н.  17.  4)  Шумъ.  5)  Хоро- 
водная игра,  а  также  названіе  живаго  су- 

щества, упоминаемаго  въ  пісняхь  при 
этой  игрі.  Ой  нумо,  нумо  в  плетеного 
шума  Грнн.  Ш.  100.  Ой  нумо,  нумо  в 
зеленого  шума.  Чуб.  Ш.  50.  Ой  шум  хо- 

дить по  діброві,  а  шумиха  рибу  ловить. 
Чуб.  Ш.  50. 
Шуиа,  ні,  ж.  Остатки  соломы,  упо- 

требляемой на  плотины.  Черн.  у. 
Шунела,  лн,  ж.  —  Шумвлине.  Вх. 

Зн    83. 
Шувелйна.  на,  г*\=Шуиела.  Желех. 
Шунелйнв,  ня,  с.  Листы,  въ  которые 

завернуть  початокъ  кукурузы.  Шух.  1 
100.  КоІЬ.  І.  51. 

Шунйха,  хн,  ж.  1)  Сусальное  золото. 
Чуб.  II.  288.  Шумиха,  оливо,  свинець, 
блищали  міди  там  і  криці.  Котл.  Ен. 
2)  Жена  шума.  См.  Шуи  4.  Чуб.  Ш.    50. 

Шумівка,  вн,  ж.  Эпитетъ  водки.  Го- 
рівка-шумівка.  Гн.  II.  214. 

I.  Шуміти,  нію,  вш,  гл.  Піниться, 
волноваться.  Ріка  ніби  море  шуміє.  Федьк. 
I.  91. 

II.  Шунітн,  нлго,  ниш,  гл.  Шуміть. 
Шумів  Дніпро.  Левиц.  Пов.  Ой  не  шу- 

ми, луже,  зелений  байраче.  Чуб.  Шумі- 
тиме нагаєчка  по  над  головою.  Чуб.  Ш. 

111. 

Шумка,  вв,  ж.  1)*Родъ  пісви  весе- лаго  характера.  Хлопці  шумки  заспівали, 
старші  казку  кажуть.  Федьк.  І.  26. 

2)  Родъ  танца. 
Шумкий,  а,  е.  Шумный,  шумящій. 

Мов  у  Базавлуці,  за  деревом  шумким  не 
чує  нас.  К.   II С   117. 

Шунлйввй,  а,  є.  1)  Пінистьій.  Стави 
з  шумливими  вербами.  К.  ДС.  21.  2)  Шум- 

ный. Шумливе  життя.  Левиц.    І.    370. 

Шумний,  а,  є.  Пінящійся.  Приймає 
Бога  зеленим  вином.  ..  усі  святії  шум- 
нов  горілков.  Гол.  II.  ЗІ.  Шумна  вода. 
Левиц.  І.  443. 

Шумовина,  ви,  ж.  Пінка,  накипь. 

Шунотіти,  мочу,  *йш,  гл.  Журчать. 
Тихо  шумотіла  прозора  водиця  поміж 
густими  очеретами.  О.   1862.  І.  55. 

Шумування,  ня.  с  і)  Броженіе.  2)  Вспі 
ненье.  К.  XII.   127. 

Шумувать,  иую,  вш,  гл.  1)  Бродить. 
2)  Ціниться.  Як  буде  каша  шумувати — 
відставиш.  НВолын.  у.  Через  край  вино 
шумує.  К.  Псал.  172.  Бряжчать  чарки, 
люльки  шкварчать,  шумує  горілка.  Г.-Арт. 
(0.  1861.  Ш.  103).  3)  Снимать  пінку, 
накипь.  Шумуй  добре  мед,  бо  не  буде 
чистий. 

Шупитв,  плв),  ваш,  гл.  Смыслить,  по- 
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викать.  Не  вміє  нічого  невістка  зробити, 
а-ні-же  не  шупить  у  господарстві.  Г. 
Барв.  319.  Шупить  Сірко,  де  кабана 
смалять.  Ком.  Пр.  Л  538.  Та  я  то  тро- 

хи і  в  картах  муплю.  Г.-Арт.  (0.  1861. 
Ш.  99). 

Шуплаття.  тя,  с.=Супла*тя.  Прода- 
ла яку  мала  шустелину,  шуплаття 

лишне.  Г.  Барв.  371.  Шуплаття  позбі- 
рай,  от  буде  дощ. — Оддала  дочку  заміж; 
та  дала  скриню  й  корову  і  надавала 
усякого  шуплаття.  Рк.  Левиц. 
Шуплядка.  ви,  ас. = Шухляда  1.  К. 

ХП.  29.  Г.   Барв.    185. 

Шупнутв,  пву,  неш.  гл.  Ударить. 
Шупнув  кулаком.  Вх.  Лем.  486. 

ІПуповя,  ні,  ж.  Родъ  кушавья.  Гайс.  у. 
Шупбртатися,  таюся,  вшся,  гл.  = 

Шпортатися.  Св.  Л.  ПО.  Текля  коло 
неї...  шупорталась.  Св.  Л.  125. 

Шура,  рн,  ж.  Сарай,  навЪсъ.  Звенв- 
гор.  у.  Найдеться  й  на  тура  шура. 
Федьк.  Щось  довге,  наче  шура,  та  таке 
довге,  що  з  сіней  і  кінця  не  видно.  Св. 
Л.  28. 

Шургйч!  меж  ,  для  вьіраженія  выбра- 
сывает или  быстраго  всовьівааія  во  что- 

либо.  Шургич  у  піч!  ХС  Ш.  48. 

Шурни,  на,  м.  Шуринъ.  Ном.  №3409. 
Убив  брата  мойого,  ще  шурина  свойого. 
Чуб.  У.  739. 
Шурннёць.  вця,  м.  Въ  свадебвомъ 

обряде  шуринцяии  называются  наскоро 
собранвые  молодые  родственники  невістьі, 
долженствующее  защищать  ее  отъ  жениха 
и  его  товарищей.  МУЕ.  Ш.  93,  121. 

Шурка,  ни,  ж.  Міра  дерева  для  гон- 
ки смолы.  Волывск.  г. 

Шурвати,  каю,  вш,  г.г=  Штрикати. 
Вона  ж  мені  з  того  всього  шурхає  до 

ока:  ти  поганий,  ти  п'яний,  відсунься 
від  бока.  Чуб.  V.   1066. 

Шурвнутися.  хнуся,  нешся,  гл.  Вско- 
чить во  что.  Шуркнутися  до  комори. 

Вх.  Лем.  486. 

Шурлай.  лая,  м.  Родъ  игры. 
Шурнути,  рну,  нёш,  гл.  1)  Толкнуть, 

пырнуть.  Як  шурнула  хруща  в  писк,  аж 
роскинув  крила.  Нп.  2)  Броситься,  пова- 

лить. Вони  й  шурнули  далі,  аж  не  по- 
товпляться в  двері.  Св.  Л.    196. 

Шурпа,  пи,  ж.  1)  Курица  съ  торча- 
щими взъерошенными  перьями.  Рк.  Левиц. 

2)  Женщина  въ  безобразномъ  наряді.  Бо- 

жевільна начепляла  на  себе  дрантя  тай 
ходе  мов  якась  шурпа.  Рк.  Левиц.  3)  Не- 

потребная женщина.  Це  шурпа — пранцю- 
вата баба.  Борз.  у. 

Шурпання,  ня,  с  =Шнортання  2. Лохв.  у. 

Шурпатнся,  паюся,  вшся,  .:— Шпор- 
татися. Що  ти  там  усе  шурпаешея? 

Лягай  уже  спати.  Лохв.  у. 

Шурубалвн,  вів,  м  Куски  тіста,  ири- 
липшіе  къ  рукаыъ  зо  время  мішеній  его. 
Шурубёйннн,  ва,  м.  Лінтяй,  голышъ. 

Вх.  Зн.  83. 

Шурубура,  рн.  ж.  1  )=Шуря-4)уря. 
2»  Куралесиикъ.  Дивись,  який  шурубура! 

Полт. 
Шурубурити,  рн>,  риш,  гл.  Курале- 

сить,  буя  вить,  бідокурить. 

Шурубурство,  ва,  с.  Проділка,  кура- лесвичанье.  Черном. 

Шурувалви,  вів,  м.  Комья  неразмятой 
глины.  Кавев.  у.  См.  Шурубалки. 

Шурх,  меж..,  выражающее  быстрый 
провалъ  куда-либо  или  быстрое  вскакива- 
ніе  зо  что-либо,  преимущественно  въ  от- 
верстіе  Святий  дух  у  дірку  шурх.  (За- 

гадка). Лубен,  у.  Само  сіре,  хвіст  як  ши- 
ло, та  попередо  мною  в  траву  шурх! 

Ото  ж  була  миш.  КС.  1883.  НІ.  672. 

Шурхати,  хаю,  вш,  гл.  Шмыгать. 
Ящірки  шурхают.  Вх.  Зн.  83. 

Шурхнути,  хну,  наш,  гл.  1)  Произ- 
вести шорохъ.  Іде  бором  прислухаючись: 

то  шурхне  щось  ізбоку,  то  захитаєть- 
ся береза.  МВ.  II.  65.  2)  Неожиданно  про- 

валиться или  вскочить,  влетіть  куда-либо, 
преимущественно  въ  тісное  пространство. 
Шурхнув  у  яму.  МВ-  I.  63.  Шурхнула, 
як  пліточка,  в  першу  дірку.  Мир.  ХРВ. 
394.  З  ніженськог  гоголівської  гимнаш 

шурхнув  у  військове  товариство.  К.  XII. 
19. — руною  нуди.  Засунуть  руку  во  что. 
А  ми,  звісно  парубки, —  та  по  карманах, 
я  в  один  шурхнув  та  в  другий — нема: 
а  до  Ганни  поліз— вузлик    Грин.    І.    ЗІ. 

Шурхнутпся,  вуси,  нешся,  гл.  Про- 
валиться. Церква  виходить,  виходить  (із 

землі)—  вже  і  баню  видно.  Аж  тут  при- 
бігла за  ними  матка.  Що  ви  тут,  вра- 

жі діти,  робите?—  Вона  так  знову  й 
шурхнулась  в  землю.  КС.  1882.  VII.  89. 

Шурхотіти,  хочу,  тйш,  гл.  Шуршать, 
производить  шорохъ,  шелестіть.  Лохв.    у. 

Шурчатя,  ну,  ніш,  гл.  Шуршать,  ше- 
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лестіть.  Буйні  жита    стиха    шурчали 
довгими  колосками.  Мир.  ХРВ.  62. 

Шуря-буря,  ж.  Вихрь. 
Шуряк,  ка,  .«.= Шурин.  Ну,  тепер 

ми  всі  поженились, —  як  би  нам  шуряка 
оженить?  Рудч.  Ск    I.  84.  Ум.    Шурячбк. 

Шусниця,  ці,  лс=СуспЕЦя.  Умав.  у. 
Шуст,  та,  м.  Буравъ,  которымъ  вырав- 

иивэютъ  внутри  стводъ  ружья. 

Шустати,  таю,  еш,  гл.  Шелушить,  очи- 
щать огь  шелухи.  Шустаний  ячмінь.  0. 

1881.  XI.  Св.  60. 

Шуствал,  лу,  м.  Кожаный  оерелиикъ. 
Лубен,  у. 
Шустелнна,  ни,  ж.  Білье,  одежда? 

Послі  давай  з  її  хребта  усю  шустелину 
здіймати.  І  се,  каже,  наше,  і  се  наше. 
Г.  Барв.   369. 

Шустіти,  чу,  тиш,  гл. = Шелестіти. 
Листя  шустіт.  Вх.  У  г.  277. 

Шусть,  меж.  1)  Шасть,  шыыгъ.  Шусть 
у  шинк.  Левиц.  Мені  з  уст,  а  тобі  за 
пазуху  шусть.  Ном.  №  7521.  2)  Выра- 
жаетъ  быстрое  всовьіваніе  во  что.  ЕЗ.  У. 
121.  Палицею  хиусть  в  діру.  Гн.  II.  25. 
3)  Шусть  на  люльки.  Будеыъ  міняться  труб- 
кали.  Ананьев,  у. 

Шутий,  а,  е.  Не  нміющій  одной  изъ 
обыкновенвыхъ  принадлежностей,  а)  Без 
рогій,  также  съ  малыми  рогами.  КС.  1898. 
VII.  45.  Ко1Ь.  I.  65.  Шух.  I.  210.  „Нема 

такого  діла,  щоб  я  не  зробив!" — „А  на- 
лигай шутого  волазароги.и — „Еге,  коли 

ні  за  що  налигача  зачепити."  Черном, 
б)  Безумій,  безхвостий.  Шутий  собака  (бе- 
зухій);  шута  корова  (безъ  хвоста);  шутий 
цап — козель  безъ  бороды.  Берд.  у.  в)— чо- 

ловік. Безухій  или  лишившійся  волосъ  на 
голов*  человікь.  Козел,  у.  г) — та  цибуля. 
Лукъ  безъ  луковицы.  Шута  цибуля:  одні 
пера,  а  головки  нема.  Лебед.  у.  є)  Шута 
шия.  Обнаженная,  не  прикрытая  ворстни- 
комъ  шея.  У  дівчини  шута  шия.  Берд.  у. 
ж)  Узоры  въ  вышивкахъ  также  называ- 

ются шуті:  особый  родъ,  отличающійся  огь 
иного  рода,  вазываемаго  ріжкаті.  Шух. 
I.  161. 

.1.  Шутка,  кн,  ж.  1)  Шутка.  Шутки, 
шутки,  а  хвіст  на  бік  Ном  №  12658. 
2)  мн.  Пустяки.  У  вас  шутки  бураки,  а 

в  нас  їдять.  Ном.  Л>  12655.  Ум.  Шу*точка. 
II.  Шутка,  ви,  ж.  1)  Ягненокъ.  Отъ 

слова  шутий.  Вх.  11ч.  II.  6.  2)  Пушистая 
сережка  вербы,  а  также  и  покрытая  таки- 

ми сережками  вітка.  Фр.  Пр.  34.  ЕЗ.  V. 
210. 
Шуткбвий,  а,  9— ва  неділе.  Вербное 

воскресенье.  Фр.  Ир.  34. 

Шутковнтий,  а,  е=Шутковлнвнй. Полт.  у. 

Шутковлйвий,  а,  е.  Шутливый.  Черк.  у. 
Шуткома,  нар.  Шутя.  Він  це  шутко- 

ма  зробив. 
Шутку  вавня,  ия,  с.  Шутки.  Се  не 

іграшки,  а  тушкування.  Чуб.  Ш.  99. 
Шуткуватя,  кую,  еш,  гл.  Шутить. 

Шуткує  з  неї.  Г.  Барв.  206.  Шуткуй, 
глечичку,  поки    ушко    відірветься.    Поел. 

Шуто,  нар.  Недостаетъ  чего  либо,  обычно 
находящегося,  напр.:  роговъ,  уха,  волосъ 
и  пр.  Если  женщина  скипеть  монисто, 
серьги,—  говорять:  Як  тобі  шуто  без  на- 

миста и  пр.  Борз.  у. 

Шутулуць,  .кеас.=Шусть  2.  Печу, 
печу  папку,  саджу  на  лопатку,  шуту- 
луць  у  піч.  ЕЗ.  V.  149. 

Шуфата,  ти,  ж.  Снарядъ  для  ловли 
рыбы:  дві  жерди,  соединенный  въ  виді 
ножнвцъ;  къ  одной  половині  жердей  при- 

кріплена сіть  въ  виді  мішка;  держа  про- 
тивоположные ковцы  жердей  въ  рукахъ, 

можно  двигать  сітью,  раскрывать  и  закры- 
вать ея  отверстіе.  Вх.  Пч.  II.  23. 

Шуфляда,  ди,  ас.=Шухляда  1.  Шух. 
I.  99. 
Шух,  ха,  м.  Міра  дровъ.  Шух.  I.  265. 

Шухля,  лі,  ж.  Лихорадка.  Влад.-Во- лынск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Шухляда,  ди,  ж.  1)  Ящикъ  въ  столі, 
выдвижной  ящикъ.  2)  Шкатулка.  Ум.  Шух- лядка. 

Шушвалок,  лка,  .и.  Шушера,  шушваль. 
Я  думала—  парубки,  коли  шушвалки. 
Мил.  105. 

Шушваль,  лі,  ж.  соб.  Шушера,  шуш- 
валь, дрянь,  сбродъ.  Рк.  Левиц. 

Шушйця,  ці,  ж.  Усохшая  смерека. 
Шух.  I.  176. 
Шушкати,  каю,  еш,  гл.  Шептать.  Вх. Лем.  486. 

Шушбя,  на,  м.  Родъ  верхней  женской 
одежды.  О.  1862.  УШ.  24.  Цариця  ж 
сіла  на  ослоні  в  едамашковому  шушоні. 
Котл.  Ен.  Ішло  кілька  чоловік  незвязаних 
і  за  ними  шляхтянки  у  шушоні.  Стор. 
М.  Пр.  149. 

Шушу,  меж.,  выражающее  шептаніе. 
От  кияне — шушу-шушу,  радяться.  АД. 
I.  50. 
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Шушукання,  вя,  с  ПТептаніе.  Пійшло 
по  церкві  з  його  шушукання  по  міме 
людьми.  Грив.  II.   154. 
Шушукати,  каш,  бш,  гл.  Шептать, 

шептаться. 

Шушукался,  каюся,  ешея,  гл.  Шеп- 
таться. 

Шушун,  на,  м  =Шошон.  КС.  1893. V.  283. 

Шуя,  шуї.ас.  соб.  Сволочь,  шваль.  Сама 
шуя  в  корчмі.  НВолыв.  у. 

Шике  —  вё!  меж.  Крикъ  гудульскаго 
пастуха:  принять  рогатому  скоту  возвра- 

щаться назадъ.  Шух.  I.  211. 



цц 

Щабёль,  бля,  м.  Перекладина  въ  пе- 
редвижной лістницв,  также  въ  полудрабку. 

Рудч.  Чп.  250.  Чуб.  VII.  403.  Упала  з 
драбини,  щабель  уломився. 

Щаблюваткй,  а,  е.  Худой,  съ  выдаю- 
щимися ребрами.  Щаблювата  кобила. 

НВолын.  у. 
Щабляствй,  а,  в.  Иміющій  щаблі. 

Желех. 
Щава,  ви,  ж.  1)  Щавель,  Китех. 

Вх.  Пч  II.  36.  2)  Кислая  жидкость,  сва- 
ренная изъ  молочной  сыворотки  или  хліб- 

ного квасу,  хлЪбныхъ  зеренъ,  сухарей  и 
квасцовъ, — въ  ней  варять  шерстяныя  нит- 

ки прежде  окраски  ихъ  кошенилью.  НВо- 
лын. у.  3)  Кислыя  минеральныя  воды.  Вх. 

Леы.  487. 

Щавель,  в  л  вэ,  м.  1)  Гаст.  а)  Щавель, 
Китех  Асеїоза  Ь.  ЗЮЗО.  I.  134.  То-же: 

щавель  наський.  ЗЮЗО.  I.  178.6)— вбдяний. 
Китех  Нуйгоіараїпига  Ь.  ЗЮЗО.  I.  134. 

в)—  гороб'ячий.  Китех  Асеїозеїіа.  ЗЮЗО. 
I.  134.  г)— горобиний.  Китех  сгізриз  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  134.  д) -заячий.  Охаїіз  асеіо- 
зеїіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  130.  е)-иГнський.  Ки- 

тех оМизіГоНиз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  178.  Китех 
сгізриз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  134,  178.  Ум.  Щавлик. 
Щавельний,  а,  е.  Щавелевый,  щавель- 

ный. Желех. 

Щавйдуб,  ба,  м.  Имя  сказочнаго  героя, 
который,  благодаря  своей  силі,  могъ  сла- 

мывать дубы.  Чуб.  II.  229. 
Щавнтн,  влю,  вйш,  гл— Чавити. 

Щавій,  вію,  м  =Щавель,  Китех  Асе- 
гоза.  Вх.  Пч.  I.   12. 

Щавлик,  ку,  м.  Ум.  отъ  щавель. 
Щавнйв,  ку.  .«.-—Щавель.  Каменец,  у. 
Щавух,  ху,  м. — заячий.  Охаїіз  Асе- 

Іозеїіа  Ь.  ЗЮЗО.  I..  130.  См.  Щавель  зая- 
чий. 

Щав'ян,  ну,  м.  Родъ  растевія.  Пішли 

дівчата  по  грицики  на  доли  та  по  щав'я- 
ни.  Грин.  I.  31. 

Щадйти,  джу.  дйш,  гл.  1)  Сберегать. 
2)  Щадить.  1,  безбожний,  свого  сина  не 
щадить.  Чуб. 

Щадлйвий,  а,  е  =  0щадвий.  Вх.  Леи. 
487. 
Щадний,  а,  е= Ощадний.  Желех. 
Щаднйця,  ці,  ж.  Сберегательная  касса. 
Щадність,  ности,  м. :.  -Ощадність.  Же- лех. 

Щадок,  дку,  м.  Потомокъ.  Желех. 
Щакатн,  каю,  вш,  гл.  Раскалывать 

(дерево).  Не  рубай,  не  щакай  зеленого 
'дуба.  Гол.  II.  553 

Щаиба,  бн,  ж.  Большая  щепка.  Вх. 
Лем.  487. 

Щаибити,  блю,  биш,  гл.  Щепать. 
Щаиб'я,  б'я,  с.  соб.  отъ  щамба.  Вх. 

Лем.  487. 

Щасливе,  нар.=Щаслвво.  Най  вас 
Бог  щасливе  провадить.  Ном.    №    11885. 

Щасливий,  а,  е.  Счастливый.  Не  ро- 
дись багатий,  а  родись  щасливий  Поел. 

Виїхав  на  нивоньку  в  щасливу  годинонь- 
ку. Чуб.   Ш.  238. 

Щасливити,  влю,  виш,  гл.  Осчастлив- 
ливать. Благословля  Господь  покірних, 

великих  і  малих  щасливить.  К.  II сад. 

265.  Щасливить  поглядом  і  поглядом  ка- 
рає. К.  МБ.  XII.  269. 

Щасливо,  нар.  Счастливо.  Вони  зача- 
ли жить  добре,  щасливо.  Рудч.  Ск.  І.  92. 

Прощавай! — Щасливо! — такъ  прощаются. 
Щасний,  а,  є— Щасливий.  Не  родись 

красна,  та  родися  щасна.  Ном.  №  1674. 
Нехай  Бог  дав  тобі  тепер  щасну  годину. 

Г.  Барв.  181.  Ой  рятуй  нас,  милий  Бо- 
же, посилай  нам  щасну  долю!  К.  Псал. 

270. 

Щасниця,  ці,  об.  Счастливецъ,  счастли- 
вица. МВ.  II.  135.  Як  вродилась  щасни- 
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ця,  так    поправиться    і    п'яниця,    Ном. №  1662. 

Щасно,  кар.=Щаслвво.  Ох,  хоч  би 
там  усе  було  щасно!  Мир.  Пов.    II.    85. 

Щастити,  тнть,  гл.  Давать,  посылать, 
приносить  счастье,  благонріятствовать,  уда- 

ваться. Употребляется  безлично  или  въ 
третьемъ  лиц*,  преимущественно  когда 
говорится  о  Богв;  также  въ  повелительн. 
наклоненіи  ед.  ч.  въ  выраж,:  Щастй,  Боже! 
Хай  Бог  щастить.  Ном.  №  11368.  Инші 
зорі  щастять  у  його  на  врожай,  инші 
на  скот,  а  Віз—чумацька  щаслива  зоря. 
К.  ЧР.  148.  У  всьому  йому  щастило. 
Щасти  вам,  Боже,  на  всяке  добро!  Ле-. 
ввц.  Пов.  405.  Але  ж  не  все  так  їй 
щастило  його  дурити.  Г.  Барв.  519. 

Щаститися,  тяться,  гл.  безл.  Благо- 
нріятствовать, удаваться.  А  крепаку  хоть 

як  щаститься,  усе  добро  на  лихо  стане. 
МВ.  (О.   1862.  Ш.  71). 

Щастя,  тя,  с  Счасть"е.  В  щасті  не 
без  ворога.  Посл.  Грошей  багацько,  а  щастя 
мало.  Ном  №  1434.  Щастя-дбля.  Счастли- 

вая судьба.  Нивоньку  оо'їжжае,  щастя- 
доленьку  має,  рано  з  поля  збірае.  Чуб. 
ПІ.  238.  Уя.  Щастячко.  Ном.  #  1675. 
Щатн,  (щу?  щаш?)  гл.=Сцятн.  Вх. 

Уг.  227. 

Ще,  нар.  Еще.  Нехай  свою  Україну  я 
ще  раз  побачу,  нехай  ще  раз  послухаю, 
як  те  море  грає.  Шевч.  4  7.  Ще  ще  Еще 
кое-какъ.  Ще-ще  спереду,  а  ззаду  на 
чорта  походить.  Ном.  №  2910.  Ще  б  пан! 
Еще  бы! 

Щебати,  баю,  вш,  гл.  Отщипывать, 
обрывать.  См.  Щипати.  Наказувала,  щоб 
з  калиноньки  цвіток  не  рвати,  аби  при 
горі  тернок  не  щебати,  аби  на  полі 
росу  не  щебати.  Гол.  II.  582. 

Щебернути,  ну,  яеш,  гл.  Отозваться, 
писнуть.  Фр.  (Желех.). 

Щебетання,  ня,  с  1)  Щебетавіе.  Драг. 
114.  Грин.  Ш.  256.  Нема  в  саду  соловей- 

ка, нема  щебетання.  Чуб.  V.  73.  2)  Весе- 
лый разговоръ,  веселая  болтовня. 

Щебетати,  бечу,  чеш,  гл.  1 )  Щебетать. 
Прилітає  соловейко  щоніч  щебетати. 
Шевч.  33.  2)  Лепетать,  болтать,  говорить 
(весело — о  женщинахъ,  двтяхъ).  А  дітки 

ростуть,  уже  й  в'ються  коло  мене  і  ще- 
бечуть, мої  соловейки.  МВ.  II.  7.. 

Щебеташечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  щебе- 
ташка. 

Щебетітн,    чу.    тйш,    г.]  —Щебетати. 

Ото  яке  балакуче  придалось:  щебетить 
та  й  щебетить  увесь  день,  Канев.  у. 
Щебетавша,  ви,  ж. = Щебетуха.  Ум. 

Щебеташечка.  Три  птаїиечки  щебеташеч- 
ки.  Мет.    307. 

Щебетій,   тія,   м  =Щебетун.    Желех. 
Щебетливий,  а,  є.  1)  0  птиці):  по- 

стоянно щебечущій,  півучій.  Пташечко 
моя  щебетлива.  2)  Говорливый.  Весела 
собі,  щебетлива.  МВ.  II.  36. 

Щебетлйвість,  вости,  ж.  Болтливость. 
Желех. 

Щебетнути,  ну,  вёш,  гл.  Однокр.  в. 
оть  щебетати.  Дай  водиці  напитися,  дів- 

чино хороша! — Та  чому  ні, — щебетну- 
ла,— ось  вода  погожа.  Млак.  11. 
Щебетун,  на,  м.  1)  Щебечущій.  2)  Го- 

ворувъ. 
Щебетуха,  хи,  ж.  1)  Півунья  (о  пти- 

ці). 2)  Говорунья,  болтунья.  Чом  до  мене 

не  говориш,  моя  щебетух'о?  Чуб.  V.  332. 
Ум.  Щебетушка,  щебетушечка. 

Щевій,  в'ю,  *.  =  Щавія.  Вх.  Пч.  І.  12. 
Щедляв,  ва,  м.  Пт.  Егіп^Ша  зегіпив. 

Вх.  Пч.  II.  11. 

Щедрав,  ва,  м  =  Щедрівннв.  Вх.  Лей. 
487. 

Щедрёць.  ця,  м.  Щедро  дающій.  Чуб. 
II.  666. 

Щедрий,  а,  є.  1)  Щедрый.  Скупий 
складає,  а  щедрий  поживав.  Ном.  №  4669. 
2)  Щедрий  вечір.  Канунъ  Новаго  года. 
ХС.  І.  80. 

Щедрик.  1) — ведрик  Припъвъ,  кото- 
рыыъ  начинается  щедрівка.  Щедрик-вед- 
рик,  дайте  вареник.  Чуб.  Ш.  477.  2)  — Щбд- 
лик.  Вх.  Пч.  II.  11. 

Щедрине,  ні,  ж.  1)  Щедрость.  2)  об. 
Щедрый  челов'Ькъ.  Він — щедриня-  поді- 

литься з  кожним,  поможе.  Харьк. 

Щёдритн,  рю,  рвш,  гл.  Щедро  давать. 
Візьме  грішний  та  й  не  верне,  правед- 

ний дає   і  щедрить.  К.  Исал.  88. 

Щедрі вва,  ви,  ж.  Святочная  пісня, 
пріуроченная  къ  31  декабря  и  1  января. 
Щедрівки,  подобно  колядкам,  поются  хо- 
ромъ  молодежи  каждому  хозяину.  Ум.  Щед- 

рівочка. Щедріввнв,  ва,  м.   Поющій   щедрівку. 

Щедрівниця,  ці,  ж.  Поющая  щедрівку. 
Чуб.  Ш.  476. 

Щедрівчаннй,,а,  е.  Къ  щедрівкам  от- 
носящийся. Желех. 

Щедрість,  рости,  ж.  Щедрость.  Желех. 
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Щедро,  нар.  Щедро;  въ  изобялів.  К. 
Псал.  296. 

Щедрбанй,  а,  е.  Относящейся  къ  щед- 
рому вечору.  Пшеничні  хліби  — то  госпо- 
дарі/; щедрове  пиво— то  господинці,  а  со- 
лодок медок — Богу  на  славу.  Чуб.  Ш.  336. 

Щедрувальник,  ка,    .и. = Щедрівник. 
Щедрувальниця,  ці,  ж  =Щедрівнн- 

ця.  Грив.  ПІ.  53. 

Щедрувати,  рую,  вш,  гл.  Ніть  щед- 
рівки. Збіраюсь  колядувать,  як  вже  й  щед- 

рувать пора.  Ном.  №  510. 
Щезати,  ааю,  вш,  гл.  Исчезать. 
Щеаун,  на,  м.  Родъ  злого  духа.  На 

дверях  усіх  будинків  вирізують,  випа- 
люють або  намазують  дехтем  хрест, 

щоби  щезуни  не  входили  до  середини,  не 
наносили  хороби  людям  та  маржині. 
Шух.  І.  107. 
Щелепа,  пц,  ж.  Челюсть.  Левиц.  Пов. 

339.  Він  йому  розбив  голову— ударив  кін- 
ською щелепою.  Міус.  окр.  Як  не  пере- 

станеш лаяться,  до  я  тобі  щелепи  роз- 
деру. Козел,  у. 

Щеиелйна,  нн,  ж.  Раст.:  а)  Риїтопа- 

гіа  ап^изІіГоІіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133.  б)  Риі- топагіа  оШсіпаїіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133. 

Щенёрець,  рця,  м.  Въ  вираженій:  До 

щемерця.  СовсЬмъ,  безъ  остатка.  Повирі- 
зував усе  до  щемерця.  Зміев.  у. 

Щеміти,  млю,  мнш,  гл.  Щемить.  Зуби 
не  боліли  і  не  щеміли.  Чуб.  І.  125. 

Щенитися,  нюся,  вншся,  гл.  Ще- 
ниться. 

Щент.  Въ  вираженій:  до  щенту..  До  тла, 
до  корня,  совершенно.  Дерезу  до  щенту 
викорчував,  бо  так  росплодилась,  що  пів 
города  запаскудила. 

Щенюв,  ка,  .«.=Щеня  1,  2.  Вх.  ІІч. 
II.  5.  Вх.  Зн.  84. 

Щеня,  нятн,  с  1)  Щенокь.  Маленька 
собачка  повік  щеня.  Ном.  .V;  9608.  Зав- 

зяте, як  панське  щеня.  Ном.  №  3324. 

2)  Волченокъ.  Вх.  Лем.  487.  3)  Неболь- 
шой бъмый  волдырь,  который,  согласно 

народному  вірованію,  появляется  подъ  язы- 
комъ  животнаго,  укушенваго  бешеной  со- 

бакой; изъ  созръвшихъ  щенят  виходять 

червячки,  проглотивъ  которые  скотина  бе- 
сится. Драг.  31.  Мил.  М.  27.  4)  ЗГнське 

щеня.  Слзпышъ,  Миз  іурЬіия.  Зле,  як  зін- 
ське  щеня.  Ном.  №    2886.    Ум.    Щенятки. 
Щеп  и  щепа,  пи,  ж.  Прививка, 

черенокъ,  привитый  къ  другому  дереву. 
Яка  щеп,  така  яблуня.    Ном.    №    7142. 

А  снилось  в-осени  мені,  тоді,  як  щепи 
ми  щепили.  Шевч.  495.  Ум.  Щепочка. 

Щёпина,  нн,  ж.  Балка,  связывающая 
снизу  стропила. 

Щепити,  нлв,  ніш,  гл.  Прививать  (де- 
ревья, оспу).  Тоді  як  щепи  ми  щепили. 

Шевч.  ,495. 

Щепій,  пія,  м.  Оспопрививатель.  Що- 
місяця ходить  оцей  щепій  до  попа  та 

доглядається,  яким  дітям  треба  щепи- 
ти віспу.  Харьк.  г. 

Щепільник,  ка,  .«.-—  Щепій.  Він  рос- 
казував  се  прилюдно.  Там  був  тоді  й  ще- 

пільник, той,  що  віспу  щепить.  Екате- ■риносл.  у. 

Щепко,  нар.  Точно,  безъ  походу.  Казна 
щепко  важить.  Лубен,  у.  (В.  Леовтогичъ). 

Щеплення,  ня,  с.  Прививка. 

Щепочка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  щепа. 
2)  Вь  причитаніи  надъ  умерший  дочерью 
употреблено  какъ  ласкательное  для  дочери 
слово:  Моя  донечко,  моя  й  правдочко!  Моя 
донечко,  моя  й  вишенько,  моя  щепочко, 

моя  й  родиночко,  моя  й  дитиночко!  Мил. 
217. 

Щерба,  бй,  ж.  Наваръ  изъ  чего-либо; 
уха.  Щерби  багато,  а  галушок  трохи. 
Ном.  Л*  7559.  Онисько  кашовар  щербу 

притирив  ваганами,  варену  густо  з  са- 
занами. Мкр.  Г.  4. 

Щербак,  ка,  м.  1)  Вашмакъ  изъ  цЪль- 
наго  куска  кожи.  Сумск.  у.  2)Родърасте- 
нія.  Вх.  Лем.  487. 

Щербан,  на,  м.  1)— Щербань.  2)  Раст.: 
а)  Сїгзіиіп  тиіаге.  Вх.  Пч.  II.  30.  Тоже: 

щербан  великий.  Вх.  Пч.  II.  30.  б)— ма- 
лйй=щер6анець.  Вх.  Пч.  II.  32. 

Щербанець,  нцю, .«.  Раст.  Нуозегіз  Гое- Іійа.  Вх.  Пч.  11.  32. 

Щербань,  ня,  м.  Сосудъ  съ  выбитымъ 

краемъ. 

Щербатий,  а,  е.  1)  Съ  зазубриной,  над- 
колотый, вызубренный.  Щербатого  горшка 

ніколи  не  направиш.  Поел.  Колись  і  моя 

копійка  не  щербата  була.  Поел.  2)  О  че- 
лов'БК'Ь:  у  котораго  выпалъ  одинъ  или  не- 

сколько зубовъ.  Харьк.  3)  Вообще  съ  изъ- 
яномъ,  съ  недостаткомъ,  неудачный.  Щер- 

бата доля.  Горькая  судьбина.  4)  О  лунв: 

на  ущербі.  Щербатий  місяць.  Шевч.  342. 
5)  Щербата  правда.  Не  вполнъ  правда, 
скорее  ложь,  чъмъ  правда.  Ум.  Щерба- 

тенький. Правда,  та  щербатенька.  Грин. 
I.  241. 
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Щербёць,  цю,  м.  Раст.  ТЬигапз  зег- 
руИига.  Вх.  Пч.  I.  13. 
Щербина,  ни,  ж.  Зазубрина,  брешь, 

изъянъ.  Як  умре  дитина,  то  мала  щер- 
бина: а  як  тато  або  мама,  ̂ то  велика 

яла.  Ном.  X  9371.  Ум.  Щербинка. 

Щербинча,  чати,  с.  Горшокъ  съ  вы- 
битыиъ  краемъ.  Вх.  Зн.  30. 

Щербити,  блю.  бйш,  гл.  Ділать  за- 
зубрины. 
Щербйця,  ці,  ас.=Щврба.  Ум.  Щер- 

бйчка.  ЗОЮР.  1.  230. 

Щерлатий,  а,  е=Шарла  тонна?  Вили- 
нули соколи  з  чужої  сторони  і  сіли  упа- 

ли у  лісі  на  превольдобному  древі  орісі, 
звели  собі  гніздо  щерлатне,  а  знесли  яйце 
жемчужне.  КС.  1882.  XII.  493. 

Щертовйй,  а,  в.  1)  Насыпанный  нъ 
уровень  съ  краями.  У  иншій  четверти 

ячменю,  то  буде  щертових  мірок  дев'ять, 
а  верхових  вісім.  Полт.  г.  2)  0  землі: 
твердый,  тугой.  Тут  земля  щертова,  ту- 

га,—  ореш,  а  воно  плуг  тільки  при  щир- 
ці. Конот.  у. 

Щерть,  въ  вираж,  у  щерть.  Въ  уровень 
съ  краями.  Брав  у  щерть,  а  оддав  з  нас- 
пою. 

Щет,  ти,  ае.=Щеть.  Вх.  Лем.  4в7. 
Щетина,  ни,  ж.  Щетина. 
Щетинник,  ка,  м.  Торговецъ  иелкимъ 

товаромъ,  развосящій  по  селаыъ  и  проыъ- 
ниьающій  за  щетину  и  другіе  сельскіе  про- 

дукты. Вас.  189.  Віддам  щетинникові,— 
пугають  дітей,  когда  они  плачуть.  Ном. 
№  9272. 

Щетинуватий,  а,  е.  Цміющій  большую 
щетину.  Черк.  у. 

Щеть.  ти,  ж.  Родъ  щетки  для  чесанія 
льна.  Вх.  Уг.  249. 

Щнбати,  баю,  вш,  гл.=Лоптати.  Вх. 
Зн.  84. 

Щйбелець,  льця,  м.  Пт.  Ггіп^а.  Вх. 
Пч.  II.  15. 

Щиблювати,  лпою,  вш,  гл.- поріж. 
Надівать  пбрін:  (родъ  рыболовной  сіти) 
на  канатъ.  Вас.  188. 
Щйглик,  ка,  м.  Ум.  отъ  щиголь. 
Щигликів,  кова,  ве.  Принадлежащей 

щеглу,  щегленку.  Медвідь  косу  зачесав  да 
йде  сповідати,  буде  тую  щигликову  ма- 

тір мордувати.  Грин.  ПІ    664. 
Щиглячий,  а,  е.  Свойственный,  при- 

надлежащей щеглу.  По  щиглячій.  Какь 
щеголь.  Співав  би  гарно  по  циглячій. 
Гліб. 

Щиголь,  глл,  м.  Пт.  Щеголь,  Ргіп£і1- 

1а  саггіиеііз.  Ум.  Щиглик:  Жвавий  як 
щиглик.  Левиц.  Пов.  58.  Думав  собі  щиг- 

лик громаду  збірати.  Грин.  Ш.  663. 
Щйкавиця,  ці,  ж/  Родъ  растенія. 

Жеіех. 

Щикавка,  кн,  лс.  =  Икавка.  Коли  кого 
нападе  щикавка,  то  се  значить,  що 
хтось  йою  згадує.  ЕЗ.  V.  191.  Ум.  Щм- 
кавочка   ЕЗ.  V.  191. 

Щйкатн,  каю,  вш,  одя.  в.  щйкнути, 
ну,  неш,    ?.і  =Икатн,    икнути.    Желех. 

Щйватися,  кається,  гл.  (5езл.=Ика- 
тнся.  Як  сі  щикае,  то  хто  згадує.  ЕЗ. 
V.  86. 

Щикнітн,  (нію,  вш?),  гл.  Скупиться. 
Желех. 

Щйкнути.    Сн.  Щикати. 
Щйколодка,  ки,  ж.  Щиколотка.  Кіев. 

Подольск,  г. 
Щиколоток,  тха,  м.  =  Щйколодка. 

Виросло  в  лісі  деревце  ні  на  гіядь,  ні  на 
щиколоток.  Ном.  стр.  295,  №  155. 

Щниіти,  клю,  нйш,  гл.  и  пр.=Ще- иітн  и  пр. 

Щникй,  ків,  м.  мн.  Тиски.  Як  треба, 
то  хоч  у  щимки  голову  полозки,  то  не 
здумаєш.  Нон.  №  10049. 
Щйна,  ни,  ж.,  также  и  во  мн.  ч.  щини. 

Урина.  Желех.  ЕЗ    V.  188. 
Щйна,  пи,  ж.  1)  Щепка.  Вх.  Лем.  487. 

2)=Клешня  (у  рака).  Вх.  Лем.  487.  См. 

Щипало. 
Щипавка,  ки,  ж.  1)  Насік,  а)  Хвосто- 

вертка,  хвщникъ,  ЗіарЬіІіпиз.  Вх.  Пч.  І. 
7.  б)  Дитикъ,  водяной  хрущъ,  БуЬісиз. 
Вх.  Пч.  І.  6.  2)=Сівавмця.  Вх.  Пч.  II.  19. 
3)  Нриборъ  для  срьіванін  плодовъ  съ  де- 

рева. Щнпак,  ка,  м.  1)  Болізненньїй  на- 
ростъ  (напр.  сифилитическій)  во  рту.  Лу- 

бен, у.  2)  Насік,  уховертка,  ГогПсиїа 
аигісиїагіа.  Вх.  Лем.  487.  3)  Насік,  жу- 

желица, СагаЬиз.  Вх.  Лем.  487.  Ум.  Щи- 
пачби. 
Щипало,  ла,  с  =  Клешня  (у  рака). 

Вх.  Уг.  277. 

Щйпальці,  лвць,  с.  мн.  Челюсти  у  на- 
сікомьіхь.  Вх.  Пч.  1.  15. 

Щйпанка,  ки,  ж.  Особый  родъ  мере- 
жок. 

Щилашча,  щнпипіча.  чі,  ж.—Щщ- пак  2.  Вх.  Лем.  487. 

Щипати,  паю,  вш,  гл.  Щипать.  Правда 
так,  гусарин! — казав  Радюк,  щипаючи  за 
щоку  свого    І^авлика.   Левиц.    Пов.    148. 
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Щипае-ламае  зелений  виноград.  Чуб.  V. 
346.  Вибігала....  прудка  коза,  щипала 
травицю.  Левиц.  І.  92.  Кинув  не  палку, 

уб'ю  не  галку,  щиплю  не  пірря,  їм  не 
м'ясо.  Ном.  стр.  293,  №  92. 

Щипатися,  пагсся,  (плюся).  ешся,  гл. 
Щипаться.  Навпісля  будуть  кусатись 
та  щипатись.  Левиц.  Нов.  499. 
Щипачов,  чка,  м    Ум.  огь  щипак. 
Щвпець,  пцн),  м.  Раст.  Гезіиса  оуіпа  Ь. 

ЗЮЗО.  І.  123.  См.  Тонконіг. 

Щнпнця,  ці,  ж  — Щнпав  2.  Вх.  Уг. 
277. 

Щипка,  ви,  ас.  Щипокь.  Далі  мос- 
калька  злякалось,  щоб  він  не  росердивсь 
та  не  дав  би  йому  щипки.  К  в.  Ум.  Щи- 
почка. 

Щипляе.  ва,  .и.=Щзпак  2.  Вх.  Уг. 
277. 

Щипнути,  ну,  нёш,  гл.  Однокр.  в.  оть 
щипати.  Щипнуть.  А  в  тих  лозах  барвін- 
листок,щипну-вирву,  вінець  сплету.  Чуб. 
Ш.  37.  Вже  й  лає;  часом  щипне  або 
штовхне  стиха.  МВ.  (О.   1862.  Ш.    41). 

Щйпочва,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  щипка. 
Щипочки,  рибочки,  та,и  і  моїх  дві  ни- 

точки (говорять,  щипая  одьтаго  вь  но- 
вую одежду).  Ном.  №  11152.  2)  Кусочекъ? 

Щипочка  хліба.  3)  Ласкат.  слово:  кро- 
шечка. Чуєш,  кумасю,  щипочко,  кришеч- 

ко. Ном.  №  11641.  Въ  причитаньи  надь 
умершимъ  сыномъ.  Моя  дитиночко,  моя 
й  щипочко!  Моя  щипочка  одщипнулася. 
Мил.  211. 

Щнпун.  ва,  м.  1)  Щипунъ,  тоть,  кто 
щиплется.  Кснстантнногр  у.  2)  Жук-щи- 
пун.  Жукь-олень.  Константивогр    у. 
Щипучий,  а,  є.  1)  Щипаючій.  Ковстан- 

твногр.  у    2)  ЬдкіВ.  Константиногр.  у. 
Щйпчвв,  ва,  м  =Щипав  2.  Вх.  Лем. 

487. 

Щир,  ру.  м.  Раст.  Атагппіиз  геїіо 
Яехиз.  Вх.  Пч.  І,  8.  ЗЮЗО.  І.  111. 
Щврав,  ва,  м.  Раст.  Воіеіиз  егїиііз. 

Вх.  Пч.  II.  29. 

Щире,  нар.  =  Щвро.  Кохай  щире,  не 
облудне.  Чуб.  V.  24. 
Щврей,  рею,  м.  Раст.:  а)=Щир.  ЗЮЗО. 

І.  111.  б)  Атагапіиз  ВИїит  Ь.  ЗЮЗО. 
І.   111. 

Щирець,  рця,  м.  1)  Нетронутая  иод- 
почва,  вообще  что  нибудь  нетронутое.  НВо- 
лын.  у.,  Радом,  у.  2)  Чистый  песокъ.  Гол. 
Од.  43.  Желех.  Щирець  пісок  шорсткість 
мае.  Любечъ.  3)  Раст.  Атагапіиз  рапіси- 
Іаіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111.  4)  До  щйрця.    До 

дна,  до  конца,  до  остатка.  Тоді  й  ми 

вип'єм  до  щирця.  Алв.  37.  Тут  Демчи- 
ху,  мабгть,  допекло  до  щирця,  бо  аж  за- 

сичала. МВ.  «КС.  1902.  X.  145).  Попили 
й  поїли  усе  до  щирця. 

Щирий,  а,  є.  1)  Искренній.  Щира 
душа.  Ном.  Щире  серце.  Чуб.  Ш.  266. 
2)  Истинный,  настоящій,  неподдельный, 
сущій.  Добра  та  рада,  де  щирая  правда. 
Ном.  №  6130  Щирий  козак  ззаду  не  на- 

падаетьея.  Ном.  №  4199.  Це  не'  казка, 
а  щирая  правда.  Чуб.  II.  27.  3)  Настоя- 

щій, безпримьсный.  чистый.  Щирий  пі- 
сок. Радом,  у.  Ходить  зайчик  по  щирім 

бору.  Грин.  ПІ.  109.  Зробив  ворітця  із 
щирого  злітця.  Чуб.  ПІ.  295.  Огородив 
двір  щирим  залізом.  Чуб.  4)  Усердный, 
прилежный.  Щирому  і  Бог  помагає.  Ном. 
№  4436.  Ой  запрягайте  батьковії  коні 
ой  щирі  воронії.  Мет. 

Щирнна,  нй,  ж.  Самая  средина,  не- 
тронутая средина.  Инший  б'ється  й  ру- бається не  відступаючи,  як  мур....  инший 

загнавсь  аж  у  щирину  вражу.  МВ   ІП.  56. 
Щириця,  ці,  ж.  Раст.:  а)=Щмр.  Вх. 

Пч.  І.  8.  б)=Щирей.  ЗЮЗО.  І.  111.  По- 
над шляхом  щиVицею  ховрагики  гуляють. 

Шевч.  77. 

Щирість,  рости,  ж.  1)  Искренность. 
2)  Усердіе.  Вибачайте,  добрі  люде,  наша 
щирість  та  неспроможність.  Ном.  Не 
стій,  коню,  надо  мною,  виджу  ж  бо  я 
щирість  твою.  Гол.  І.  98.  Од  щирости. 
Искренно.  Просить,  наче  й  еправді  од 

щирости. Щяро.  нар.  1)  Искренно,  по  правдь. 
Вона  мене  молодого  щиро  полюбила.  Мет. 
Молились  гциро  козаки.  Шевч.  161.  2)  Вь 
соединеніи  сь  прилагательными  усиливаеть 
качество  или  указываетъ  на  чистоту,  без- 
нримъхность  его:  щиро-народній,  (Ле- 

виц. Пов.  258),  щиро  польський,  (Левиц. 

І.  312)  и  нр.  3)  Усердно.  Шкодливих  го- 
робців та  гав  він  щиро  так  ганяв,  що 

витоптав  всі  кавуни  і  дині.  Гліб. 
Щирозлотий,  щкрозлбтний,  а,  є.  Изь 

настоящаго  золота.  Щирозлотий  перстень. 

Чуб.  Ш.  305. 
Щирозубяй,  а,  в.  Оскаливающій  часто 

зубы,  переносно:  злой,  сварливый.  Чуєиі 
ти,  суко  щирозуба,  давай  мені  їсти! 
Грин.  II.  165. 
Щйроньва,  ви,  ж.  =  Щирість.  Бачу  ж 

я  щироньку  твою.  АД.  І    270. 

Щиросердий,  а,  е= Щирий.  К.  Кр.  14. 
Щирувати,  рую,  вш,  гл.  Держать  себя 
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искренно,  быть  нскреннимъ  съ  к$мъ.  Як 
зо  мною  п'ють,  зо  мною  гуляють,  тогді 
мені  щирують,  а  як  від  мене  підуть, — 
за  мене  говорять,  ще  й  на  мене  воро- 

гують. Чуб.   V.  467. 
Щиріший,  а,  є— Щирив  І.  Серце  моє 

щирящеє,  тіло  мое  трудящее.  Чуб.  V. 
1009. 
Щит,  та,  м.  1)  Гребень  крыши  избы. 

Чуб.  VII.  379.  2) Трехугольный  бокъ  кровли. 
Вх.  Леи.  487.  3)  Щитъ.  Возьми  спис  і 
щит  у  руки.  К.  Лсал.  80.  4|  Верхушка 

растснія.  А  я  на  тій  руті- м'яті  щити 
позриваю.  Грив.  Ш.  66.  Ум.  Щитбн. 

Щитати,  таю,  вш,  гл.  Считать.  Зорі 
щитаєш,  а  під  носом  не  бачиш.  Ном. 
№  6613. 
Щитатися  таюся,  вшея,  гл.  Считаться, 

быть  сосчитываемыми  Копійка  любить, 
щоб  щитаться.  Ном.  №  9922. 
Щнтйти,  чу,  тиш.  гл.  Защищать,  обе- 

регать. Лебед.  у. 
Щнтйтися,  чуся,  тйшея,  гл.  Защи- 

щаться, оберегаться.  Скільки  вже  не  щи- 
тися,  а  без  долі  нічого  не  поробиш.  Ка- 
нев.  у.  Літом  у  кужусі  ходив:  щитився 
все,  бачите,  від  хороби,  гцоб  його  щити- 
ла  лихая  година.  Лебед.  у. 

Щйтннй,  а,  є.  1)  Уютный,  безопасный. 
2)  Пютно  приходищійся.  Червні,  у. 

Щйтно,  нар.  Плотно,  безъ  щелей.  Чер- 
ниг.  у.  Двері  причинені  були  щитно. 
Новомоск.  у. 

Щиток,  тка,  м.  Ум.  отъ  щит.  Въ  3  мъ 
значеній  употребляется  и  самостоятельно. 
Вирубується  щиток  з  дубка  і  сучки  на 
йому  обрубуються.  Черниг.  у.  От  яка 
шкода:  щиток  у  вишеньці  зломився.  Чер- 

ниг. у. 

Щівнйк.  ка,  м  =Щавій  Вх.  Пч.  І.  12. 
Щілйнн,  ни,  ж  =Щіль.  Кой.  II.  26. 

Дивлюсь  скрізь  щілину.  ЗОЮР.  І.  242. 
Ум.  Щілинка. 

Щілко,  нар.  При  самой  землі.  Вівця 

щілко  з'їдає  зело.  НВолын.  у. 
Щіль,  лі,  ж.  Щель.  Дві  дровиняки, 

чотирі  коляки,  вісім  дір,  дев'ята  щіль. 
(Загадка:  ярмо).  ХС.  Ш.  64. 

Щільний,  а,  е.  Плотно  прнстающій. 
Щільна  покришка. 
Щільник,  ка,  х.  =  Сцільник  Щіль- 

ник меду.  Рудан.  І.  79. 

Щільно,  нар.  1)  Пютно,  не  оставляя 
сквяжннъ,  промежутковъ;  въ  обхватъ.  А  за- 

питі двері,  да  щоб  щільно.  Грин.  II.  8. 
Ополудні  гребли  сіно  і  в  волочки  клали 
щільно.  Мет.  315.  Чобіт  щільно  на  нозі. 
НВолын.  у.  2)  Настойчиво,  усердно,  не- 

отвязно. Як  присікавсь  щільно,  так  він 
і  признавсь.  Черк.  у.  .4  візьмись  за  його 
щільніш,  —зараз  признається.  Черк.  у. 
Щільно  бреше.  Складно  вреть.  Константи- 
ногр.  у.  Ум.  Щільненько. 

Щітйтн,  чу,  тнш.  гл.  Чесать  щеткой 
пряжу. 

ЩІтка,  кн,  ж.  1)  ІЦетка.  ЩІткою  чис- 
тять что  либо;  щіткою  изъ  жесткой  щети- 

ны начисто  разглаживаютъ  мичкй;  родъ 
кисти  изъ  мочалы  для  мазанья  сгбнъ  гли- 

ной или  иълочъ  также  называется  щіткою. 
Вас.  200.  Чуб.  VII.  410.  Треба  мазати 
хату,  та  десь  діти  щітку  закинули. 
Харьк.  у.  О  густо  растущихъ  растеніяхь 
говорять:  як  щітка.  Лісок,  як  щітка.  Ном. 
№  14033  Зійшло,  як  щітка.  Мир.  ХРВ. 

59.  2)  Раст— Щіткан.  Вх.  Ич.  II.  ЗО. 
3)  а)  Родъ  хороводной  игры,  въ  которой 
поется  пътвя:  ІЩтка  маленька,  де  твоя 
ненька?  На  маковці  сиділа,  дрібен  мачок 

дзюбала.  Одна  изъ  играющихъ  также  на- 
зывается щіткою.  Маркев.  74.  б)  Также 

называется:  щітка-гребїнка.  Родъ  игры,  въ 
которой  цросятъ  дать  щітку  и  гребінку. 
Гпин.  Ш.  110.  Ум.    Щіточка. 

Щіткан,  на,  м.  Раст.  Сіауагіа  ііауа. 
Вх.  Пч.  II.  30. 
Щітнйк,  ка.  м.  Рукоятка  у  щетки  (у 

штукатурові.).  Черк.  у. 

Щіточка,  кн.  ж.  1)  Ум.  отъ  щітка. 
2)  Кисточка,  которой  разрисовыпаютъ  гли- 

няную посуду.  Шут.  I.  264.  3)  мн.  Раст. 
Юірзасиз  зукезігіз.  Вх.  Пч.  I.  10. 

Щітчйна,  ни,  ж.  1  )=Щітка.  2)  Раст. 

Бірзасиз.  Вх*  Лен.  487. 
Щіть,  ти,  ж.  1)«=Щітка.  Жито  по- 

сходило, як  щіть;  сіянець  повитикався 
з  грядки  густо,  як  щіть.  Левнц.  1.  28. 
2)  Чесалка,  мыканица,  гребень.  Угор. 
Щітяк,  ка,  .«.  Кисть  у  маляра.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Щічка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  щока. 

Що,  мгъст.  1)  Что.  Що  мати  вари- 
ла?— Борщ.  Ном.  .£  276.  Бока  знає,  що 

починає.  Ном.  Що  вбогий,  що  багатий — 
у  Бога  все  рівно.  Ном.  №  80.  Чоловік  що 
ступить,  то  згрішить.  Ном.  №  99.  Що 
не  їж,  а  хліба  хочеться.  Грин.  II.  309. 
Зійшли    вони    на    такий    пустирь,    що 
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бур'ян  як  у  чоловіка.  Рудч.  Ск.  II.  34. 
Що...,  то....  Ч"вмъ...,  гвмъ....  1  що  йому 
міцнійш  у  голову  уступає,  то  він  далі 
посува.  МВ.  (КС.  1902.  X  146).  Що  да- 

лі, то  неначе  лучче  стає.  КС.  1883.  IV. 
773.  А  що...,  то....  Такъ  какъ...,  то....  А  що 
він  того  не  сказав  нам,  то  ми  й  не 
знали.  Не  що.  Не  очень.  Він  не  що  й 
старим  чоловіком  умер.  О.  1861.  X.  34. 
Не  що  давно  се  було.  Прил.  у.  Ні  до  чбго. 
Ни  къ  чему  не  годный,  ни  для  чего  не 
нужный.  Так  і  зріс  він  ні  до  чого.  Св. 
Л.  159.  Ні  пб  чому.  Ничего  не  стоять. 
Дурні  ні  по  чому:  що  ступиш,  то  й 
дурний.  Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  102).  Чин 
дуж.  См.  Дуж.  Чим  тьху.  См.  І  Тьху. 
2)  Сколько.  Що  то  плачу,  що  то  гомо- 

ну було  та  страху  по  селу.  МВ.  II.  67. 
Що  ж  то  зібралось  народу,  так,  Госпо- 

ди, Твоя  воля.  Кв.  Що  світа,  то  й  ми- 
ра. Ном.  Що  сила,  що  сили.  Сколько  хва- 

тить силь.  Ударив  що  сили.  Гавкає  на 
мир  що  сили.  Греб.  361.  Що  мбга.  Сколь- 

ко возможно.  Що  мога  бери,  аби  до- 
ніс. 3)  Который,  рая,  є.  Приходить  де 

коня,  що  з  мідною  гривою.  Рудч.  Ск.  І. 
104.  Замісила  яйцями  борошно,  що  на- 

змітала. Рудч.  Ск.  II.  2.  Вь  томь-же  зна- 
ченій: що-він,  що-вона,  що-вонб.  Се  колесо, 

що  зверху  пада  на  його  вода.  Ном.  Ой 
чия  то  хата  з  краю,  що  я  її  не  знаю. 
Чуб.  У.  Біда  тій  курці,  що  на  ній  со- 

кола заправляють  на  лови.  Ном.  Не  той 
пан,  що  надів  жупан,  а  той,  що  в  його 
щире  серце.  Ном.  4)  Если,  когда.  Як  же 
мені  його  звоювати,  що  я  не  знаю.  Рудч. 
Ск.  II.  11.  Де  вже  ти  мені  поможеш, 
що  у  мене  нема  нічого.  Рудч.  Ск.  II.  21. 
Чим  то  я  завтра  похмелюсь,  що  я  всі 
гроші  пропив?  Рудч.  Ск.  II.  21.  5)  Такъ 
какъ.  У  ярмарок  схотілось  піти,  та  й 
не  знаю,  чи  що  застану,  що  уже  так 
нерано.  Рудч.  Ск.  II.  25.  6)  Такъ  что. 
А  во  Йвана  дочка  да  мені  не  рівна:  ой 
як  вийде  за  ворота — як  та  королівна, 
що  з  нею  не  стати,  а  ні  розмовляти, 
тілько  взяти,  шапку  зняти,  на  добри- 

день дати.  Грин.  Ш.  200.  7)  За  то  что. 
Бог  нам  дав,  що  ми  такі  бідні  — то  це 
нам  щастя.  Рудч.  Ск.  II.  25.  8)  Хотя, 
не  смотря  на  то,  что.  На  у  лицю  пійде, — 
і  то  навчиться  погано  лаятись,  що  тут 
же  й  батько  й  мати,  а  то  на  чужині. 
Г.  Барв.  438.  9)  Кое  что,  что  нибудь.  Та 
і  мені  що  перекинь.  Котл.  Ен.  ПІ.  13. 
10)    Какъ    только,    лишь    только.    Отто 

вискакує  з  води  проклятий  ирод,  і  що 
розженеться  против  Кожемяки,  то  він 
його  булавою.  ЗОЮР.  П.  30..  11)  Всякій 
разъ  какь,  всякій  рань  когда.  1  що  вона 
плакала, — то  купа  срібла  стоїть,  а  са- 

ма сліпа.  Рудч.  Ск.  II.  50.  Що  пожене 
бичка  пасти,  то  г{ілий  день  проспить. 
Рудч.  Ск.  11.  45.  Що  в  Бога  служба,  то 
пан-отець  і  звелить  усім  навколішки 
припасти.  Кв.  12)  Що  за.  Какъ,  какой, 
какая,  какое.  А  що  в  лісі  за  тихо,  тіль- 

ко листя  шелестить.  Чуб.  Що  за  лю- 
де?- Із  Черкас.  ЗОЮР.  І.  246.  Що  то 

за  пекло,  що  тепло?  Ном.  №  199.  Що 
то  за  хороші,  за  молоді  парубки.  МВ. 

II.  7.  13)  Що-небудь.  Что-нибудь.  Утни 
що-небудь  про  гайдамаків.  Шевч.  156. 
Н)  Вь  началі  річи  часто  значить:  воть. 
Що  одним  полем  пішов  Сомко  Мушкет, 
а  другим  полем  —  Отецько  Кукуруза. 
Макс.  Що  люде  гуляють  і  роскоші  мають, 
а  я  заробляю  —  нічого  не  маю.  Чуб. 
15)  І  що  то.  Что  значить.  /  що  то,  по- 

думаєш, на  світі  оці  жіночки?...  Ніяк 
од  їх  і  не  встережешся.  16)  При  прево- 

сходной степени  прилагательныхъ  и  на- 
річій  для  усиленія.  Що-найдужче.  Какъ 
можно  сильнее.  Що-найперше.  Прежде  все- 

го. Що-найдужчий,  що-найгірший,  що- 
найдорожчий. Що-наймолодший.  Шевч. 

454.  17)  При  сравнительной  степени  на- 
річій:  чімь.  Що  далі,  усе  вона  хмур- 
нійша — от  мов  хмара  чорна.  МВ.  II.  37. 
18)  При  словахъ,  выражающихъ  понятіе 
о  времени:  каждый,  еже....  Що-вечора,  що- 

ранку, то  й  надінеш  новодранку.  Ном. 
№  11241.  Тужу  ж  я,  тужу  що-день,що- 
година.  Чуб.  V.  21.  Що-дня  і  що-ночі. 
Шевч.  6.  Що-місяця.  Чуб.  Не  що-день 
Великдень.  Ном.  №  5334.  Щонеділі.  Чуб. 
Що-літа.  Чуб.  Що-рік,  що-року.  Шевч. 
Що-тижня.  Чуб.  Що-раз.  Всякій  разъ, 
ежечасно.  А  ти  мене  що-раз  лякаєш  сна- 

ми. К.  Іов.  16.  19)  Що-на!  Что  воть  теб*! 
пто  нуі  20)  Що-гбді!  Что  ну!  Таке  болото 
на  дворі,  що  годі!  НВолын.  у.  21)  Не  що 
бо  й  що!  Вь  томъ  то  и  Д'вло.  Не  що  бо  й 
горе!  Вь  томъ  то  и  бъда.  Ном.  №  2125. 

22)  Що-що.  Что  иное.  Що-що,  а  біда  зав- ше здибав.  Ном.  .V  2205.  См.  Шо. 

I.  Щоб,  ба,  л.=Щовб.  Вх.  Лем.    487. 
II.  Щоб,  щоби,  сз.  1)  Чтобы.  Старий 

заховавсь  в  степу  на  могилі,  щоб  ніхто 
не  бачив.  Шевч.  9.  Щоб  тебе  у  жито 
головою.  Ном.  №  3263.  2)  Есля-бъ.  Св.  Л. 
15.  Щоб  я  тебе  не  любила,  то  б  я  тебе 
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не  будила.  Чуб.  V.  Ой  щоб  не'ти,  серце 
дичино,  то  б  я  не  був  тута.  Чуб.  3)  Хо- 
тя-бы.  Вітер — щоб  дихнув,  листя  пов'я- ло.  Св.  Л.  215. 

Щовб,  бу,  м.  щовба,  би,  ж.  Крутая 
верхушка  горы,  утесъ.  Новгород.-Сіверск.  у. 
Гаясин.  у.  Ходи  бо  геть:  став  саме  на 
щовбу  гори  -  посунешся  у  провалля.  Мо- 

гил, у.  Переверни  тушу  високу  гору,  що 
на  ні  є  на  щовбі  поставлений  хрест. 
Гн.  І.  204. 

Щовбвкиути,  ну,  нет,  гл.  Встречено 
въ  поговорке:  Нін  така  тиха  —  ніщо  не 
щововкне,  т.  є.  не  издасгь  звука.  Ном. 
№  589. 

Щогла,  лж,  ж.  1)  Шесть.  Уставши  ж 
рано,  на  зорі,  найшов,  мов  прапір  Маго- 

мета, запаску  з  алого  грезета  на  довгій 
щоглі  у  дворі.  Мкр.  Г.  49.  Становили 
шинки  по  долинах,  зводили  щогли  по  ви- 

соких могилах.  ЗОЮР.  І.  56.  Щогла  або 
тинка— довгий  дрючок,  котрим  тягнуть 
невід  під  льодом.  О.  1861.  XI.  116.  Перш 
рубаємо  ополонки  та  й  спускаємо  невід 
на  щоглах.  О.  1861.  XI.  115.  2)  Мачта. 
Стоїть  корабель:  сам  золотий,  щогли 
срібні.  Рудч.  Ск.  II.  80.  3)  Часть  узды: 
переплеты,  соединяющіе  перепілок  съ  пе- 

реніссям. Вас.   160. 
Щоглик,  ка,  м.  Ум.  огь  щоголь. 
Щоглистий,  а,  е.  Многомачтовый.  З 

щоглистими  кораблями  палає  Скутара. 
Шевч.  59. 

Щоголь,  гля,  к  =  Щиголь.  Вх.  Пч. 
II.  10. 

Щоденний,  а,  е.  Ежедневный;  насущ- 
ный. К.  Іісал.  69.  Щоденна  лайьа  та 

докори.  Мир.  ХРВ.  268.  Щоденна  про- 
пасниця. Міус.  окр.  Щоденні  потреби. 

Левиц.  Хліб  наш  щоденний  дай  нам 
сьогодні.  Єв.  Л.  XI.  3. 

Щоденник,  ка,  м.  1 )  Дневникь.  2)  Еже- 
дневное издавіе  0.  1862.  IX.  108.  Недав- 

но в  однім  листі  празького  щоденника 

„Народні  листи"  чехи  на  ввесь  світ  ого- 
лосили свої  гріхи.  О.   1862.  ЇХ.  25. 

Щоденно,  нар.  Ежедневно.  Я  щоденно 
тебе  с.твив.  К.  Псал.   160. 

Щока,  кй,  ж.  1)  Щека.  За  скоки  обібю 
і  щоки.  Ном.  .V  124  79.  2)  Бокъ  топора. 
Сим  24.  Ум.  Щічка.  Сльози  на  тічках. 
МВ.   ПІ.   10. 

Щокати,  каю,  еш,  гл.  Говорить  що. 
Вх.  Зн.  84. 

Щокатий,  а,  є.  ПолнощекіЙ. 
Щолбн.  би,  ж  =  Щивба. 

Щолопбк,  пка,  м.  Верхушка,  макушка. 
Вихвативсь,  як  на  щолопок.  Ном.  А;  7575. 
Почвалав  на  щолопок  гори  довідатись,  що 
там  діється.  Полт.  г.  Ум.  Щолопбчок.  По- 

чепила квітку  на  голову  на  щолопочку. 
Рк.  Левпц. 

Щонісяшннй,  а,  е.  Ежемесячный. 
Щопки.  ків,  м.  мн.  Стебли.  Угор. 

Щорічний,  а,  е.  Ежегодный. 

Щорічно,  нар.  Ежегодно. 
Щось,  мгьсуп.  1)  Что-то.  Чує  щось  ду- 

ша, та  мені  не  каже.  Ном.  Д£  377.  Це 
щось  заїзже.  Г.  Барв.  209.  Чимсь  його 
вдарив.  Показав  їй  на  ніс,  що  як  нав- 

мисне був  чимось  замазаний.  Св.  Л.  106. 

2)  Что-нибудь.  Бог  за  працю  міє  щось 
дати.  Ном.  №  72. 

Щот,  ту,  м.  Счеть.  Копійка  любить 
щот.  Ном.  >е  9922. 

Щбтн,  тів,  м.  мн.  Счеты.  На  щотах 
класти  знали.  Котл.  Ен. 

Щотйна,  ни,  ж.  и  пр. =  Щетина  и  пр. 
К.  ЧР.  371.  МВ.  II.  13. 

Щбтвнк,  ка,   м.   Аривметикъ.    Желех. 
Щотннця.  ці,  ж.  Ариеыетнка.  Арих- 

метикою  або  щотницею  зветься  така 
наука,  що  навчає  без  помилок  щитати 
(лічити).  Кон.  Ар.  І. 

Щотнйчнй,  а,  в.  Аривметическій.  Же- 
лех. 

Щотуватн,  тую,  еш,  гл.  Считать.  Ста- 
ли вони  гроші  щотувати.  Борз.  у. 

Щочасннй,  а,  е.  Ежечасный.  Се,  кажу, 
моя  душа  щоденна,  щочасна  вживилася. 
МВ.   II.   100. 

Щоченн,  нятн,  с.  Щечка.  Сама  бі- 
ленька, свіженька,  щоченята  червоніють 

0.  1862.  УІН.   17. 

Щувак,  ка,  ><.=Соловей.  Вх.  Уг.  277. 
Щудлак,  ка,  м.  11т.  Нтрзіоаіез  Ьітап- 

Іориз. 
Щука,  кн,  ж.  Щука,  Евох  Іисіиз. 

Браун.  29.  Ой  ти,  щуко  бистра,  бери 
окуня  з  хвоста.  Ном.  №  4250.  Ум.  Щучка, 

щучечка. Щулнтн,  лю,  лиш,  гл.  1)— очі.  При- 
щуривать глаза.  2)— вуха.  Прижимать  ушн. 

Щулитися,  дюся,  лишен,  гл.  1)  Ежить- 
ся. Не  дурно  той  бідний  її  чоловік  так 

щулився  в  закутку.  Левиц.  І.  464.  2)  Щу- 
риться. Черном.  Пан  Хоцінський  позіхав, 

щуливсв  на  канапі.  Левиц.  І.  182. 
Щувятя,  вію,  еш.  гл.  Травить.  Литин.  у. 
Щупа,  нж,  лс.=Щук*.  Вх.  Ііч.  II.  19. 
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МУЕ.  І.  46.  Ум.  Щупачбн.  На,  жінко, 
щупачка,  звари  хоч  юшки  дітям.  Грин. 
II.  191.  Вигулькнув  щупачок  на  широкій 
річці.  Чуб.  V.  262. 

Щупаків,  кова,  ве.  Принадлежащій 
щукъ-самцу.  У  щупаковій  голові  є  такі 
кісточки.  ЕЗ.  V.  179.  Коли  в  щупаковім 
череві  знайдуть  рибу  ще  свіжу.  ЕЗ.  V. 
178. 

Щупачок,  чка,  м.  Ум.  огь  щупак. 
Щупеля,  лятя,  г.=Щучка.  А  в  мене 

(у  рибалки)  тільки  пара  щупелят,  а  то 
все  осіин  уюн  наголо.  Сим.  150. 
Щуплий,  а,  е.  Невзрачный,  щуплый, 

худой,  тонкій.  Був  на  одльоті  хуторок, 
було  в  нім  щупле  будування.  Котл.  Ен. 
Щуплий  колосок,  НВолын.  у.  Щуплий 
чоловік.  НВолын.  у. 

Щуплявий,  а,  є = Щуплий. 
Щупнйй,  а,  е.  Недостаточный,  незна- 

чительный? Купне — щупне.  Нои.  №  10482. 
Щунта,  тм,  ж.  Щепотка.  Щупта  со- 

ли. НВолын.  у. 

Щуптатя,  таю,  вш,  гл.  Дотрагиваться, 
касаться.  Вх.  Зн.  84. 

ЩУР>  ра,  х.  1)  Крыса,  Маз  гаииз  к 
Мив  (Іесишаппв.  ЕЗ.  У.  83.  Св.  Л.  221. 
Вх.  Пч.  II.  6.  Не  ззіспгь  його  ніщо:  К| 
миші,  ні,  щури.  2)  Птица:  стрижь,  Ні_ 
гипйо  гірагіа.  Сидить,  як  щур  в  горах 

Нон.  №  1353.  Що  то  таке:  чи  щур,  чи- 
горобець  маленький?  Греб.  394.  3)=Щшр. 
Вх.  Пч.  І.  8.  Ум.  Щурии. 

Щурёць,  рця,  м—Щшр.  Вх.  Пч.  1.8. 
Щурик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  щур.  2)  На- 

сік. Атага  (Гиїта).  Вх.  Пч.  І.  5. 

Щурій,  рія,  .«.=  Щир   Вх.  Пч.    І.    8. 
Щуря,  рятя,  с.  Птенецъ  стрижа.  Ой 

на  дворі  вутята....  а  на  хаті  щурята. 
Ив.  79. 

Щурячий,  а,  в.  1)  Крысиный.  Желех. 
2)  Принадлежащій,  свойственный  стрижу. 
Уся  круча  в  щурячих  норах.   Харьк.    у. 

Щучечка,  кя,  ж.  Ум.  огь  ц-ука. 
Щучий,  а,  є.  Щучій,  относящійся  къ- 

щук*.  Чуб.  І.  69;  Ш.  434. 

Щучин,  на,  не.  Принадлежащій  щук*. 
Зуби  щучини.  Мил.  М.  55.  Щучина  го- 

лова. Рудч.  Ск.  І.  81. 

Щучка,  кн,  ж.  Ун.  огь  щука. 



ю. 
Юга,  ті,  ж.  Родъ  суіого  тумана  въ 

жаркій  літній  день,— кажется,  будто  воз- 
духъ  смвшанъ  съ  голубоватымъ  дымонъ. 
Юга — це  Петро  вівці  жене.  Мнж.  157. 
У  юзі  сонце  бреде.  Черк.  у.  Як  юга  по- 

віє,— гречка  уся  пропаде.  Ніжин,  у.  Юга 
йде, — чи  не  горить  де  село,  або  що. 
Черк.  у. 

Югас,  са,  .»/.= Вівчарь.  Вх.  Лем.  476, 
487. 

Югнути,  ну  неш,  гл.  Побіжать,  мах- 
нуть. Та  знов  югне  з  хати, — і  слід  загув. 

МВ.  II.   10.  Югнем  косити.' 
Юд,  юда,  м.  Рябина,  ЗогЬиз  Аасирагіа. 

Вх.  Лем.  487.  Ум.  Юдик.   Вх.   Лем.    487. 

'Юда,  ди,  м.  Родъ  злого  духа,  нечистой 
силы.  Шух.  І.  43.  Нечистий  дух-юда 
юдит  християнина,  аби  один  другого  бив. 
КЗ.  V    101. 

Юдей.  юдея,  м.  Іудей,  єврей.  Доколи  ви, 
юдеї,  сліпо  во  дні  ходите?  Біг  явився. 
воплотився,—  ви  его  не  видите.  Чуб.  І. 
180. 

Юдейство,  ва,  с  соб.  1)  Іудей,  евреи. 
2)  Все  іудейское,  еврейское:  жизнь,  языкъ, 
литература.  Шкода  ж  нам  у  сей  период 
шукати  в  тісному  юдействі  місця  та- 

кому вільному,  такому  щирому  творові. 
К.  Іов.  (Передмова),  VII. 

Юдейській,  а,  є.  Іудейскій,  еврейскій 
Народивсь  Ісус  у  Вифлиемі  юдейському. 
£а.  Мт.  II.  1. 

Юдёя,  Юдеї,  аг.  Іудея.  Архелай  царює 
в  Юдеї  замість  батька  свого  Прода.  Р.в. 
Мт.  II.  22. 

'Юдик,  жа,  м.  Ум.  огь  юд. 
Юдяна,  ня,  а*\=Юд.    Вх.    Лем.    487. 

'Юдятя,  юджу,  юдиш,  гл.  Подстрекать; 
искушать.  Нечистий  дух  Юда  юдит 
християнина,  аби  один  другого  бив.  ЕЗ. 

V.  101.  Си.  Під'юджувати. 
Юж,  южа,  .«—Вуж.  Вх.  Пч.   II.    17. 

Юзефок,  фва,  м.  Раст.  Нуэзориб  оґТі- 
сіпаїіз.  Вх.  Пч.  І.  10.  ЗЮЗО.  І.  125. 

'Юлавяя,  а,  е.  Слабосильный;  обезси- 
лівшій.  Син  мій  ізмалку  чогось  собі 
такий  юлавий.  Черк.  у.  Він— чоловік 
хворий:  так  зразу  юлавий  зробиться  і 
пада.  Екатериносл.  у. 

Юлас,  са,  л.=Юлнця.  В  твчено  въ 
пісні.  Ой  не  виходь  на  юлицю,  на  юлас. 
Мил.  95. 

'Юлнця,  ці,  ас.=Вулиця.  Юлиця- 
охітниця  та  до  сліз  доводить.  Ном. 
Зв  12561.  Улетів  сокіл  із  юлиці  в  двір. 
Маркев.  65.  Ум.  Юлоньна,  кмочка.  Чом 
юлонька  не  широкая?  Чуб.  Ш.  158.  Та 
піду  я  юлочками.  Мил.  194. 

Юн,  юна,  .«.—В'юн  1.  Крутиться,  як юн  в  ополонці.  Посл. 
Юнак,  ка,  м]  і)  Молодой  человікь. 

Вийшов  юнак  із-за  лугу  і  долину  пере- 
ходе. Щог.  В.  41.  2)  Молодець,  удалецъ. 

Чуб.  V.  954.  К.  ЧР.  117.  Вік  був  юнак 
уродливий.  К.  ЧР.  103.  Од  нас,  козаки, 
од  нас,  юнаки,  ні  один  ляшок  не  екрився. 
ЗОЮР.  II.  253.  І  старий  заплакав,  як 
побачив  на  коневі  такого  юнака.  Шевч. 

250. 
Юнацтво,  ва,  с  1)  Молодечество,  удаль. 

А  добрий  юнак,  о,  добрий!  Один  хиба 
Кирило  Тур  йому  в  юнацтві  рівня.  К. 
ЧР.  117.  Покиньте  се  дурне  юнацтво  і 
розійдіться  по  домах.  Котл.  Ен.  IV.  51. 
2)  соб.  Молодцы,  удальцы.  Обгорнуло  кіш 
юнацтво.  К.  МБ.  XI.  142. 
Юнацький,  а,  є.  1)  Принадлежащей 

юнаку.  2)  Молодецкій,  удалой.  Желех. 
Юпка,  кя,  ж.  Верхняя  одежда:  а)  муж- 

ская: родъ  полукафтанья  изъ  домашня  го, 
боліє  тонкаго,  сукна,  въ  талію,  со  склад- 

ками и  со  стоячимъ  воротникомъ.  Чуб. 
VII.  419.  Въ  Харьковшині  юлка  изъ  боліє 
тонкой  матерій,  наар.  китайки.  (Парубки), 
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попідголювавшись  любенько,  понадівали 
хто  нову  свиту,  хто  китаєву  юпку,  хто 

ще  батьківський,  хоч  і  старий,  та  жу- 
пан. Кв.  І.  23.  б)  женская:  по  покрою 

похожа  на  корсетку,  но  длиннее  и  съ  ру- 
кавами, иногда  на  ваті.  КС.  1863.  V. 

282.  Въ  роменскомъ  у.  женсьій  нагольный 

полушубокъ.  Вас.  154,  155.  Ум.  'Юпочна. 
Приходила  і  ся  туди  в  червоній  юпочці 
баєвій.  Котл.  Ен.  І.  19.  А  дівочкам  уся 
волечка:  за  юпочку  да  на  улочку.  Чуб. 
Ш.  59. 

Юпчина,  нж,  лс.=Юпка.  Г.  Барв.  112. 
Ухопила  юпчину  і  ранісінько  погнала 
овечат.  Г.  Барв.  380. 

'Юрба,  би,  ж.  Толпа,  гурьба.  Рудч.  Чп. 
257.  Коло  хати,  перед  баночками,  си- 

дить юрба  людей.  Посередині  килим,  а 

на  кгілимі  пляшки,  чарки  і  всяка  стра- 
ва. К.  ЧР.  63.  Прощайся  з  юрбою  твоєю. 

Котл.  Ен.  Ш.  24.  Юрбою  йшли.  Черн.  у. 

Ум.  'Юрбочка,  юрби  ця  Було  тут  військо 
волонтирі  та  всяких  юрбиця  людей.  Котл. 
Ен.  IV.  56. 

'Юрда,  дн,  ас.=Вурда  1.  Пироги,  ва- 
реники з  юрдою.  Харьк.  у. 

Юрйдйка,  ки,  ж.  Відомство  иміній 
одного  какого  либо  владельца.  Чуб.  VI. 
98,  200,  217. 

'Юрик,  ка,  м.  Родъ  ласточки:  Сурзеїиз 
ариз.  Вх.  Лем.  487. 

Юриста,  тм,  м.  Юристь.  Дере  коза 

лозу,  а  вовк  козу,  а  вовка  мужик,  а  му- 
жика пан,  а  пана  юриста,  а  юристу 

чортів  триста.  Чуб.  І.  304.  Юриста 
завзятий.  Котл.  НП.  388. 

'Юрвчок.  чка,  м.  Ум.  оть  юрик. 
Юрлнвяй,  а,  е.  Живой,  проворный. 

Дочка.  ..  гнучка,  юрлива,  молода.  Котл. 
Ен.  IV.  15. 

'Юрма,  жм,  ле.=Юрба.  Народу  юрма 
там  стояла.  Алв.  92.  Людська  юрма  усе 
поле  вкрила.  К.  ЧР.  327.  См.  Гуриа. 

'Юрода,  дж,  об.  1)  Юродъ.  Добре  я 
знаю  сього  юроду.  К.  ЧР.  142.  2)  Юроди 
справляти.  Юродствовать.  Кролев.  у. 

Юродивий,  а,  е.  Юродивый.  Схаме- 
ніться недолюдки,  діти  юродиві!  Шевч. 

211. 

Юродство,  ва,  с.  Юродство.  Хиба  не 
знаєш  юродства  запорозького?  К.  ЧР.  107. 

Юрок,  юрка,  м.  1 )  Родъ  трубочки,  сде- 
ланной изъ  ствола  бузины  или  другого 

дерева:  когда  мотають  нитки,  сквозь  эту 
трубочку  пропускають  нитку  и  держа  за 

юрок,  сматываютъ, — такимь  образомь  нит- 

ки не  ріжуть  руку.  Константин,  у.  Чуб. 
VII.  409.  2)  Родъ  колышка,  употребляе- 
маго  при  вязаніи  сноповъ.  Йдуть  на  ни- 

ву хоць  не  рано-  серпом  голит,  юрком 
в'яже.  Грин.  Ш.  639.  3)  Пт.  Ргіп£і11а, 
піопііГгіР£ІИа,  въюрокъ  горный.  Вх.  Пч. 
II.  11. 

'Юрський,  а,  в.  Относящійся  кь  дню 

св.  Юрія  (23  апр.).  'Юрська  воді.  Вода, 
набранная  въ  день  св.  Юрія  съ  соблюде- 
ніемь  особыхъ  ебрядовъ  и  употребляемая 
въ  знахарств*  какъ  целебное  средство. 
Мил.  М.  13. 

'Юрта,  тн,  лс.=Юрка.  АД.  II.  148. 
У  росправу  зійшлись  всі  юртою.  Полт. 
Як  кинеться  чабан-Степан. — а  де  ж 
його  юрта?  КС.  1882.  VШ.  386. 

'Юртатвсж,  таюся,  ешся,  гл.  Двигать- 
ся, ерзать.  Чи  ти  кріпко  держиш? — 

Кріпко  держу. — А  чого  ж  колода  юрта- 
єщься?  Мелитоп.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Юртувати,  тую,  вш,  гл.  Волновать,  воз- 
мущать. Козак  людей  юртуе  темний, 

хижий,  п'яний.  К.  МБ.  Ш.  253.  Юртуєчі 
розум.  К.  ПС.  56. 

Юртуватнся,  туюся,  ешся,  гл  Суе- 
титься, возиться,  сбиваться  въ  кучи.  Я  ввій- 

шов у  хату  і  бачив,  що  тут  ті 
юртуються  біля  неї,  зняли  з  вірьовки.... 
Екат.  у.  Щось  він  там  дуже  юртувався. 
Мир.  ХРВ.  274.  Юртується  той  гад, 
лазить  одно  на  одного.  Грин.  Изъ  усть 

нар.  147. 

'Юрчнк,  ка,  м  Стебелекъ?  Просив  хло- 
пець розмайрину  юрчик,  —  без  віконце 

подала.  Грин.  Ш.  228. 

'Ютреня,  жі,  зг.=Вутреня.  Не  почула 
рідна  ненька,  до  ютрені  йдучи.  Рудч. 
Чп.  137. 

Юха,  юхй,  ж.  1)  Супъ,  уха,  вообще  жи- 
жица въ  вареной  пищъ.  Вх.  Уг.  278.  Юхи 

підсип,  коли  есть.  Ном.  М»  13363.  З  де- 
шевої риби  і  юха  дешева.  Ном.  №  10535. 

Чаще  въ  этомъ  знач.  употребляется  ум. 

юшка  (См.).  Набратися  чиєї  юхй.  Усвоить 
чьи  манеры,  обычаи,  духъ.  Школярської 
юхи  набрався.  Ном.  №  6096.  2)  Кровь 

(презрительно).  Желех.  Собача  юха,  употр. 

какъ  бранное  слово.  Як  поп'вться,  то 
йому  не  камси  ні  злого  ні  доброго, — та- 

ка собача  юха.  ЗОЮР.  I.  152. 

'Юхварка,  кж,  ж.  Родъ  кушанья,  сва- 
реннаго  изъ  картофеля,  творога,  тіста  и 

пр.  Шух.  I.  141. 
'Юхт,  ту,  м  .=  Юхта  1.  Шух.   I.    278. 
'Юхта,  *ж,  ж.  1)  Юфть.  КС.  1898.  V. 
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279.  Чуб.  VII.  418.  2)  Отверстіе  въ  сгішкк 
печи,  чрезъ  которое  чистять  дымовую  тру- 

бу, заделываемое  вновь  поел*  чистки.  Ка- 
нев.  у. 

Юхтдвмй,  і,  е.  Изъ  юфти  сделанный. 
>   юхтових  чоботях.  Кв. 

'Юхтормтх,  рю,  ркш,  гл.  Суетиться? 
Син  спершу  й  не  постерігав,  чого  мати 
так  юхторить,  як  побачить  якого  удівця, 
ибо  старого  парубка,  а  далі  й  догадавсь, 
(що  хоче  заміж).  Грин.  II.  166. 

'Юхторхтяся,  рюся,  рмшся,  гл.  Стре- 
миться, рваться?  Норовить?  1  куди  вже 

вам  юхторитись  заміж, — он  смерть  за 
плечима.  Грия.  II.  168. 

'Юхторка,  ки,  ж.  Инструменть  кожев- 
никовъ:  жельзный  цилиндръ,  вращающійся 
на  оси,  оба  конца  которой  прикреплены 
гь  рукояткв;  на  цилиндр*  по  окружности 
кольцеобразный  нарізки,  отчего    при    на- 

качиваніи  имъ  конской  кожи  последняя 

получаетъ  видъ  юфти.  Сумск.  у. 

'Юшечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  юшка. 
Юпгнтж,  шу,  шиш,  гл.  О  крови:  литься. 

Кров  юшить.  Мнж.  23.  Так  з  його  юшить 
і  пасока  тече.  Г.-Арт.  (О.  1861.  ПІ.  87). 
З  носів  і  уст  юшила  кров.  Котл.  Ен. V.  68. 

'Юшка,  кн,  ж.  1)  Супь  (съ  мясомъ, 
картофелемъ  и  пр.),  уха  (рыбная),  вообще 
жижица  въ  вареной  ппщъ.  Маркев.  164. 

Чуб.  VII.  439.  М'ясом  хвалиться,  а  воно 
і  юшки  не  їло.  Ном.  Лё  2576.  -  Дешева 

рибка, — погана  юшка.  Ном.  Л;  10536. 
А  петрушку  криши  в  юшку.  Шевч. 

244.  П'ять  казанів  стояло  юшки.  Котл. 
Ен.  II.  П.  Юшки  московської  ухватив. 
Баловствомъ  занимается.  Ном.  №  2927. 

2)  Сокъ  растенія.  Борз.  V.  Ум.  'Юшечка. 
Чуб.  V.   1159. 



я. 
Я,  мгьст.  Я.  Я  од  людей  чула.  МВ. 

II.  9.  Дитина  мені  хвора.  Камен.  у.  Нам 
Бога  не  вчить,  як  хліб  родить.  Ном. 
№  35. 

'Ябеда,  ди,  ж.  Ябеда.  З  пірцем  хо- 
дить та  ябеди  за  чвертку  горілки  пише. 

О.  1862.  V.  23. 
Ябедник,  ка,  м.  Ябедникъ.  О.  1862. 

VIII.  21. 

'Ябко,  ка,  с.=Яблуко.  Гей  в  саду  чер- воні ябка.  Гол.  I.  305. 

Яблйчко,  ка,  с.  Колів  воя  чашка,  ра- 
іеііа.  Вх.  Зн.  84. 

'Яблінка,  ви,  ябліночка,  кн.  ж.  Ум. отъ  яблінь. 

Яблінча,  чатн,  с  =Яблунька.  З  мого 
яблінчати  вирви  собі  вовоч.    Гн.    II.    38. 

'Яблінь,  лоні,  ле.=Яблуня.  Драг.  410. 
Ум.  'Яблінка,  ябліночка.  Драг.  410.  Гя. 
II.  242. 

'Яблуко,  ка,  с.  1)  Яблоко  Сушаться 
на  сонці  грушки  й  яблука  на  тичках 
тоненьких.  МВ.  II.  36.  2)  Родъ  орнамен- 

та на  писангв.  МУЕ.  І.  200.  Ум.  'Яблуч- 
ко. Було  личко,  як  яблучко,  стало — як 

ожина.  Мет.  253. 

Яблуневий,  а,  е.  Свойственный,  при- 
надлежащей яблонв.  МУЕ.  І.  175.  Пахне 

в  саду  яблуневим  цвітом. 
Яблувниа,  ни,  ж.  1)  Яблоня,  одна 

ябловн.  Не  клин — яблунина,  золотая  вер 
ховина.  Мил.  Св.  9.  2)  Яблоневое  дерево 

Яблуннн,  ни,  с  соб.  Яблони.  Саме 
ябдуння  у  садку.  Черк.  у.  Садок  той 
увесь  був  заріс  вишенням,  сливняком  і 
рясними  грушами  і  яблунням.  О.  1862 
УШ.   15. 

'Яблунь,  ні,  лс.='Яблуня.  Вх.  Ііч 11.  35. 

'Яблунька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  яблуня. 
'Яблуня,  ні,  ж.  Яблоня.  Яка  щеп, 

така  яблуня.  Ном.  №  7142.  Ум.  'Яблунь- 

ка. Посажу  коло  хатини  на  спомин 
дружині  і  яблуньку,  і  грушечку.  Шевч. 

693. 'Яблучко,  ка,  с  1)  Ум.  отъ  яблуко. 
2)  Родъ  орнамента  въ  разналевкі  гли  ви- 

ной посуды:  круглыя  точки,  кружки  вели- 
чиной въ  серебрявый  пятачекъ.  Вас.  184. 

Яблучкбвнй,  а,  е- Яблуневий.  Та 
й  на  мою  головоньку  білий  цвіт  упав: 
вишневий,  черешневий  додолочку,  яблуч- 
ковий,  грушковий  на  головочку.  Мил. 
Св.  16. 

'Яблушиий,  а,  е.  Яблочный. 
'Ябл ушник,  ка,  м.  Яблочный  квасъ. МУЕ.  I.  ПО. 

Ябчавка,  кв,  ж.  Родъ  кушанья  изъ 
сваренныхъ  яблокъ.  Ябчанку  варять  з 
яблук,  котрі  уперед  обирають.  МУЕ.  І. 101. 

'Яведрнв,  ка,  .«.=Яввда.  Желех. 
'Явнда,  ди,  л.=Чор*.    Шух.    І.    149. 
Явити,  ся,  гл.  См.  Являти,  ся. 

'Явір,  явора,  м.  Яворъ,  Асег  Рзеийо- 
ріаіапиз  Ь.  Анн.  4.  Над  Дунаєм  явір 
зелененький.  Мет.  260.  Яворъ— свмволъ 
козака  въ  пътняхъ.  Стоїть  явір  над  водою, 
в  воду  похилився,  на  козака  пригодонька, 
козак  зажурився.  Ни.  Ум.  Яворець,  яво- 

рин, яворбч,  яворонько.  0.  1861.  XI.  Св. 
44.  Пішла  лисичка  у  лісок,  аж  бачить, 
рубають  люде  яворці.  Рудч.  Ск.  І.  13. 
Яворе- яворику,  тонкий,  зелененький.  Чуб. 
Ш.  87.  Ой  піду  я  лісом-бором  да  й  ста- 

ну я  під  явором:  явороньку  зелененький, 
пропав  мій  вік  молоденький.  Грин.  Ш.  177. 

Явірка,  ки,  ж.  ?  У  зеленій  полонин- 
ці, в  зеленій  явірці — жени,  мила,  коро- 

виці,  я  пожену  вівці.  Гол.  IV.  488. 
'Явкатн,  каю,  вя,  гл.=Нявкати.  Фр. 

(Желех.). 
'Явки,  мн.  Въ  вираженій:  у  явки— ви- 
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дамо,  явно.  В  явки  горілки  не  дають,  а 
чогось  же  він  та  та~н  стремить.  Г. 
Барв.  288. 

Явкотіти,  кочу,  тйш,  гл.  Пищать, 
ввзжать.  Дітей  лякають,  кажуть,  що 
дід  забере  у  ліру,  бо  це  діти  так  у  лі- 

рі явкотять.  Подол.  г. 
Явлений,  а,  е.  Явленный,  чудесный. 

Явлена  ікона.  Грив.  І.  62.  Явлена  вода. 
Крещенская  вода,  освящаемая  въ  девь 
Богоявленія  Господня,  6-го  января.  Черн.  у. 
Помагаєш,  вода  явлена,  очищаєш,  вода 
явлена....  Маркев.  89. 
Являти,  лаю,  еш,  сов.  в.  явити, 

явлю,  явиш,  гл  Являть,  явить,  показывать, 

показать,  предъявлять,  предъявить.  Стар- 
ший брат  Ігнатів  помер,  чумакуючи,  в 

дорозі,  і  про  те  нігде  не  явлено  і  не  за- 
писано. К.  ДС.  5.  Набрав  він  у  при- 

піл (жарт)  та  й  радіє,  що  явлено  йому 
нудо  таке:  не  горить  пола.  Г.  Барв.  456. 

Являтися,  лаюся,  ешся.  сов.  в.  явити- 
ся, явлюся,  явишся,  гл.  Являться,  явить- 
ся, показываться,  показаться.  Він  явився 

Марії.  Єв.  Мр.  XVI.  9.  Як  тобі,  Оксано, 
і  в  наше  село  явитись?  Тебе  засміють, 
закиркають.  Кв.  І.  218. 

'Явний,  а,  е.  Явный,  извъхтяый.  оче- 
видный. Явне  зробилось  ім'я  його.  Йв. 

Мр.  VI.  14. 

Яввісінькнй,  а,  е.  Совершенно  явный, 
совершенно  очевидный. 

Явнісіньно,  нар.  Совершенно  явно,  со- 
вершенно очевидно.  Озирнув  Івап  навкру- 

ги себе  і  йому  явнісінько  стало,  що 
Остап  не  в  труні  лежить,  а  живе  собі, 
мов  чернець  той.  у  келії.  Грин.    І.    288. 

'Явно,  нар.  Явно,  очевидно.  Ніколи 
він  не  міг  явно  ввійти  в  город.  Св.  Мр. 
І.  45. 

Яворець,  рця.  м.  Ум.  оть  явір. 

'Яворин,  на.  м.  Ум.  оть  явір. 
'Яворин,  иа,  х.=Явір.  Під  зеленень- 

ким яворином.  АД.  1.   136. 

Яворина,  ни,  аг.  П=Яворин— Явір. 
На  долині  яворина  хоче  похилиться. 
Мет.  16.  2)  Яворовое  дерево.  Тешуть 
явір,  тешуть  явір,  тешуть  яворину,  мо- 

лодому козакові  та  на  дубовину.  Грив. 
Ш.  280. 

Яворовий,  а,  е.  Принадлежащий  явору, 
сделанный  изъ  явора.  Сінечки  мої  яворо 
ві,  будете  неметені.  Мет.  214.  Яворовий 
коромисел.  Мет.  50. 

Яворок,  ржа,  яворонько,  жа,    м.    Ум. оть  явір. 

Яга",  ягй,  ж.  1)  Яга.  Баба- яга,  костя- 
на нога.  Така  баба-яга,  костяна  нога, 

що  на  мідному  току  молотить,  моска- 
лів робить.  ЗОЮР.  II.  51.  2)  Злая  баба, 

яга.  У  сусіди  впросилась  до  такої  ж,  як 
сама, І  яги.  Г.  Барв.  188. 

Ягівжа,  жи,  лс.=Гагілжа.  Вх.  Зн.  84. 
'Ягідка,  ки,  ж.  1)  Уи.  оть  ягода. 

2)  мн.  Раст.  БарЬпе  Мегегеит  Ь.  ЗЮЗО. 
І.   121. 

'Ягідник,  ка.  м.  Раст.  Гга^агіа  уезсаЬ. 
ЗЮЗО    І.  178. 

Ягідниця,  ці,  ж.  Собирающая  ягоды. 
Пішла  наша  ягідниця  по  ягоди,  та  щось 
довго  нема,- -чи  не  заблудила  в  лісі. Зміев.  у. 

'Ягідонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  ягода. 
'Ягли,  лів.  мн.=  Яглиця.    Мвж.    168. 
'Яглиця,  ці,  ж.  Раст.  Ае^орогііит  ро- 

сіа^гагіа  Мнж.  168.  Анн.  11.  Молода,  як 
у  спасівку  яглиця, — т.  є.  старая. 

Ягяй,  (нів,  мТ),  мн.  Родъ  кушанья. 
Готова  страва  вся  стояла....  ягни  і  до 
софорку  кури.  Котл.  Ен.  V.  14. 

Ягнитися,  нюся,  нйшея,  гл.  Рожать, 
ягнять. 

Ягниця,  ці,  ж.  1)  Овца  молодая.  По- 
глядає, як  вовк  на  ягницю.  Ном.  №  8773. 

2)  Назвавіе  малевькаго  и  слабаго  вола. 
КС.  1898.  VII.  47.  Ум.  Ягничка. 
Ягничка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  ягниця. 

Овечка  въ  первую  зиму.  Вас.  198.  Роди- 
лися бички,  телички,  чорні  ягнички. 

Чуб.  Ш.  451.  2)  Особый  родъ  бросанія 
палки  въ  игрЁ  плаз.  Ив.  18. 
Ягнйчннк,  ка,  м.  (Выговаривается: 

єгнйчник).  Пастухь  ягнять  у  гуцуловь. 

Шух.  1.  190. 
Ягвуснк,  ка,  м.  „Крупное  монисто  съ 

дукатами".  Павл.  68.  =  Єднус? 
Ягня,  няти,  с  І)  Ягвенокь.  Я  пас- 

ягнята  за  селом.  Шевч.  404.  2)  Агнець. 
Я  посилаю  вас,  як  ягнят  між  вовки. 
Рв.  .1.  X.  3.  Ум.  Ягнятко,  ягняточко.  Поти 
ягнятка  скачуть,  поки  матір  бачуть. 
Ном.  №  9366.  Із  степу  перекотиполе 
рудим  ягняточком  біжить.    Шевч.    431. 

Ягнятина,  ви,  ж.  Мясо  ягненка.  Же- 
леї. 

Ягнятко,  ка,  ягняточко,  ка,  с.  Ум. 
оть  ягня. 
Ягнятник,  ка,  м.  ІІастухь  ягнять. 

Вх.  Зя.  84. 

Ягнячий,  а,  є.  1)  Свойствеивый,  ори- 
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надлежащія  ягненку.  У  нашого  дяка  ягня- 
чий голос.  Ніжин,  у.  2)  Сделанный  изъ 

шерсти  или  овчины  ягненка,  поярковый. 
Ягняче  руно.  Вас.  198.  Ягняча  пряжа. 
Вас.  170.  Сива  шапка,  сива  шапка,  а 
пояс  ягнячий.  Грин.  Ш.  680. 

'Ягіддя,  дя,  с.  соб.  Ягоды.  Ягіддя  в 
садку  такого, — аж  гілля  гнеться.    Полт. 

'Ягідка,  еж,  ж.  Ун.  отъ  ягода. 
Ягідник,  ку,  м.  Стебли,  кусты  клуб- 

ники или  земляники.  Вх.  Пч.  I.  10.  Же- 
лех.  Ягіднику  багато,  а  ягід  нема.  НВо- 
лын.  у. 

'Ягідонька,  ягідочка,  кн,  ж.  Ун.  отъ 
ягода. 

'Ягода,  дя,  ж.  1)  Ягода.  Нема  над 
рибу  линину,  м'ясо  свинину,  ягоду  сли- 

вину, а  дівку  Марину.  Ном.  №  7523.  Мо- 
лода й   хорогиа,   як    ягода.    МВ.    II.    64. 

2)  мн.  Мускулы  на  лицевыхъ  скулахъ. 
Конст.  у  Ум.  'Ягідка,  ягідонька,  ягідочка. 
Мил.  161.  Як  ягідку,  як  пташечку  ко- 

хала.... Шевч.  504.  Дівка,  як  ягідка. 
Ном.  36  8430.  Ягідка  унотр.  какъ  ласка- 

тельное для  женщины.  Моя  голубко  сизо- 
крила, моя  ти  ягідко!  Шевч.  504. 

Ягодника,  ки,  яс.=Черешнянка.МУЕ. 
І.  101. 

'Яґрост,   ту,  .к.=Аґрус.    НВолын.    у. 
Ядвівчак,  ка,  м.  Птица  Тиггіиз  рііа- 

гІ8,  сірьій  дрозді..  Вх.  Лем.  487. 
Ядеречко,  ка,  с.  Ум.  отъ  ядро. 
'Ядерний,  а,  в.  1 )  Зернистый.  Желех. 

Як  щуплий  колосок,  то  й  жито  не  ядер- 
не. 2)  Здоровый,  кріпкій,  плотный.  Же- 
лех. Ядерний  огірок.  Черк.  у.  Зі  О  почв*: 

плодородный.  Тим  тут  гарно  буряки  по- 
росли, що  ядерника  земля, — більше  за- 

живку  малось.  Черк.  у.  4)  Свіжій,  хо- 
лодноватый. Ядерний  вітер:  ядерна  ніч. 

Канев.  у.  5)  О  річи:  связный,  основа- 
тельный. Желех.  См.  Ядряний,  ядрений. 

'Ядерність,  ности,  ж.  1)  Зернистость. 
Желех.    2)    Крепость,    плотность.    Желех. 
3)  Связность,  основательность  (річи).  Же- 
лех. 

'Ядернб,  нар.  1)  К  ріпко,  плотно.  Же- 
лех. 2)  Свіжо,  холодновато.  Ядерно  вночі. 

Канев.  у.  3)  Связно,  основательно  (ска- 
зать). Желех. 

Ядерце,  ця,  с.  Ум.  отъ  ядро. 

'Ядрённй,  а,  е.  1)=Ядряний  1.  2)= 
Ядряняй  2.  Ніжин,  у.  Весна  була  ядре- на. Черниг. 

Ядренйстнй,  а,  е=Ядряннй    1.    Чуб. 

Ш.  385.  Да  вроди,  Боже,  густее  жито, 
колосистее,  ядренистее.  Грин.  Ш.  19. 

'Ядрено,  нар.  Свіжо,  холодновато.  Ядре- 
но сьогодні  було  вранці.  Ніжин,  у. 

Ядро,  ра,  с  1)  Зерно  (хліб вое),  сімяч- 
ко  (мясистаго  плода),  зерно  оріха.  Чуб. 
Ш.  452.  Роди,  Боже,  жито,  пшеницю: 
у  полі  ядро,  а  в  домі  добро.  Маркев.  1. 
Але  він  не  посадив  фсьо:  сховав  під  язик 
їдно  ядро  ябвоньове.  Гн.  І.  15.  2)  Зави- 

токъ  овчины.  Благе  на  ядро*— „слабая  овчи- 
на съ  палой  овцы".  Вас.  153.  3)  Ядро, 

Іезіісиїив.  Вх.  Лем.  488.  Ум.  Ядерце,  яде- 
речко. Ой  ори,  синку,  широку  нивку,  та 

посіємо  яру  пшеницю,  та  уродиться  зе- 
лене стебельце,  зелене  стебельце,  золоте 

ядерце.  Чуб.  Ш.  405.  Роскушу  орішок 
та  вийму  ядерце.  Нп.  Ядеречко  у  жи- 

тові ще  м'якеньке.  Волч.  у. 

Ядряний,  а,  є.  1)  Зернистый,  крупно- 
зернистый. Чуб.  Ш.  241.  Ой  добра  ніч, 

широкее  поле,  жито  ядрянее.  Мет.  322. 
2)  Свіжій,  холодноватый.  Ніч  тиха,  ясна 
і  ядряна.  Черниг.  См.    Ядрений,   ядерний. 

'Ядуха,  хя,  ж.  Чаще  во  мн.  ч.  ядухи. 
Удущье.  Желех. 
Ядушливий  и  ядушний,  а,  є.  Стра- 

даюшій  удушьемъ.  НВолын.  у.  Рк.  Левиц. 
Нодол.  г. 

Яєчко,  ка  с  1)  Ум.  отъ  яйце.  2)  Ко- 
тбве,  котяче  яєчно.  Родъ  растенія.  Конст.  у. Лохв.  у. 

Яечниця,ці,^с.  — Яешия.  М.УЕ.  І.  105. 
Яшенька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  яєшня. 
Яешинй,  а,  е.  Яичный  Яешний  білок. 

Полт. 

Яешник,  ка,  м.  Грибь,  А^агісиз  сае- 
загеиз.  Вх.  Пч.  II.  28. 

Яешня,  ні,  ж.  1)  Яичница.  Ном.  стр. 
282,  №  461.  Спрягти  яешню.  2)  Шутли- 

во: разбитый  яйца.  Ніс  коробку  яєць  по- 
біля Івана  та  й  побив  їх  чисто,  тан- 

цюючи, і  сам,  як  чортяка,  убрався  в 

яешню.  Драг.  341.  Побити,  зім'яти  на  (в) яешню  його.  Сильно  избить.  Котл.  Ен.  Ш. 
69.  Но  хто  лиш  в  город  показався,  того 
в  яешню  і  поб'ють.  Котл.  Ен.  V.  72. 
Ум.  Яєшеньна.  Хто  ж  тобі,  як  я,  яешень- 
ку  зготує?  Морд.  11л.  133. 

Яв,  яву,  .«.= їа.  Ирилуц  у.  Піде  рано- 
рано,  язи  позаставляє,  духи  позакриває> 
в'юнів,  карасів  наловить.  Г.  Барв.  54. 

'Язвина,  ни,  ж.  Нора,  ущелье,  оврагъ. 
Камен.  у.  Желех.  Вх.  Зи.  8 і. 
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'Явдра,  дер,  с.  мн.  Жабры.  Вх.  Лея. 488. 

'Язе,  м.  Дітск.  Языкъ.  О.  1862.  IX. 
119. 

Язнк,  ка.  м.  1)  Языкъ  (часть  тіла). 
Що  вимовиш  язиком,  того  не  витягнеш 
і  волом.  Ном.  №  1105.  їЗдісь  ошибочно: 

колок).  Язик  висолоплює.  Огор.  1.  17. 

Вивалив  язик  собака—  душно.  Харьк.  Язи- 
че,  язиче!  лихо  тебе  мине.  Ном  >в  1103. 
Ніхтб  тебе  зз  язик  не  тяг.  Никто  тебя  не 

мринуждаль  говорить.  Прикусити  язика.  За- 
молчать. Нон.  .V  1126.  Вг  томъ  же  зна- 

ченій: укуситися  за  язик.  Мені  слова  про- 
мовити не  вільно  ирн  батьку:  тілько 

наменусь, — усі  моргають  і  кивають,  що 
треба  мені  за  язик  укуситися.  МВ.  II. 

86.  Щоб  тобі  язик  усох!  Бранчивое  по- 
жеіаніе.  К.  ЧР.  184  Неначе  язиком  но- 

рбва  злизала.  Пропало  безслідно.  Я  пого- 
рів, уся  худібонька  пропала,  неначе  язи- 
ком корова  гзлизала.  Гліб.  Німий  язик. 

а)  Скотина,  животное.  6)  Дитя,  в)  Ні- 
мецъ,  иностранец!,,  баринь  (какъ  говоря- 
щій  на  чужомъ  язьікі).  Там  така  пісня, 

що  вже  пан — німий  язик— та  й  тоії 
плакав.  Ном.  Лё  9250.  2)  Языкъ,  річь. 
См.  Мова.  Зібралися  до  тебе  усіх  язиків 

люде.  К.  (0.  1861.  Ш.  6).  3)  Народъ,  на- 
ціональвость.  Туди  (в  Чорноморію)  всяко- 

го язика  находить.  Г.  Барв.  329.  4)  Языкъ, 
плів  и  и  къ,  отъ  котораго  добываютъ  необ- 

ходимый свідінія  о  ненріятелі.  К.  ЧР. 

142.  За  Дунаем  та  за  річкою  язика  по- 

няли: „Ой  скажи  нам,  та  турчине".... 
Грин.  Ш.  604.  5)  Часть  бганого  ключа, 
состоящаго  изъ  двухъ  пластинокъ:  на 
конці  боліє  длинной  прикріплена  такъ, 
что  можетъ  свободно  двигаться,  короткая, 
которая  и  называется  язиком.  Шух.  I.  94. 
в)  Рыба=Язь,  Ьеисізсиз  і(іиз.  Вх.  Пч.  II. 
19.  Ум.  Язичбк. 

Язикатий,  в,  е.  Болтливый.  Язиката 
баба. 

Язичник,  ка,  м.  Раст.  Оріїіо^гіоззига 
тиі^аіпт  Ь.,  безплодная  вал.  ЗЮЗО.  I. 
130. 

Явнчок,  чка.  .к.  1)  Ум.  отъ  язик.  По- 
мовчи, язичку,  кашки  дам.  Ном  .V  1108. 

Язичку,  язичку!  маленька  штучка, — 
велике  лихо  робиш.  Ном.  .>6  1104.  2)=Ко- 
щок.  Шух.  I.  229.  3)  мн.  Раст.:  а)  Р1ап- 
Іа§о  Іапсеоіаіа.  Вх.  Пч.  1.  12.  б)  Уего- 
піса  Іопдіїоііа  Ь.  ЗЮЗО.  1.  141. 

Язібаба,  ба,  ж.    1)    Відьма.    Вх.    У  г. 

278.  См.  Яга,  язя.  2)  Гусеница  ВошЪах 
гиЬі.  Вх.  Уг.  278. 

Язівець,  вця.  м.  ?  Ми  з  моєю  саме  до 
язівця  доходили,  вертались  з  Лубень. 
Сим.  238. 

'Язь,  язя,  м.    1)=Яз.    Г.    Барв.   471. 
2)  Рыба:  Ьеисізеиз  ісіиз.  Вх.  Пч.  II.  19. 
Ииз  теїапоіиз.  Браун.  28. 
Язюк,  ка,  ч.=Язь  2,  Ьеисізсиз  ісіиз. 

Вх.  Нч.  II.   19. 

'Язя,  язі,  ж.  1  !=Язюк=Я8ь  2.  Ьеисіз- 
сиз ісіиз.  Вх.  Пч.  II.  19.  2)=Гадкта,  Ре- 

Ііаз  Ьегиз.  Вх..Пч.    II.    17.    ЕЗ.    V.    95. 

3)  Злая  баба.  То  язя  з  пекла  родом.  Ном. 
№  2900. 

'Яй!  межд.  1)  Выражаегь  удивленіе. 
Желех.  2)  Выражаегь  боль.  Желех. 

'Яйкатя,  каю,  еш,  гл.  Кричать  яй,  жа- 
ловаться, охать.  Желех. 

'Яйко,  ка,  с.  =Яйце.  Твоя  бабка  і  моя 
бабка  продавали  разом  яйка.  Ком.  Пр. №  1027.  , 

Яйкотітя,  кочу  ткш,  г.т.=Яйкатн. 
Желех. 

Яйце,  ця,  с  1)  Яйцо.  Носиться,  як 
курка  з  яйцем.  Поел.  На  яйцях  спече- 

ний. Рудч.  Ск.  II.  2.  2)  Яичко  (въ  поло- 
выхъ  органахъ).  3)  мн.  Яйця.  Родъ  игры 
въ  мячъ,  который  катятъ  по  вырытому  въ 

землі  ряду  ямокъ;  въ  ту  ямку,  въ  кото- 
рой остановится  мячъ,  бросаютъ  камешекъ, 

называемый    яйце.    КІ^.    1887.    VI.    461. 
4)  Чбртове  яйце.  Неразвитой  грибъ,  Рпаїїиз 
ішригїісиз.  ЗЮЗО  I.  131.  5)  Котячі  айця. 
Раст.  Оіеспота  Ьесіегасеа  Ь.  ЗЮЗО.  Ум. 

Яечко.  На  Похвалу  птиця  похвалиться 
перейм  яєчком.  Ном.  .\і  425. 

Як,  нар.  1)  Какъ.  Вода  чиста,  як 
сльоза.  ЗОЮР.  1.  147.  Добре,  лк  у  Бога 
за  дверима.  ЗОЮР.  I.  147.  О,  як  болить 
моє  серце,  а  сльози  не  ллються.  Котл. 

НИ.  339.  Як  вас  маемо'  звати?  Харьк. 
Як  ти  підеш,  що  такий  дощ?  Харьк. 
Як  крикну  я:  брешеш!  Стор.  М.  Пр. 
47.  Як  дам  ляща  тобі  я  в  пику,  то  тут 
тебе  лизне  і  чорт!  Котл.  Ен.  І.  83.  Як 
глянув  господарь  і  зо  зла  аж  посиніє. 

Гліб.  Як  на  ім'я.  Какъ  по  имени,  какъ 
зовуть.  Забулась,  як  на  ім'я  того  пана. МВ.  І.  138.  Як  ся  маєш?  Какъ  поживаешь? 

Здоров,  Еоле,  панесвату!  ой  як  ся  маєш, 
як  живеш?  Котл.  Ен.  І.  7.  Ян  ось.  Какъ 

воть,  воть  и.  Тут  тілько  що  пере. полив- 
ся Еней  і  рот  свій  затулив,  як  ось  із 

неба  дощ  полився  Котл.  Ен.  II.  33.  Яв 
має  бути.  Какъ  быть  должно.  Набігла  /уля, 
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як  мае  бути.  НВолын.  у.  Ян....  тан.... 
Какъ...  такъ....  Як  діди  і  батьки  наші 

робили,  так  і  ми  будемо.  Ном.  №  688. 
Як  у  воді  не  без  чорта,  так  у  великого 
пана  не  без  жида.  ЗОЮР.  І.   146.  Як  же. 

а)  Какъ  же    Як  же  твого  брата  звуть? 
б)  Да  какъ,  ужъ  какъ.  Як  же  зчепились 

вони, — така  буча  збилася,  що  ледві  роз- 
няли їх.  МВ.  II.  185.  в)  А  какъ.  Як  же 

вмер  паволоцький  полковник...,  він  вий- 
шов. К.  ЧР.  15.  Як  то?  Какъ?  (восклица- 

ніе  удивлевія).  Як  то?  ти  не  хочеш  сього 

робити?  Як  то  при  нар'Вчіи:  какъ.  Як  то 
сумно  було  в  нас  у  хати!  МВ.  II.  45. 
Як-сн=Янось.  Пита  він  як-ся  ласкаво  і 

грізно.  МВ.  II.  125.  Як  набудь.  Какъ  ни- 
будь. Як  небудь  достати  його.  Рудч.  Ск. 

І.  7.  Як  мбга.  Изо  всбхъ  силъ.  Як  мога 

швидче  утікай.  Котл.  Ен.  ПІ.  19.  2^  Какъ 
будто,  будто  бы.  Еней  тогді  як  народився. 
Котл.  Ен  І.  1 1.  В  ь  тоиъ  же  значеній: 
як  би.  Пійшов  на  свято  не  явно,  а  як 

би  потай.  Р.в.  І.  VII.  10.  Вона  стоїть, — 
от  як  би  вона,  без  згадки  і  думки,  разом 
перед  яким  дивом  опинилась.  МВ.  II.  90. 
3)  Если.  Правду  старий  співа,  як  не 
бреше.  Шевч.  154.  Як  би.  Если  бы  Як  би 

не  Біг, — хтоб  нам  поміг.  Ном  №  10. 

Як  би  знала,  що  покине, — була  б  не  лю- 
била; як  би  знала,  що  загине, — була  б  не 

пустила.  Шевч  12.  4)  Когда,  во  время. 
Як  були  ми  в  його,  бачили  його  брата. 
Харьк.  Як  же  мені  знать,  которий  мені 

год?  Як  родивсь,  то  без  нам'яти  був;  як 
ріс,  то  розуму  не  мав;  а  як  уже  до  ро- 

зуму дойшов,  тогди  б  то  й  лічать,  та 
багацько  літ  уплило.  ЗОЮР.  І.  146.  Це 
було  за  царя  Горошка,  як  людей  було 

трошка.  Посл.  5)  Ч'Ьмъ,  нежели.  Йому 
більше,  як  сто  год.  Екат.  Що....  то.... 

Ч'Ьмъ....  гбмъ....  Що  далі,  то  більша  до- 
рожнета  на  хліб.  Харьк.  6)  Лишь,  толь- 

ко. Пільги  мені  на  землі  нічого  не  тре- 
ба, як  оця  домовина.  Г.  Барв.  212. 

7)  Смотря  по,  смотря  какъ,  смотря  какой. 
За  юшкою  подають  звичайно  капусту, 

а  тоді  —  як  у  кого  достаток.  Грин. 
Ш.  536.  Въ  томъ  же  значеній:  як  до.  Чи 

дорогі  воли  на  ярмарку? — Як  до  вола, — 
т.  е.  смотря  по  тому,  какой  волъ.  Полт. 

Се  як,  до  чоловіка:  один  зробить,  а  дру- 
гий ні.  8)  Чуть.  Та  селом  іду— як  не 

плачу:  кого  люблю,  то  й  не  бачу.  Грин. 
Ш.  230.  Охвицер  як  волосся  на  собі  не 

рве.  Г.  Барв.  403.  9)  Як....  як....  (повто- 
реніе).  И....    и....    какъ...,    такъ    в....    Як 

день,  як  ніч, — раз-у-раз  тупаю  та  пра- 
цюю. Г.  Барв.  193.  У  тій  горниці  стіл 

стоїть  і  на  йому  як  пити,  як  і  їсти. 

Мнж.  25.  10)  Як  нижете?  Что  вы  говори- 
те? Ум.  'Якеньки. 

'Якенькн,  нар.  Ум.  оть  як. 
'Явенькнй,  а,  є.  Ум.  оть  який. 
Який,  ява,  яке,  мпст.  1)  Какой.  Як 

же  я,  каже  вовчик,  вирубаю,  коли  я  не 
знаю,  якого  дерева?  Рудч.  Ск.  II.  7.  Який 
їхав,  таку  й  стрів  Ном.  Який  сей  світ 
.великий,  нене!  МВ.  II.  8.  Який  вас  враг 
сюди  награвив?  Котл.  Ен.  І.  16.  Якого 
біса  він  дочку  засмучує?   Г.    Барв.    479. 
2)  Который.  До  кого  ж  я  пригорнуся  і 

хто  приголубить,  коли  тепер  нема  то- 
го, який  мене  любить?  Котл.    НІІ.    340. 

3)  Некоторый.  Сьогодні  оце  сховає  (гроші) 

там,  а  через  який  час  полічить  їх  і  пе- 
рехова    у   друге    місто.    Грин.    II.     143. 
4)  Одинъ,  тотъ,  другой,  иной.  Зараз  всі 
і  потаскались  чого  хотілося  шукать: 

якому  меду  та  горілки,  якому  моло- 
диці, дівки,  оскому  хцоб  з  зубів  зігнать. 

Котл.  Ен.  Ш.  8.  Дивлюся:  в  могилі 
усе  козаки:  який  безголовий,  який  без 

руки,  а  хто  по  коліна  неначе  одтя- 
тий. Шевч.  563.  5)  Какой  нибудь.  Рос- 

питує:  чи  нема  де  якого  нетяги?  Рудч. 
Ск.  II.  9.  Ізлізу  на  яке  небудь  дерево  та 

переночую,  щоб  звірюка  яка  не  напала 

на  мене.  Рудч.  Ск.  II.  157.  Піде  замо- 
лотить коробку,  а  ще  й  зажнемо  якого 

снопа.  Г.  Барв.  435.  Въ  томъ  же  значе- 
ній: який  нёбудь,  який  такий.  Желех.  6)  Не 

який.  Не  большой,  не  очень  большой,  не 

великъ.  Не  яку  худобу  має,  а  живе  з 
достатком.  Мир.  Н.  13.  На  рік  надія  не 

яка.  Мкр.  Г.  61.  Ум.  'Якенький.  Лебед.  у. 
Якийсь  и  явяйся,  якась,  якесь.  Ка- 

кой то.  Один  суддя  був.  у  якомусь  городі. 
6в.  Л.  ХУШ.  2.  Якийся  дивний  чоловік 

з  його  був  МВ.  II.  21.  Якусь  тобі  він 
казань  скаже.  Котл.  Ен.  II.  38. 

Явиватж,  ваю,  вш,  гл.  Куковать.  См. 
Кувати.  Сивая  зазулейка  якикае,  аж  ся 
зеленейка  дубровойка  розлігає.  Гол.  І.  169. 

'Якіл,  якола,  м.  Дятелъ.  Мнж.  3.  Ум. 'Якілко.  Мнж.  4. 

'Явір,  якоря,  м  Якорь.  Судно....  якір 
кинуло  на  дно.  Мир.  Г.  43.  Ум.  Якорёць. 

'ЯвІТ,  ЯКОТу,  М.  Крикъ.  гам  ь  Там  якіт 
такий  зчинили  діти.  Волч.  у.  См.  Яко- 
тіти. 

'Являти,  явлю,  лиш,  гл.  Клянчить,  вы- 
прашивать. Ном.  №  12153. 
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'Яко,  нар.  Какъ.  Употр.  пренмущ.  въ 
вираженій:  яко  мбга.  Изо  всвхъ  снлъ.  См. 
Як.  Біжи,  яко  мога;  щоб  там  ні  крича- 

ло,—не  оглянься.  Шевч.  16. 
Яковий,  а,  ё.  Какой,  каковой,  какого 

рода.  Якова  нива,  таково  й  насіння.  Ном. 
Л   71143. 

Явовйтвй,  а,  е^Явовнй.  Чи  суха 
пшениця?— Яковита  є:  і  суха  й  сира. 
Ирилуц.  у. 

Явовб,  нар.  Какъ,  каково.  Яково  тобі 
у  замужжі?  МВ.  (0.  1862.  Ш.  68).  Яко- 

во буде,— побачимо.  МВ.  (0.  1862.  III.  38). 
Яковбсь,  нар.=Якосъ.  Та  добре  було, 

та  добре  було  та  під  турчином  жити, 
та  яковось,  та  яковось  за  невіру  служи- 

ти. О.  1862.  УШ.  28. 
Якбго,  нар.  Сколько,  какъ  много.  Бач, 

якого  багато  в  мене  грошей.  Рудч.  Ск. 

I.   73.  Якого  тут  людей!  МВ.  II.'  96. Явонои,  на,  -и.=Оконом.  Рудч.  Ск. 
I.  167.  Оглянуться  назад  себе,  аж  яконом 
їде.  Не  доїзджа  до  ланочку,  батіг  рос- 

пусков. Грин.  Ш.  635. 

Явономія,  нії,  ас.=Овоноиія.  У  на- 
шого пана  аж  три  якономії  та  все  здо- 
рові. Славян,  у. 

Яворець,  рдя,  м.  1)  Ум.  оть  якір.  2)  мн. 
ЯиориХ  Колючки  растенія  ТгіЬиІиз  (еггез- 
Ігіз.  Мнж.   194. 

'Явосва.  якосвай,  нар. =Якось  Якоска 
Йог  даст.  Вх.  Лем.  488.  Якоскай  инишк. 
Вх.  Уг.  278. 

'Якось,  нар.  1)  Какъ  то.  Чудно  якось 
діється  між  нами.  Шевч.  102.  Якось  сум- 

но, ніби  мати  покинула  хату.  Шевч. 
111.  2)  Какъ  то,  рать  какъ  то,  однажды. 
Царівна  та  >іішла  якось  на  річку  купа- 

тись. Рудч  Ск.  II  29.  Якось  приходить 
він  до  мене.  Раз  якось  хмара  наступила. 
Глиб.  3)  Какъ  нибудь.  „Як  же,  каже, 
не  плакать,  що  батько  загадав  нам  з 
жінками  на  бенькеш  приїхать....  Як  я 

тебе  повезу?"  -Не  плач,  каже,  лягай  та 
спи:  якось  поїдемо.  Рудч.  Ск.   II.   102. 

Явотіти.  явочу,  тіш,  гл.  Галдіть,  кри- 
чать (о  дътяхъ).  Якотятьдіти.  Лубен,  у. 

См.  Ячати. 

Явурат,  нар.  =  Акурат.  Желех.  Неси 
обідати,  щоб  якурат  сонце  було  у  полу- 

день. Грин.   і.    120. 

Явуратне.  «ар.=Явурат.  Якуратнє  в 
той  час  прийшов  він  до  мене    Винница. 

Ялів,   ва,   м.    Корито    для    кормленія 

собакъ,  находящихся  при  стаді.  0.  1862. 
V.  Кух.  38,  39. 

Ялець,  яльця,  м.  Рыба.:  а)  АІЬигпиз 
Іискіиз.  Шух.  І.  24.  б)  Ьеисізсиз  тиі^агіз. 
Вх.  Пч.  II.  19.  Ум.  'Яльчин.  Вх.  Пч.  II.  19. 
Ялина,  ни,  ж.  1)  Ель  Х.С.  VII.  435. 

Рудч.  ЧП.  216.  Ном.  №  10113.  Посадили 
над  козаком  явір  та  ялину.  Шевч.  82. 

2)  Ялина -Ялинник.  Угор.  Ум  Ялинка,  яли- 
нонька. Як  врізав  дощ!  Стояла  збоку  ялин- 

ка, сів  я  під  нею.  Драг.  187.  Ой  злетів 
пугач  на  ялиноньку.  Рудч.  Чп.  143. 

Ялинка,    ви,    ж.    1)    Ум.    оть    ялина. 
2)  Длинный  шесть  съ  же.гвзнымъ  наконеч- 
никомъ,  которымъ  упираются  съ  барокъ  на 

Днъцр-Б,  идя  противъ  теченія.  Мнж.    194. 
3)  Раст.  Екзиізеїит  агуепзе  Ь.  Вх.  Лем. 
488. 
Ялинник,  ка,  м.  Бльникъ,  еловый  лвсъ. 

Желех. 

Ялиновий,  а,  е.  Еловый.  Но  воду  вий- 
де все  з  відерцями....  із  коромислами  та 

ялиновими.  Грин.  Ш.  164. 
Ялинонька,  ви,  ж.  Ум.  оть  ялина. 

Ялнти,ялю,ялнш,  г.г  =В'ялнтн.  Мил. 
М.  49.  Біле  тіло  в'ялити,  а  червону 
кров  пити.  Мил.  М.  65. 

Ялитй,  тІв,  мн.  Внутренности.  Помо- 
жи мені  Бог  небесний....  вишептати 

(уроки  і....  із  в' язей,  із  плечей,  із  грудей, 
із  ребер,  із  ніг,  із  животів,  із  ялитів. 

(Заговоръ).   Мнж.   152. 
Ялицевий,  а,  е=Ялнновий.  Вх.  Лей. 

188. 
Ялиця,  ці,  ае.  =  Ялниа  1.  Гол.  Ш. 

431.  Ялиця  стогне  й  шелестить.  Млак. 
107.  Ум.  Яличка. 
Ялйчва,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  ялиця. 

2)  Раст.  ЕОдішеїит  агуепзе  Ь.  Вх.  Пч. 
II.  ЗІ. 

'Ялишнив,  ва,  м.  Скупщикь  скота? 
Тепер  та  корова,  що  треба  було  рублів 
сорок  заплатити,  більш  не  дадуть  ялиш- 
ники.  як  рублів  десять.  Гоголь.  Иростакь. 
(О.  1862.  II.  39). 

Ялівець,  яловвць,  вцю,  м.  Можже- 
вельникь.  .Іипірегиз  соштипіз  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  125.  Треться  мнеться  та  й  птиця 
коло  деревця  ялівця.  Гол.  IV.  285.  Ку- 

ривсь для  духу  яловець.  Котл.  Ен.  І.   19. 

'Ялівка,  вн,  ж.  Нетель,  неилодвая  ко- 
рова, корова,  не  имъвшая  еще  теленка. 

Рудч.  Ск.  І.   142.  Ум.  'Ялівочка. 
Ялівийв,  ву,  м.  1)  Молодой  скоть, 

гулевой  скоть,   непюдния    коровы,    овцы. 
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Вх.  Пч.  II.  5.  2)  Птица  Тигйиз  рііагіз. 
Вх.  Пч.  II.  15. 

Ялівцьовнй,  а,  е.  Еловый.  Гн.    I.    74. 
Ялівча,  чати,  с.  Теленокъ.  Вх.  Леи. 

488. 
Яловёга,  ґв.  ж.  Безплодная  овца.  Вх. 

Пч.  II.  6.  См.  Єловеґа. 

Я  ловець    Си.  Ялівець. 

'Яловий,  а,  е.  1)  Бесплодный  (о  ско- 
ті), гулевой.  Ялова  кобила.  Вас.  197. 

В  убогого  одна  корова,  та  й  та  ялова. 
Мнж.  169.  Ялові  воли.  Полт.  У  ялової  ко- 

рови молока  не  випросиш.  Ном  №  5246. 

2)  Безплодный  (о  почв*,  растеніи).  Ро- 
мен, у.  Ялова  земля  не  нагодує,  а  сама 

їсти  просить  (т.  е.  нуждается  въ  удо- 
бреній). Ком.  Пр.  №  525.  Яловий  лопух. 

Борз.  у.  3)  Не  употребляющійся.  Яловий 
міст — мостъ  черезъ  который  не  їздять. 
Ком.  Ср.  №  11397.  Ялова  заставка  у  мли- 

ні Тотъ  шлгозъ,  который  употребляется 
только  иногда  для  спуска  воды,  а  не  для 
работы.  Черк.  у. 

Яловий,  а,  е=Ялиновий.  Будуй,  ма- 
ти, дім  яловий.  Гол.  І.  99. 

'Яловиця,  ці,  ж.  !)=^Ялівва.  Вх.  Пч. 
11.  5.  2)  У  Кожевниковы  сырня  коровья 
кожа.  Вас.  157.  3)  Въ  свадебномъ  обряді 
такъ  называется  курица,  убиваемая  бе:п> 
ножа  (закалываемая  собств.  иеромъ  въ 

голову),  жаримая,  украшаемая  и  съъдае- 
мая,  при  чеыъ  поюгся  пісни.  (Въ  этомъ 
обряді  курица  собств.  заміняеть  телку, 
когда  то  въ  такомъ  случае  убивавшуюся). 
МУЕ.  Ш.  159—164. 

'Яловичий,  а,  е.  Коровій  ірогь,  кожа 
и  пр.);  изъ  коровьей  кожи.  Вас.  158—163- 
Яловичі  чоботи.  Гол.  Од.  15. 

'Яловичина,  ни,  ж.  Говядина.  Харьк., 
Екат.  От  і  подали  борщ,  а  з  борщу  яло- 

вичину покришили  опісля  на  дерев'яній 
тарілочці,  посолили  та  й  брали  по  ку- 

сочку. Кв. 

Яловіти,  вію,  еш,  гл.  1)  Оставаться 
девственной  или  безплодной  (о  самкі  ско- 

та). Ніжин,  у.  2)  Оставаться  не  вспахан- 
ной (о  землі).  Ніжин,  у. 

Яловнйв,  ву,  м.  Раст.  Тпаїісігиш  ап^и- 
вііГоІіат  Ьск.  ЗЮЗО.  І.   138. 

Ялова,  ви,  об.  1)  Засаленный,  испач- 
канный человікь.  2)  Медлительный  чело- 

вікь.  Бач,  яка  ялоза.  Ном.  .V  10956. 

Ялоэнти,  яхбжу,  ялозиш,  гл.  Смазы- 
вать  или    пачкать    чімь    либо    жнрнымъ. 

Ялозили  все  смальцем  губи.  Котл.  Ен. 
Ш.  49. 

Ялозитися,  жуся,  8вшся,  гл.  Иснач- 
киваться  во  что  либо  жирное;  тереться 
около  чего  либо.  Ну  чого  б  се  я  коло  та- 

кої нечисті  ялозився?  Прилуц.  у. 
Ялбэний,  а,  е.  ?  Ялозний  чоловік.  Ном. 

№  10956.  Що  не  кажіть,  а- це  діло  ду- же ялозне.  Полт. 

Яломбв,  мка,  м.  1)  Войлочная  шапка, 
свалянная  на  сукновальні  изъ  овечьей 
шерсти.  Ном.  №  12222.  Вас.  156.  Чуб. 
VII.  413. 

'Яльчив,  ва,  м.  Ум   отъ  ялець. 
'Яма,  ями,  ж.  1)  Яма.  Викопав  у  клу- 
ні велику  яму.  Рудч.  Ск.  I.  62.  Вовки 

яму  вирили  да  й  жиють  собі.  Рудч.  Ск. 
П.  194.  2)  Могила.  Хоч  живий  в  яму 
лізь.  Ном.  Л»  2076.  Вродила  мама,  що 
не  прийме  й  яма.  Ном.  Л;  2074.  Не  по- 

губляй її  й  дуиіі  її,  та  й  нас  не  пхай 
живих  у  яму.  Кв.  Живого  б  любила, 
другу  б  задушила,  а  до  неживого  у  яму  б 
лягла.  Шевч.  28.  Рушниками,  що  прид- 

бала, спусти  мене  в  яму.  Шевч.  14. 
3)  '€ма.  Погребъ.  Шух.  I.  109.  4)  Часть 
ступи.  См.  Ступа  2,  3.  Шух  I.  161,  162. 
Ум.  'Ямка.  Рудч.  Ск.  I.  41.  'Ямочка.  Завтра 
поранку  викопаєм  ямку  і  попа  приведем, 
і  в  ямочку  загребем.  Чуб.  Ш.  96. 

Ямелйна.  ни,  ж.  Омела,  Уізсит.  Вх. 
Лем.  488. 

Ямелюх,  ха,  м.  Свиристель  европей- 
скій,  ВошЬусіїїа  ̂ аггиіа.    Вх,    Лем.    488. 

'Ямнще,  ща,  с.  Огромная  яма.  Боїться 
пекла,  ямища  страшного.  К.  МБ.  II.  137. 

'Ямка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  яма. 
Ямкуватий,  а,  є.  1)  Подобный  ямі, 

впалый.  Очі  ямкуваті.  МВ  II.  191.  2)  ІІо- 
крытый  ямами,  ухабистый.  Ямкувата  до- 

рога, так  трусько  їхати.  Нолч.  у. 
Яилйти,  ямлю,  лиш,  гл.  Набирать,  на- 

купать. Вписавсь  в  купці,  ямлив  товар: 
ледянку  сіль  і  добру  кримку,  мед,  віск, 

білугу,  осятрину,  полотна,  сало  і  кав'яр. 
Мкр.   Г.  54. 

'Ямочка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  яма. 
Ямуватий,  а,  е=  Ямкуватий.  Дорога 

ямувата.  Камен.  у. 
Яичйна.  ни,  ас.=гЯма=Ямка.  Желех. 

Ум.  Ямчйнка. 

'Янгел,  ла,  м.,  янгелив.  ка,  ангель- 
ський, а,  є,  янгелятко,  ва,  с,  янголя- 

точко, ва,  с.=Янгол,  янгол ив.янгольсь- 
кнц,  янголятво,  янголяточко  МУК.  III. 
35.  МВ.  (О.  1862.   Ш.  42). 
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'Янгол,  ла  и  янголь,  ля,  м.  Ангел.. 
Заснув  піп  і  бачить  во  сні:  стоїть  в 
головах  янгол  да  й  каже:  „Не  бійся  ні- 

чого: Бог  мене  послав  на  землю  борони- 
ти тебе".  Рудч.  Ск.  II.  160.  Прилітає 

янголь:  „Прислав  Бог"....  Рудч.  Ск.  II. 
154.  Ум.  'Янголии.  Грин  Ш.  48.  Си.  еще 
янголя,  янголятко,  янголяточко. 

'Янгольський,  а,  є.  Ангельскій.  Янголь- 
ський голосок,  та  чортова  думка.  Нон. 

Л;  2983. 
Янголі,  лати,  с.  Ангелокъ,  ангельчикъ. 

Левиц.  І.  78.  Ум.  Янголятко,  янголяточко 
А  воно  як  янголятко.  Шевч.  74.  І  має 
двоє  діточок,  як  янголяточок.  Шевч.  515. 

Янднла  и  яндола,  лй,  ж.  1)  Большая 
миска  съ  двумя  ушами  по  краянъ.  Вас. 
181.  Лебед.  у.  Припав  циган  до  маслян- 

ки, яндилу  кінчає.  Рудан.  І.  68.  2)  Крыш- 
ка для  улья.  Кіев.  г.  Подол.  г.  3)  Углуб- 

леніе  на  вершині  горы.  Там  на  горі  яндо- 
ла і  терен  росте  у  їй.  Лебед.  у. 

Яничар,  ра.  м.  Янычаръ.  На  турків- 
яничар,  на  бідних  невольників  покликає. 
АД.  І.  209.  У  туркені  яничари  і  баша 
на  лаві.  Шевч.  57.  Уже  прийшли  яни- 
яари!  —  говорять,  когда  явятся  діти  и 
начнуть  шалить.  Ном.  №  9246.  Ум.  Якй- 
ченько.   Турки-яниченьки.  АД.  I.   119. 

Яничарка,  кн,  ж.  Родъ  ружья.  Для 
сильной  армії  своєї....  наклали  повні  га- 

мазеї гвинтівок,  фузій  без  пружин,  бул- 
димок,  флинт  і  яничарок.  Котл.  Ен. 
IV.  56. 

Яничарський,  а,  є.  Яньїчарскій.  Не 
єсть  се  нас  шабля  турецька  порубала, 
не  єсть  се  нас  куля  яничарська  постре- 

ляла.... АД.  І.   258. 
Янйченько,  ка.  м.  Ун.  отъ  яничар. 

Янкір,  ра,  м  =Ванькир.  У  гор. 
Янковськнй,  кого,  м.  Названіе  вале- 
та бубенъ  при  игр*  въ  хвальку.  КС.  1887. 

VI.  465. 

Янчар,  ра,  .«.=Ягнятннк.  Вх.  Зн.  84. 
Я н чарка,  кн,  ж  =Яничарка.  Ухопив 

з  плеча  янчарку,  приложився,  випалив. 
О.   1861.  XI.  31. 

'Япина,  ни,  ж.  Наросты  на  дереві. 
Міусск.  окр.  Бачите,  які  в  осокора  віт- 
ровини  скрізь  та  япини.  Новомоск.  у. 

Япинуватнй,  а,  е.  Покрытый  нароста- 
ми (о  дереві).  Міусск.  окр. 

Япсн,  на,  м.  Японець.  Ходім  диви- 
тись: кажуть,  на  зборі  ̂   япона  приведе- 

но. Ніжин,  у. 

I.  Яр,  яру,  м.  1)  Оврагь,  логь.  Ой 
там  по  над  яром  козак  сіно  косить. 
Мет.  17.  Побачив  у  тім  яру  хату.  Рудч. 

Ск.  II.  188.  2)  Раст.— Гав'яр,  Асога»  са- 
Іатиз  Ь.  Мил.  М.  20.  Ум.  Ярбк.  ярбчок. 
Рудч.  Ск.  II.  144.  Недалеко  милий  оре, 
ой  там  за  ярочком.  Грин.  Ш.  311. 

II.  Яр,  яра,  яре.  См.  Ярнй. 
'Ярва,  ви.  ас.=Лярва.  Борз.  у. 
Ярчак,    ка,    м.     Короткій    тулупчикь 

(у  чабанів  і,  надіваемьій  прямо  на  тіло. 
Мнж.  191. 

Ярей,  ярея,  м.—  Ярич.  Угор. 
Ярем,  ярка.  о.=Ярмо.  Желех. 
Ярёнце,  ця,  с.  Ум.  оті.  ярмо. 
Ярепуд,  да,  .и.=6рвнуд.  Желех. 
Ярепудіз.  дова,  ве.  Бранное  слово: 

проклятый.  Лрепудів  перевертень.  0.  1861- 
Ш.  88.  См.  Єрепудин. 

Яретйчннй,  а,  е=Єретичнй.  Рудч. 
Чп.   101.  Мет.  454. 

Ярець.  ярця,  .«.=Ячнінь,  Нопіеига. Вх.  Пч.  II.  32. 

Ярнза.  зн,  м.  Ярыга,  низшій  служи- 
тель для  разсылки  и  пр.  Тільки  ляха- 

Бутурлака  не  рубайте,  между  військом 
для  порядку  за  яризу  військового  застав- 

ляйте. АД.  І.  215. 

'Ярий,  а,  е.  (Краткая  форма:  яр).  1)  Ве- 
сенній,  яровой.  Ярий  дуб—  дубь,  распу- 
скающій.ся  весной.  Камен.  у.  Та,н  дівчина 
з  чорними  очима  яру  пшеницю  поле. 
Гріш.  Ш.  24  2.  См.  Ярній.  2)  Молодой. 
Я  коза  ярая.  Ном.  №  9265.  Яра  пчілоч- 
ка.  Грин.  Ш.  7.  'Ярий  віск.  Більїй  воскь 
оть  пчель  перваго  літа.  Под.  г.,  Черк.  у. 
Свічечку  ярого  воску  засвітили.  Кв.  3)  Зе- 

лений? Ярая  рута.  Грин.  Ш.  276.  Ти 
те  зернятко  посади,  виросте  з  його  вер- 

ба яра.  Рудч.  Ск.  II.  45.  4)  Полный  спль, 
страстный,  пьілкій.  Стар,  та  яр.  Ном. 
Аг  8698.  Бранное  вьіраженіе:  Чорт  ярої 
баби.  Ном.  №  3557.  5)  Пьілающій.  По- 

дай, сину,  райські  ключі,  яре  пекло  одом- 
кнути.  Чуб.  ПІ.  444.  Ум.  Яренький. 
Яренька  пчілка.  Чуб.  Ш.  40. 

Ярині,  нн,  ж.  Яровой  хлібь,  яровые 
посіви,  яровое  поле.  Ішла  дівка  яриною, — 
ярина  леліє.  Нп.  Ой  орав  милий  у  яри- 
ні.  Чуб.  Ш.   167. 

Ярйнннй,  а,  є.  1)  Яровой.  2)  О  де- 
ревьях!.: всякое  лиственное  дерево,  кромі 

поздняго  дуба.  Яровий  ліс.  Лохв.  у. 
Яритися,  ярюся,  рйшся,  гл.  Пылать 

(обь  огні).  Вх.  Лем.  488. 
Ярйця,    ці,    ж.    1)   Яровая    пшеница. 
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МУЕ.  I.  120.  Яриця-пшениця.  Грин.  Ш. 
50.  Та  наорали,  та  насіяли  пшениці- 
яриці.  Рудч.  Чп.  225.  2)  Родъ  ягодъ  (по 
объяснению,  помещенному  у  Чубинскаго: 
земляника).  До  бору,  тетюрко,  до  бору, 
там  тобі  сосни  з  вибору,  там  тобі  во- 

да з  криниці,  там  тобі  ягоди  яриці. 
Чуб.  IV.  668. 

Ярйч,  ча,  м =їжак.  Вх.  Пч.  II.  6. 
См.  Ярей. 
Ярйщечок,  чка,  х  =Ярок  Ой  там 

за  яром,  за  ярищечком  била  Хима  Явдо- 
кима  собі  нищечком.  Грин.  Ш.  657. 

'Ярість,  ярости,  ж.  Страстность,  пылъ, 
половая  возбужденность.  Черниг. 

Яріти,  ярію,  вш,  гл.  Сверкать,  блистать. 
Фр.  (Желех.).  Дві  зіроньки  яріли  алма- 

зом уночі.  Млак.  28. 

'Ярка,  ки,  ж.  1)  Молодая  годовалая 
овца.  Вас.  198.  Що  тобі  буяри  привезли: 
чи  вівцю,  чи  ярку?  Мил.  Св.  58.  2)  Родъ 

дЄтской  игры.  Ив.  34.  Ум.  'Ярочна. 
Яркий,  а.  е.  1)  Страстный  (въ  поло- 

вомъ  отношеніи).  Яркий  чоловік,  ярка 
жінка.  Камен.  у.  См.  Ярий.  2)  Острый, 
хорошо  рЄжущі8.  Ярка  коса.  Черк.  у. 

'Яркість,  кости,  ж.  Мужское  с/Ьмя. 
Черк.  у. 

Ярковйи,  а,  е.  Относящійся  къ  ручью, 
изъ  ручья  (о  водЄ  и  пр.).  Яркова  вода. 
Вх.  Уг.  278.  Лен....  в  воді  намочит 

(тиждень  в  ярковій  воді,  а  два  в  студ- 
няній).  Вх.  Уг.  249. 

Яркуватий,  а,  е.  Овражистый.  Ярку- 
вате поле  зеленіє  молодими  хлібами. 

К.  (Хата,   135). 

Ярмак,  ка,   «=Ярмарок.  Гол.  II.  713. 
Ярмалок,  лку,  м.  и  пр.— Ярмарок  и 

пр.  Чуб.  II.  370. 
Ярмарковий,  а,  е.  I)  Ярмарочный. 

День  ярмарковий.  О.  1862.  IX.  67. 
2)  Прохавшій  на  ярмарку.  Ярмаркові 
скрізь  складаються  на  ніч.  О  1862.  IX. 
66.  У  саму  глуху  північ,  як  іще  всі  і 
ярмаркові  коло  возів....  спали ....  Кв. 

Ярмаркувати,  кую,  вш,  гл.  ІІродавагь 
или  покупать  на  ярмарке,  торговать  на 
ярмаркахъ.  Народ  буде  ярмаркувати. 
ЗОЮР.  І.  138.  Він  було  не  придбає,  а 
втеряе,  ярмаркуючи.  МВ.  II.  21. 

'Ярмарок,  рку,  м.  Ярмарка.  У  ярма- 
рок поганого  нічого  нема — усе  хороше. 

Ном.  №  14056. 

Ярмарчище,  ща,  с.  МЄсто,  гдЄ  соби- 
рается ярмарка,   ярмарочное    місто.    Там 

було  ярмарчище,  то  всякого  сміття  бу- 
ло там.  Екат.  у. 

Ярмйс  и  ярміс,  су,  ярмів,  зу,  м. 
1)  Способь,  средство.  Вас.  213.  Уже  ж 
можно  якийсь  ярміс  прибрати.  Черн. 

Знахбдиги,  учиняти  ярміс.  Давать  ладъ,  по- 
рядокь,  находить,  что  нужно  сделать.  За- 

носили до  Явдохи  накрадене,  награблене 
добро,  а  вона  вже  сама  знаходила  йому 
ярміс.  Мир.  ХРВ.  166.  Доти  старець 
плохий,  поки  собаки  не  обступлять,  то- 

ді ярміс  найде  і  палкою  обганяється. 
Ном.  №  4224.  Но  те  Юнона  повернула 
і  в  голові  так  коверзнула,  щоб  зараз  учи- 

нить ярміз.  Котл.  Ен.  II.  25.  2)  ІІред- 
логь.  1  про  що  вони  так  довго  бала- 

кають?—А  вони  вже  знайшли  ярмис 
для  балачки.  Переяс.  у.  Як  діти  встря- 

ють не  в  своє  діло,  то  їм  кажуть:  О, 
знайшов  уже  ярміс!  Конст.  у. 

Ярмівка,  кв,  ж.  Родъ  шапки.  На  мні 
шличок-ковпачок;  то   ж    не    ковпачок, — 
шовківка,  то   ж   не   шовківка, — ярмівкс 
Чуб.  IV.  195.  См.  ЯрмГлна. 

Ярмілка,  ки,  ж.=Ярмулка.  Черк,  у., 
НВолын.  у. 

Ярміс.  См.  Ярмис. 
Ярмо,  мі,  с  1)  Ярмо.  КоІЬ.  1.  67. 

Части  его:  верхняя  пластина,  лежащая 
на  іпеЄ  у  воловь:  чашовина,  нижняя  подъ 
шеей— підгфля,  соединяютъ  ихі.  дві  сиГзки 
а  съ  наружной  стороны  запираются  шеи 
воловъ  двумя  же  занбзами;  къ  чашовині 
посредствомъ  привбю  прикрепляется  дере 
ревянное  плетеное  кольцо — наблучка,  на 
девающееся  на  дышло.  Чуб.  VII.  405 
Рудч.  Чи.  250.  Чашовина  посредине  под- 

бивается жєлЄзной  підковою,  а  підгірля 
называется  также  підшийок;  снізки  при- 

крепляются къ  чашовині  наверху  затяга- 
чами или  заволоками,  кожанммъ  или  ве- 

ревочнымъ,  иногда  же  вмЄсто  затягача  въ 
снізок  продевается  нілбчок;  каблучка  къ 
дышлу  прикрепляется  притикою.  Рудч.  Чп. 
250.  Гуцульскія  названій:  чашовина  =  плече, 
підгірля— -підгорниця,  снізок  =  смик,  занози  = 
занізки,  наблучка— живёць  (железное  коль- 

цо) или  рбскрут  (изъ  пареваго  дерева); 
живець  къ  дышлу  (тяж)  прикріплень  при- 
тйкачем.  Шух.  І.  165.  І1рикрЄпить  ярмо 

къ  дышлу — ярмо  нарвати.  Рудч.  Чп.  97. 
Гне  шию,  як  віл  у  ярмо.  Ном.  Л»  1293. 
Іти  неначе  у  ярло— крайнє  неохотно 
итти.  Ном.  Л  5095.  2)  Ключица  Вх.  Уг. 
278.    3)    Иго.    Роскувать    козак    сестру 



ЯРМУЛБА — ЯСИНА. 

1053 

свою  не  хоче,  сам  не  соромиться  конать 
в  ярмі  у  ляха....  Шевч.  160.  Ум.  Ярёмце. 
АД.  I.  53.  На  них  (волах)  яремці  все 
тисові.  Гол.  II.   17,  См.  еще  Єрмо. 
Ярнулка  и  ярмурка,  кн,  ж.  Ермолка. 

Б'ються  жиди  ярмулками.  Ном.,  стр. 
301,  №  378  Стоїть  руде  жиденя  у  чор- 

ній ярмурці.   Рудан.  I    61. 
Ярник,  ва,  м.  Раст.  баїапіЬиз  піуаіів 

Вх.  ііч.  и.  зі. 
Ярнйдя,  ці.  ж  =Ярнна-  Як  я  (дога) 

перейду  три  рази  на  ярь...  возрадукть- 
ся  жита,  пшениці,  жита,  пшениці  і 
всі  ярниці.  Гол.  II.  9. 

Ярній,  я,  в— Весняннй.  Вх.  Уг.  278. 
Си.  Ярий  1. 

Ярок.  ярка.  м.  Уи.  огь  яр.  1)Овражекъ, 
канавка.  2)  Ручей.  Ярок  тече.  Вх.  Уг. 
278.  3)  Кровельный  желобъ.  Вх.  Лем.  488. 

Яропудів,  дова,  ве=Ярепудів.  Яро- 
пудів  сину!  Ном.  №  3572. 
Яропужнй,  а.  є— Яропудів  Стор.  М. 

11р.  65. 
Я  рота,  ти,  ж.  Овечки  и  барашки  воз- 

растомъ  до  одного  года.  Одесск.  у.  0.  1862. 
V.  Кух.  39. 

Я  роти  на,  нн,  ж.  Шерсть  годовалой 
овцы.  НВолын.  у. 

Ярочиовнй,  а,  е.  Сделанный  изъ  шерсти 
годовалой  овцы.  Ярочкова  свита.  О.  1861. 
XI.  26. 

Ярочок,  чка,  м.  Ум.  огь  ярок. 
Ярбшка,  кя,  ж.  Родъ  ристенія.  О.  1862. 

IV.  72. 

Ярувати,  ярую,  бш,  гл.  Выть  ыъ  лю- 
бовномъ  возбужденіи.  А  той  як  коло  дів- 

чат ярує!  Черк  у.  В  се  врем' я  Юпитер 
підпивши,  з  нудьги  до  жінки  підмо- 

тавсь... гМое  безсмертиє  ярує,  роскоиі- 
них  ласк  твоїх  бажа".  Котл.  Ен.  VI.  35. 

Яруга,  гя,  ж.  Большой  оврагь,  логь 
(см.  яр».  По  степових  балках  та  яругах. 
Дещо. 

Ярча,  чати.  с.  Ягненокъ  до  года.  Вх. 
Пч.  11.  6. 

Ярчак,  ка,  м.  Толпа,  куча.  Так  вони 
(шалапути)  ярчаком  собі  і  ходять,  до  нас 
гаразд  вони  і  не  туляться. — Що  то  зна- 

чить: ярчаком? — Значить:  купами.  Пав- 
логр.  у.  (Залюб.).  Риба  так  ярчаками  і 
ходе.  Мнж.   194. 

Ярчаннй.  а,  є— Яшвий.  Вх  Лем.  488. 
Ярчавка,  кн,  ж.   1)— Ячиіака  1.  Вх. 

Лем.  488.  2)  Порода  грушъ,  поспевающая 
одновременно  съ  ячменемъ.  Вх.   Уг.   278. 

Ярчук,  ка,  ж  1)  Ягненокъ.   Гол.    Од. 

39.  2)  Собака  съ  волчьими  зубами, — ее 
боятся  ведьмы  (нар.  повърье).  ЗОЮР.  П. 
38.  У  мене  6  собака  ярчук;  у  неї  вовчі 
зуби, — її  і  відьми,  і  вовки  бояться.  ХС. 
VII.  451.  Коли  хочеш  завести  ярчуків, 
то  треба  сучку,  як  ощениться,  вбить  і 
цуценят  всіх  перебить,  оставить  одну 

тіки  сучечку,  та  так  аж  до  дев'яти 
поколингй,  а  тоді  вже  дев'ята  сучечка  і 
наведе  ярчуків.  Драг.  69. 

Ярчучка.  кн,  ж.  Сука  —  ярчун.  См. 
Ярчук  2.  А  наша  ярчучка,  чоловіче,  още- нилася. ХС.  VII.  451. 

Ярь,  ярі,  ж.  І)  Весна.  Ном.  №  548. 
2і=Ярина.  Як  я  (дот)  перейду  три  рази 
на  ярь....  возрадуються  жита,  пшениці, 
жита,  пшениці  і  всі  ярниці.  Гол.  Н.  9. 

Ярюватн.  ярюю,  еш,  гл.  Совершать  ве- 
сеннюю полевую  работу,  пахать  и  сіять 

весной.  Угор. 

Яса,  си,  ж.  1)  Огласка,  шумъ.  Ой, 
Хмелю, — коже, —  Хмелику!  вчинив  еси 
ясу  і  поміж  панами  великую  трусу. 
ЗОЮР.  I.  168.  2)  Салютъ,  привітствіе 
пальбой.  Із  дванадцяти  штук  гармат 

грімали,  ясу  воздавали.  АД.  І.  217.  Гос- 
тям лицарську  ясу  воздаємо — стріляємо. 

Морд.  Ш.  86. 
Яселечка,  чок,  ясёлка,  лок,  ясельці 

(ясельця),  лець,  мн.  Ум.  огь  ясла. 
'Ясен,  ясна,  вё.  Краткая  форма  огь ясний.  Мет.  162. 

Ясенець,  нцю  и  нця,  м.  1)  Раст.  Біс* 
Іатпиз  Ггахіпеїіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  178. 

2)  Первый  тонкій  и  прозрачный  ледъ  на 
цруді  или  ръкъ.  К.  11.  Михальчукъ. 

Ясенйна,  ви,  ж.  Ясеневое  дерево.  Ліс 
чорний  та  темний,  грабина,  як  свічки, 
та  ясенина.  Св.  Л.  211.  Коло  млина  ясе- 

нина.  Грин.  Ш.  385. 
Ясеновий,  а,  е.  Ясеневый.  Грин.  ПІ. 

29.  Ясенове  вугілле.  Грин.  II.  38.  Дошки 
ясенові.  Щог.  В.  50. 

Ясенок,  нка,  м.  Ум.  огь  ясень. 

'Ясевь,  ня,  м.  Ясень,  Ргахіпиз  ехсеї- 
зіог  Ь.  ЗЮЗО.  І.  123.  Сичі  в  гаю  пере- 

кликались та  ясень  раз  у  раз  скрипів. 
Шевч.  26.  Ум.  Ясенбн.  Гнеться,  неначе 
молодий  ясенок.  Кв. 

Ясётр,  ра,  м.  Рыба  Асірепзег  зіигіо. 
Вх.   Пч.  II.  18. 

Ясина,  нй,  ж.  Шумъ,  тревога,  огласка. 
См.  Яса  1.  Ви,  панове  молодці,  кайдана- 

ми не  стучіте,  ясини  не  учиніте,  ніко- 
торого  турчина  в  галері  не  збудіте.  АД. 
І.  214. 



1054 ЯСИР — ЯСН03ЕЛЕНИЙ. 

Ясир,  ру,  м.  1)  Пленные,  добыча,  со- 
стоящая изъ  населенія,  взятаго  въ  неволю. 

ЗОЮР.  I.  102.  К.  ЧР.  428.  2)  Толпа.  Вас 
такий  ясир,  що  нігде  й  повернуться. 
Борзна. 

Нейрити,  рн>,  рнш,  гл.  Брать  въ  плбнъ, 
въ  неволю  население.  Орда....  ясирить, 

полонить,' К.  ПС.  125.  Налетіла  з  Кри- 
му буря' на  село  щасливе:  гумна  палять, 

хати  гроблять,  ясирять,  що  живе.  К. 
МБ.  X.  8. 

Ясйрннй,  а,  е.  Относящейся  къ  ясиру 
Продав  мене  в  ясирную  неволю.  К.  Бай,  59. 
Ясйрннк,  ка.  м.  Пленный,  взятый  въ 

ясир.  Народе  мій,  ясирнику  татарський. 
К.  XII.  58. 

Ясирування,  ня,  с.  Пліненіе,  взятіе 
въ  ясир.  Столітнє  пращурів  ясирування. 
К.  Дз.  51. 

Ясйтн,  яшу,  яейш,  гл.  Сообщать.  „Бра- 
те мій  рідний!  уже  хоч  бий,  тілько  па- 
нові батьку  не  яси"!  Так  що  ж?  у  та- 
кого одмолишся?  1  нагаєм  вибив,  і  ко- 

шовому з'ясував.  ЗОЮР.   І.  160. 
'Ясік,  ка,  м.  Маленькая  подушка.  Хо- 

тин, у. 

'Ясвір,  (ра?  кору?),  м.  Раст.  Капшіси- 1и».  Вх.  11ч.  І.  12. 

'Ясла,  ясел,  ж.  мн.  1)  Ясли.  Ясла  до 
коней  не  ходять.  Ном.  Л>  4479.  Хиба 

ревуть  воли,  як  ясла  повні?  К.  Іов.  •  13. 
2)=Ясна.  Пятигор.  окр.  Уві.  Яселка,  ясе- 

лечка, ясёльця.  Чуб.  Ш.  323,  337.  На- 
Ордані  тиха  вода  стала;  там  Пречиста 
свого  сина  купала,  а  скупавши,  в  шовко- 
веє  сповила,  а  сповивши,  в  яселках  вло- 

жила. Чуб.  Ш.  324.  Був  собі  журавель 
да  журавочка,  наносили  сінця  повні 
ясельця.  Г.  Барв.  38. 
Яслйна,  ня,  л:=Ясла  1.  Не  тай 

Христа  у  яслині.  Грин.  Ш.  27. 
'Ясна,  ясен,  ж.  мн.  Десна.  Камен.  у  , 

Черк.  у. 

'Ясний,  а,  ё.  Світ.іьій,  блестящій,  сіню- 
щій,  чистый,  прозрачный.  Ясний,  як  со- 

нечко. Ном.  №  13144.  Що  любив  і  ко- 
хав, собі  дівчину  мав,  як  зіроньку  ясну. 

Мет.  24.  Погляд  ясний.  МВ.  II  14.  Очі 
ясні.  Ном.  Лі  269.  Ясний  день.  Ясна  во- 

да. Ном.  №  9846.  Эпитетъ:  а)  сокола: 
ясний  сокіл,  в)  хорошо  вмнеченнаго  хлі 
ба.  На  столі  лежав  ясний  да  високий 
хліб.  К.  ЧР.  39.  Наш  коровай  ясен  був. 
Мет.  162.  в)  свободы.  Та  засійся,  чорна 
ниво,  волею  ясною.  Шевч.  652.  О  чело- 
вікі:  со  спокойныыъ   и    свътлымъ    выра- 

женіемь  лица.  Вона  була  спокійна  та 
ясна.  МВ.  II.  170.  Божий  чоловік  ясен 
був  на  виду,  мов  душа  його  жила  не  на 
землі,  а  на  небі.  К.  ЧР.  33.  Ум.  Яснень- 

кий, яснесенький. 
Яснина,  ни.  ж.  Світь  отъ  огня.  Вх. 

Лем. '488. 
Ясніти,  яевю,  нйш,  гл.  1)  Ділать  бле- 

стящими полировать.  Вас.  163.  Рк.  Ле- 
виц.  По  сліду  видно  було,  що  у  брички 
були  нові  шини  на  колесах,  бо  старі 
шини  яснять  місто,  а  нова  усе  наче 
копа.  Екат.  у.  (Залюб.).  Хай  зуби  яснйть! 
говорится  о  лошади,  стоящей  передъ  пус- 

тыми яслями.  Мвж.  171.  1)  Объяснять, 
изъяснять.  Давай  яснити  нам  та  баба — 
як  і  що  і  до  чого,-  аж  набридла.  Ново- 
моск.  Вона  не  яснила  всього,  а  так  тіль- 

ки сказала,  натяком.  Павлогр.  у.  (За- любов.). 

'Ясність,  ности,  ж.  Світлость,  блескъ, 
сіяніе.  Драг.  329.  В  костьолі  така 
ясність.  Драг.  269.  Виходить  кінь  з  мі- 
сяцьом,  така  ясність  від  нього  вдарила 

Драг.  263. 
Ясніти,  нію,  вш,  гл  1 )  Світліть,  до- 

латься світліє.  На  дворі  ясніє.  Тихо 
піднявся  місяць  -угору,  зменшаючись  і 
ясніючи.  Левиц.  І.  15.  2)  Быть  св*тлымъ, 

Грядущее  сяйне  тобі  полуднем,  тепе- 
решнє яснітиме,  як  ранок.    К.    Іов.    25. 

'Ясно,  нар.  Світло.  В  хаті  ясно,  як 
серед  дня.  Левиц.  І.  52.  Нмісто  обычной 
ср.  ст.  ясніше  въ  одной  пісиі:  ясше.  Ой 
ясно,  красно,  та  куда  сонгнько  сходит, 
ой  ясше,  красше  куда,  рідна  матінка  хо- 

дит. Гол.  III.  14  7.  Ум.  Ясненько,  яснесенько. 
Яснобарвна,  а,  е.  Світлаго  цвіта, 

св^лыхъ  цвітові  Желех. 

Ясновельможний,  а,  е.  Світлійшій, 
сіятельньїй.  (Титулъ  украинскаго  гетмана). 
Базарі,  де  військо,  як  море  червоне,  пе- 

ред бунчуками,  бувало,  горить,  а  ясно 
вельможний,  на  воронім  коні,  блисне  бу- 

лавою,—море  закипить.  Шевч.   149. 
Ясновельможність,  ности,  ж.  Світ- 

лость,  сіятельство.  (Титулъ  украинскаго 
гетмана).  Стор.  І.   184. 
Ясяовишневий,  а,  е.  Красный.  Левиц. 

Нов.  203. 

Ясножовтвй,  а.  є.  Світло-желтьій.  Сті- 
ни були  помальовані  ясножовтою  барвою. 

Левиц.  Пов.  19. 
Ясновелений,  а,  є.  Світло-зеленьїй. 

Яснозелена  сукня.  Левиц.  Пов.  288. 
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Яснозорий,  я,    е=Ясноокий.    Желех. 
Яснокосий,  а,  е.  Со  светлыми  косами. 

Желех. 

Ясномуха,  хн.  .лс.=Синьогрудка.  Вх. 
Пч.  II.  12. 

Ясноокий,  а,  е.  Со  светлыми,  блестя- 
щими пазами.  Андрійко  був  у  мене  пов- 

новидий, ясноокий,  кучерявий.  МВ.  11.  7. 
Дівчина  ясноока.  Млак.  47. 

Ясносйяій,  я,  е.  Голубой.  Зося  убра- 
лась в  нову  ясносиню  сукню.  Левиц.  І. 

286. 

Яснота,  ти.  ж.  Светлость,  светлые 
цвіта,  краски.  Левиц.  І.  461. 

Ясночервоний.  а.  є.  Світло  красны  в. 

Шия  була  обв'язана  ясночервоною  хусточ- 
кою. Левиц.  Лов.  288. 

Ясокір.  кору.  м.  Раст.  Рориііі*  пі£га. 
Вх.  Пч.  II.  34.  Ся.  Осокір. 

'Ясонька  и  ясочка,  кн.  ж.  ?  Оченьки, 
як  ясоньки.  КЗ.  V.  116.  Весела,  як  ясоч- 

ка (о  дівушкі).  Ном.  .^  8437 .  Як  ясочки 
граютгь  Марусини  очі    Греб.  393. 

'Ястер,  ра,  м.  1)=Ястріб.  Вх.  ІІч. 
ІГ.  8.  2)  Гаст.  А$іег  сіппеп^ік  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  113. 

Ястребаня,  ні,  ліс.  Плохая  курица, 
ястребу  лишь  годная.  Фр.  (Желех.). 

'Ястріб  и  яструб,  ба,  м.  Ястребъ.  Вх. 
Пч.  II.  8.  Яструб  великий,  нурячий  =  Шу- 
ліка.  Вх.  Пч.  II.  8.  Десь  той  яструб  і 
залетів.  Мнж.  123.  Голуб...  од  ястріба 
ховався.  Рудч.  Ск.  II.  36. 

Яструбеня,  нятя,  с.  Птенецъ  ястреба. 
Сим.  200. 

Яструбець,  бця,  м.  Малый  ястребъ. 
Вх.  11ч.  П.  9. 

'Яструбів,  бова,  ве.  Принадлежащей, 
свойственный  ястребу.  Його  широкі  ру- 

кава здавались  яструбовими  крилами. 
Левиц.  Нов.  І.  351. 

'Ясше.  См.  Ясно. 
Ятел  и  ятіл,  ятла,  м.  Дятелъ.  Грин. 

И.  4.  Ятіл  прилетів.  Рудч.  Ск.  І.  155. 

Де-де  ятел  довбав,  жовна  фітькала, 
туркала  горлиця.  Св.  Л.  2111.  Ум. 

'Ятлик,  ятличок.  Ятлик  і  полетів.  Грив. 
І.  145. 

'Ятер,  ра,  ятерь,  ря  и  ятір,  ра,  м. 
Рыболовный  снарядъ:  сіть,  натянутая  на 
несколько  обручей,  расиоложенныхъ  другъ 

отъ  друга  ва  '/г- 1  арш.;  обручи  посте- 
пенно уменьшаются  въ  діаметрі  и  сіть 

съуживается,  переходя  въ  глухой  конецъ — 
кутець;  къ  первояу  большому  обручу  при- 

кріпляется  друїая  воронкообразная  сіть, 
иміющая  на  конці  небольшое  отверстіе 

(устенок)  и  входящая  внутрь  большого  ко- 
вуса,  для  чего  закріпляется  тоненькини 
веревочками  къ  глухому  концу;  впереди, 

у  основаній,  къ  первому  же  обручу  при- 
кріпляется  два  крилі  изъ  сіти  такой  же 
вышины,  какъ  и  основавіе.  Браун.  18. 
Иногда  крыло  бываетъ  одно,  тогда  на 
другоыъ  конці  его  поміщень  второй 
ятір,  совершенно  одинаковый  съ  первымъ. 

Харьк.  у.  Части  ятеря  галицкаго:  внутрен- 

ній  конусъ — суя'трик,  отъ  ятеря  йдуть  два 
крила.  Вх.  Пч.  II.  22.  Вони  улізли  у 
нтір,  та  вже  й  не  вилізе  (щука).  Рудч. 
Ск.  1.  Усю  торішню  зіму  рибалка  яте- 

ром ловив  в  тій  річці  рибу.  Греб.  388. 
Ум.  Ятерець.  См.  Єтір. 

Ятерйна,  нн,  ж.  1)=Ятір.  2)  Сіть, 
употребляемая  для  ятера.  Треба  найти 
чорного  кота  та  вмотати  в  ятерину. 

Драг.  35. 
'Ятя,  йму,  ймеш,  2.і.  Начинать,  браться. 

А  як  єсо  яв,  мій  миленький,  иную  лю- 
бити, яка  ти  ся  пригодиця  всяка  на- 

ходити. Гол.  II.  541.  См.  Няти. 

'Ятися,  ймуся,  ймешся,  гл.  Браться,  на- 
чинать.— чогб.  Браться  за  что,  предпри- 
нимать что.  Желех. 

Ядбся.  Прилично,  хорошо,  красиво.  Же- 
лех. У  мойого  милейкого  чорное  волося, 

коли  іде  горі  селом, — дуже  му  ялося. 
Гол.  IV.  515.  Богачеві  все  ямсі.  Фр.  Пр. 
97.  Чи  ялося  свиням  на  росу  ходити? 
Ном.  №  2480.  См.  Нятися. 

'Ятіл,  ятла,  м.  Си.  Ятел. 

'Ятір,  ра,  м.  См.  Ятер. 
'Ятка.  кн,  ж.  Базарная  или  ярмароч- 

ная палатка,  балагань.  Нема  тіх  яток, 
що  продають  рідних  маток.  Ном.  .V:  9360. 

Ум.  'Яточка.  Я  куплю,  я  зроблю  яточку 
під  тином,  торгувать,  шинкувать  буду 
чарочками.  Шевч.   182. 
Ятлння,  нятя,  с.  Дьтенышъ  дагла. 

Котик  поліз  на  дерево,  видрав  там  ятле- 
нята.  Рудч.  Ск.  І.  155.  Ум.  Ятлинатко, 
ятлиняточко.  Ятлик  і  полетів.  Лисиця  ско- 

ріш до  гнізда  та  за  ятлинятко.  Грин. 
І.   145. 

'Ятлжк,  ка,  м.  Ум.  отъ  ятел. 

Ятрак,  мі,  м  —  Кімльч.  Вх.  Пч.  II.  22. 
Ятрйстнй,  а.  е.  Который  легко  ятрить- 

ся. Камей,  у.. В  мене  тіло  не  ятристе, — 
хутко  гоїться.  Подол.  г. 

'Ятрити,  ятрю,  риш,  гл.  Растравлять 
(рану). 
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'Ятритися,  рюея,  рншоя,  гл.  О  ра- 
ні: растравляться,  воспаляться,  гноиться. 

Ятриться  виразка.  Чорн.  у. 

Ятрівка,  кя,  ж.  Жена  мужнина  брата. 
Рудч.  Ск.  II.  143.  МУЕ.  Ш.  171. 

Ятрівчнн,  ва,  не.  При  надлежащ!  й  же- 
В'В  мужнина  брата.  Ятрівчина  свита. 
Харьх. 

Ятрбха,  хн,  лс.=Ятрівва.  Желех. 
Ятряний,  а,  е.  Объ  огвн:  сильно  пы- 

лающій.  Ятряний  огень.  Вх.  Зн.  84. 

'Ять,  (ті,  ж.  ?).  Родъ  рыболовваго  сна- 
ряда (во  не  ятір).  Уман.  у. 

'Яфввн,  яфян,  ж.  мн.=Кфллш.  Вх. 
Зн.  1. 

Яфнннйв,  ва,  ж.  Раст.  черника,  Уас- 
сіпіига  шігШІиз.  Вх.  Пч.  II.  37.  Си.  Афи- 
ни,  яфини. 

'Яфври,  яфяр,  ж.  ,ин.=Яфиви  =  Афи- вв.  Вх.  Лем.  188. 

Яфирнйв,  ва,  м ;.= Яфннвнк  Вх.  II ч. 
II.  37. 

Яхйдннй,  а,  е= Єхидний.  В  старої 
яхидної  баби  десять  чортів  сидить  та 
ще  й  на  дванадцять  сідала  гуляють. 
Ном.  №  9057.  Прибігла  фурія  із  пекла 
нхиднійша  од  всіх  відьом.  Котл.  Ен. 
IV.  35. 

Яхядство,  ва,  <•  .=  Єхидство  Котл. 
(Желех.) 

Ячати,  ячу,  ячиш,  гл.  1)  Кричать  по 
лебединому.  АД.  І.  253.  Піди  ти  степом 
по  над  Дніпром,  послухай  ти,  чуро:  чи 
то  гуси  кричать,  чи  лебеді  ячать.  АД. 
І.  248.  2)  Кричать,  шуміть  (о  многихъ 

людяхъ).  АД.  І.  2\Ь.  Ви,  турки- яничари, 
помаленьку  ячіте,  мого  вірного  клюш- 
ника  не  збудіте.  АД.  І.  213.  Через  поле 

чути  глухий  гомін,  ячать  здалеку  людсь- 
кі голоси.  К.  ЧР.  314.  Уже  пізно,  а  й 

досі  діти  ячать.   Лебед.  у.    См.    Янотіти. 
Ячмёник,  ву  и  ячиеннчок,  яву.  М. 

Ум.  оть  ячмінь. 

Ячнінець,  нцю,  м.  Ум.  оть  ячмінь. 
Ячхінйсько,  ва,  с.=Яшнище.  Вх. 

Зн.  84. 

Ячвінва,  ви,  ж.  1)  Ячменная  солома. 
Хотин,  у.  2)  Порода  вартофеля.  МУЕ.  І. 
101. 

Ячмінний,  а,  є  =- Яш  ний.  Ячмінний 
колос.  Ном.  №  471.  Ячміннее  зернячко. 
Чуб.  Ш.  250. 

ЯчиІвявк,  ва,  м.  1  )=Водібрюх.  Вх. 

Пч.  II.  10.  2)  Въ  загадкі:  собака.    Ном., 
стр.  294,  №  122. 
ЯчлівИвця,  ці,  де.=Ячмівва   1.    В*. 

Лем.  488. 

Ячмінь,  меню,  м.  1)  Ячмень,  Ноічіеші) 

уці^аге.  ЗЮЗО.  І.  125.— гблий.  Нопіеитпіі- 
сїит.  ЗЮЗО.  І.  125.  Звеліла  мені  мати 

ячменю  жати.  Чуб.  ПІ.  250.  Мв.  Ячмені, 
ячмени.  Ячмень  на  корню.  Торік  ячмени 
добрі  були.  Камен.  у.  2)  Воспаленіе  сальной 
железки  въка,  Ьогйеоїит.  Ум.  Ячмёник, 
ячивничои,  ячмінець.  Ячмёник  зійшов.  АД. 

I.  54.  А  я  житечка  не  акала,  ячме- 
ничку  не  в'язала.  Грин.  Ш.  311.  Оце  у 
мене,  брате,  овесець....  оце...  ячмінець. 
Рудч.  Ск.  II.  134.  Ячмінець  во  2  зн.  Грин. 
II.  318.  Мил.  М.  34. 

'Ячивй,  а,  е=Яшний.  їж  ячне  так, 
нк  смачне.  Ном.  №  2411.  Приймай  ячне 
за  вдячне.  Ном.  №  2411. 

Яш  вар,  ра,  .и  —Йорж,  Асегіпа  сегипа Ь.  Вх.  Пч.  II.  18. 

'Яшинй,  а,  е.  Ячменный.  Яшний  колос. 
Грин.  Ш.  256.  Пироги  яшні.  Мет.  233. 
Мае  п'ять  хлібів  яиших.  вв.   I.    VI.    9. 

'Яшници,  ці,  ж.  Ячменная  солома. Сим.  153. 

'Яшввще,  ща,  с.  Ноле,  гдв  былъ  ячмень. 
Черк.  у.  Лохв.  у.  Вас.  196. 

'Яштруб,  ба,  м.  Ткапкій  инструмента, 
им-бющій  видъ  кнута:  палочка  и  привязан- 

ная къ  ней  витка;  служить  для  прикре- 
плен ія  основы  къ  навою:  онь  продевается 

въ  конецъ  основы,  нитка  завязывается  и 
загвмъ  яштруб  вкладывается  въ  ґару  навоя, 
удерживая  тамъ  основу.  Ковст.  у. 

Ящериний,  а,  е.  Принадлежащій,  свой- 
ственный ящерице.  Мил.  М.  49.  См.  Ящір- 

чин, ящуриний. 

'Ящик,  ка,  м.  1)  Кузовъ  телегн.  Со- 
стоитъ  изъ  передни  и  задка,  стінки  коих  і, 

называются  кругами,  и  изъ  боковъ,  назы- 
ваемыхъ  полудрабки;  каждый  полудрабок 
составляю гь:  два  горизонтальных!,  и  на- 
раллельныхъ  бруски,  соединенные  щаблями, 
покрытыми  лубном,  лубом;  внизу  ящии 
скріплень  тремя  підлеглий,  а  ва  ннхъ 
кладется  дбшна,  которая  прихватывается 

швбрінем;  верхніе  бруснй  своими  оконеч- 
ностями продітьі  въ  крижівниці  и  закреп- 

лены яагвідками;  вмісто  крижівниць  ді- 
лаютъ  иногда  вязни.  Рудч.  Чи.  250. 
2)  Жестянка,  кружка.  Вх.  Зн.  84. 

'Ящірка,  кв.  ж.  Ящерица,  Ьасегіа. 
Вх.  Нч.  17.  Употребляется  кахъ  бранное 
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слово  для  женщинъ.  Котл.  Ев.  П:  11. 

Ум.  'Ящірочка.  Зелененька  ящірочка  у 
траві  проти  сонечка  гріється  Морд. 
Оп.  91. 

'Ящірчнн,  на,  не.  Прияадлежащій, 
свойственный  ящериц*.  Желех. 

'Ящур,  ра,  м.  1)  Саламандра,  баїашап- 
гіга.  Вх.  Лем.  486.  Вона  мня,  Івасеньку. 
та  й  очарувала,  лютими  мня  ящурами 
нагодувала.  Гол.  І.  77.  2)  Назвавіе  су- 

щества, упоминаенаго  въ  весенней  хоро- 
водної игр*,  носящей  то  же  названіе. 

Мил.  53.  Сиди,  сиди,  ящуре,  в  хороиюму 

місті,  май  собі  жінку,  як  перепілку. 
Кого  ймеш  — обдереш,  собі  грошей  набереш 

і  ящурку  спом'янеш.  Мил.  53. 
Ящурвеяя,  а,  е=Ящернвий.  Якіящу- 

рині  в  його  очі.  Г.  Барв.  92. 

Ящуряця,  ці,  ж  —  Ящурна  1.  Вх. Лем.  488. 

'Ящурка.  вя,  ж.  1)=ЯщІрка.  О.  1862. 
IX.  33.  Прилізли  гадюки,  жаби,  ящурки. 

Рудч.  Ск.  II.  59.  2)  Саламандра  (—самка?). 
Вх.  Лем.  488.  См.  Ящур  2. 

Ящурячяя,  а,  е=Ящурнвяв.  Ящуря- че  яєчко  сухе.  ІІятигор.  окр. 



Брестныя  имена  людей. 

Примгчаніе.  Очень  часто  имена,  являющіяся  по  формі  уменьшительными,  упо- 

требляются народомъ  какъ  основный,  таковы  напр.  Грицько,  Хэрько,  Химка  и  пр.  Чтобы 

отметить  это,  всв  такія  имеяа  поставлены  какъ  основный,  не  смотря  на  ихъ  форму. 

Въ  остальномъ  съ  уменьшительными  и  ласкательными  именами  людей  принять  готъ  же 

порядокъ,  что  и  во  всемъ  словаре:  всв  ові  указываются  при  оевовномъ,  при  чемъ, 

если  уменьшительное  въ  алфавитномъ  порядки  слідуеть  непосредственно  за  основным  ь, 

то  оно,  какъ  и  всв  непосредственно  слідующія  за  нимъ  уменьшительный,  отдельно  въ 

алфавитъ  не  выставляется;  въ  противномъ  случа*  уменьшительное  стоить  на  своемъ 

м-встЬ  въ  алфавит*  со  ссылкой  на  основное.  Буквы  ВД.  при  имени  значать,  что  оно 

выписано  изъ  книги  и  доставлено  г  номъ  В.  Дорошенко  (къ  сожал'внію  имъ  не  отме- 
чены были  источники);  имена,  помеченный  Лохв.  у.,  записаны  также  имъ  отъ  народа 

въ  Лохвицкомъ  уъздъ\ 

А. 

Абакам,  на,  м.  Аввакумъ.  Лохв.  у.  Си. 
Бакуи. 

Авдйна,  нн,  ;*?.— Явдоха.  Радом,  у. 
Азнло,  ла,  м.  Вавила.  Лохв.  у. 
Агапбн,  на,  м.  Агаеонъ.  Лохв.  у.  См. 

Гапон. 

Адам,  на,  м.  Адамъ.  Чуб.  Ш.  333.  См. 
Одам,  Ядам.  Ум.  Адась.  ВД. 

Аксана,  нн,  лс.=Онсана.  Федьк.  Ш. 
108. 

Авсбнія,  нії,  Аксёня,  ві,  лс.= Оксана. 
Федьк.  I.  120,  118.  Федьк.  Пов.  55. 

Аирос,  са,  Анрось,  он,  м.  Амвросій. 
Левч.  183.  Лохв.  у.  См.  Омрось. 

Анан,  на,  м.  Ананія.  Шейк.  Ум.  Ана- 
нечко,  Ананцьо,  Аніньо.  Шейк. 

Анатоль,  ля,  м.  Анатолій.  Св.  Л. 

АндрІвць,  йця,  Андрівчко,  ка,  м.  Ум. 
отъ  Андрій. 

Андрій,  рія,  м.  Андрей.  ЫВ.  П.  8. 
Чуб.  Ш.  382.  Ум.  Андрійко.  Чуб.  III.  311. 

МВ.  П.  7.  АндрГечио.  Чуб.  ІУ.  121.  АндрГ- 
ець.  ВД.  АндрГйцьо.  Подольск,  г.  Андріяш, 

Андрунь.  ВД  Андрбсь.  ВД.  Андрусь.  Павл. 
75.  Андрусии.  ВД.  Андрусенько.  О.  1862. 
IV.  23.  Чуб.  V.  350.  См.  Андрух,  Ондрій, 
Яндрій,  Яндрух. 

Андріян,  на,  .«.  Адріань.  Лохв.  у. 
Левч.  183. 

Андріяш,  ша,  м.  Ум.  очъ  Андрій. 

Андрбя,  на,  м.  Андроникъ.  Лохв.  у. 
Левч.  183. 

Андрбсь,  ся,  м.  Ум.  отъ  Андрій. 

Андрунь,  ня,  м.  Ум.  отъ  Андрій. 
Андрусенько,  Андрусяк,  ка.  Андрусь. 

ся,  м.  Ум.  отъ  Андрій. 

Андрух,  та,  .к— Андрій.  Фр.  Пр.  5- 
Ум.  Андрушко.  Ном.  №  5289.  Фр.  Пр.    5- 

Авна,  нн,  ле.=Ганва.   Чуб.    Ш.    95- 

Аннйця,  ці,  ас— Анна.  Вх.  Зн.  1.  Гол- 
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II.  322.  Ум.  Антична.    Вх.    Зі.    1.    Аннй- 
ченька.  Гол.  II.  130. 

Антін,  па,  м.  Аятипа.  Лохв.  у.  Ух. 
Антмпко.  Лохв.  у. 

Антін,  тбна,  м.  Антонъ.  Ном.  )6  675. 
Ум.  Антіиио.  Грив.  Ш.  101.  Антось.  Лохв.  у. 
Антбсьо.  Св.  Л.  См.  Антох. 

Антонина,  ня,  ж.  Автовина.  ВД.  Си. 
Антонів,  Антоха. 

Антонія,  нії.  аг.=Антоннна.  ВД.  Ум. 
Антося.  ВД. 

Антось,  ся,  Антбсьо,  оя,  м.  Ум.  отъ 
Антін. 

Антбся    оі,  ж.  Ум.  отъ  Антонія. 

Антох,  ха,  .*.=-- Антін  ВД.  Ум.  Антошно. 
Фр.  Пр.  7. 

Антоха,  хн,  ж—  Антонина.  ВД.  Ум. 
Антоша.  ВД. 

Антбшко,  ка,  м.  Ум.  отъ  Антох. 

Арехвій,  вія,  м.  А  рева.  Лохв.  у. 
Арналій,  пія,  м.  Харлампій.   Лохв.   у. 
Арсен,  на.  м.  Арсеній.  Лохв.  у.  Левч. 

183. 

Артём,  на,  м.  Артемій.  Лохв  у.  Левч. 
183.  Си.  Артюх. 

Артвох.  ха,  .«.=Артеи    ВД. 
Архип,  па,  м.  Архилъ.  Чуб.  I.  166. 

Уч.  Архйпно.  Лохв.  у. 
Ахтанасій,  сія,  м.  Аоанасій.  Лохв.  у. 

См.  Охтанас.  Опанас. 

Б. 
Ваійлій,  лія,  к.=Василь.  Подольск,  у. 

Ум.  Базйльно.  ВД.  Базь.  ВД.    Базьнб.    ВД. 

Вавуи,  на,  .*.=Аоакум.  Лохв.  у. 
Венедь,  дя,  .к.=Венедвк    Черк.  у. 
Богдан,  на,  м.  Богдавь.  Левч.  183. 

АД.  I.  163.  Ун.  Богданёць,  Богданко.  АД. 
I.  166.  Левч.  183. 

Борис,  сн,  м.  Борись.  Ном.  .V  -131. 
Грин.  Ш.  661.  Ум.  Борйсик.  ВД.  Борисно. 
Лохв.  у. 

В. 

Бавило,  да,  м.  Навила.  Лохв.  у. 
Вавряк,  ка,  Вавричок,  чка,  м.  Ум. 

отъ  Вавро 

Вавро,  ра,  м.  Лавръ.  Лохв.  у.  Ум. 
Ваврии.  ВД.  Вавричон.  ВД. 

В 

Вавря,  рі,  ж.  Мавра.  Лохв.  у. 
Вадим,  на,  м.  Вадимъ.  Лохв.  у. 

Вакула,  ли,  м.  Вуколъ.  Левч.  183.  Ум. 
Ванулик.  ВД. 

Ваяічко,  ха,  Вань,  ня,  Ваньво,  ка, 

Ваньо,  ня,  Ванюеьо,  ся,  Ванюшко,  ва,  м. 
Ум.  отъ  Іван. 

Барана,  вн,  -м.=Варнава.  Лохв.  у. 
Варвара,  рн,  ж.  Варвара.  Нои.  №  504. 

Ум.  Варварка.  ВД.  См.  Варна. 

Варвара на.  нн,  лс.=Варка. 
Варнвон,  ва,  м.    Илларювъ.    Лохв»    у. 

Варка,  Варька,  вн,  ж.=  Варвара 
Лохв  у.  Ум.  Варочна.  Чуб.  Ш.  215.  Ва- 

руся.   Мил.   106. Варлаи,  на,  м.  Вардаамъ.  Лохв  у 
Левч.  183. 

Варочка,  ви,  ж.  Ум    отъ  Варка 

Варуся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Варна. 
Баса,  си,  ж.  Васса.  Лохв.  у. 
Васялечво,  ка,  м.  Ум,  отъ  Василь. 
Василйна,  нн,  ж.  Василиса.  Лохв.  у 

Левиц  ПЙО.  I.  171.  Ум.  Василйнка.  ВД 
Василйночка.  ВД. 

Василь,  ля,  л.  Василій.  Ном.  .V  4307 
К.  ЧР.  7  Ум  Васйлечко.  ВД.  Василько 
Лохв.  у.  Чуб.  Ш.  211.  Васильок.  Лохв.  у 

Васйльчик.  Гол.  II.  424.  Вась.  ВД.  Засьн'б Лохв.  у.  Васьо.  ВД  Васюн.  Лохв.  у.  См 
Базилій,  Вас.чо,  Васюта. 

Васво,  ва,  .«.=Еасьво.  Вх.  Лем.  395 
Васьва,  вн,  ж.  1)=Васа.  Васильк.  у 

2)=Василина.  Лохв.  у. 
Васьвб.  ва.  Васьо,  ся,  м.  Ум.  отъ 

Василь. 

Васюв,  ва,  м.  Ум.  отъ  Василь. 
Васюта,  ти,  л.=Василь.  К.  ЧР.  25 

Левч.  183. 

Вёхла,  да.  ж.  векла.  Лохв.  у.  Ном 
.V   10889. 

Веленднк,  ва,  м  =Венедяк.  Лохв.  у 
Венеда*,  ва,  м.  Венеднктъ.  Лохв.  у 

См.  Бенедь,  Вендик,  Венедихт. 
Венедикт,  та,  .м.=Венеднк.  Лохв.    у 
Вендик,    ка,    .ч.=Венеднк.    Лохв.    у 

Веремій,  нія,  .к.=Ярема.  Лохв.  г 
Ном.  .V  3428. 

Виквнт,  та,  м.  Викевтій.  Лохв    у. 

Вйктір,  тора,  Виктор,  ра,  м.  Викторъ. 
Лохв.  у.  Левч.  183.  Ум.  Викторио.  Чуб. 
Ш.  310.  Ум  Витя.  ВД.  Витька.  ВД.  Вить- 

ке. ВД.  См.  Вихтарь 

Висарійов,  на,  т.  Виссарюнъ.  Лохв  у. 
Ум.  Вися.  ВД. 

Вяталь,  ля.  м.  Виталій.  ВД. 
84 



1060 ВИТЬКА— ГНАТ. 

Витька,  кн,  Внтькб.  ка,  Витя,  ті,  м. 
Ум.  отъ  Винтір. 

Вйхтарь,  ря,  Внхтір  тора,  Внхторь, 
ря,  м.  =  Ввхтір.  Лохв.  у. 

ВІвдя,  ді,  ж.  Евдокія.  Лохв.  у.  Нон 
X  6439. 

Віра,  рн,  ж  В'Ёра  Лохв.  у.  У  я.  БІрна. 
Лохв.  у.  Левч.  185.  Вірочна    ВД. 

Владймарь,  Вдадямирь,  ря,  м  =Во- 
лодимнр.  Лохв.  у. 

Владьо,  дя,  м    Ум.  огь  Володимир. 

Вонмбн,  на,  .«.^=Євмен.  Лохв.  у. 
Володарь,  ря,  .«.=Володымир.  Левч.  у. 
Володнк,  ка,  Волбдячок,  чва,  м.  Ун. 

огь  Володимир. 

Володимир,  ра,  и.  Владинірг.  Левч. 
183.  Ум.  Волбдик.  ВД.  Волбдичок.  ВД.  Во- 
лодймирно.  ВД.  Володкб.  ВД  Волбдьна. 
Лохв.  у.  Алв.  105.  Волбдько.  Левч.  183. 

Волбдя.  Лохв  у.  См  Володарь,  Ладим.  Ла- 
дииарь,  Ладииир. 

Володнслав,  ва,  м.    Владиславъ.    ВД. 
Володкб,  ка,  Волбдька,  ви,  Волбдько, 

ка,  Волбдя,  ді,  .».    Ум.    огь   Володимир. 
Волюньва,  вн,  ж.=Олюньва.  ВД. 

Волинська,  ки,  ж  =  Волюнька.  ВД. 
Всеволбд,  да,  м.  Всеволодъ.  ВД. 

Вустя,  ті,  ж.  Іустинія.  Лохв.  у. 

Г. 

Гаврас,  са,  м.  Гервасін.  Вх.  Лен.  401. 
Гаврик,  ка,  м.  Ум.  огь  Гаврило. 

Гаврйлко,  ка,  .V.  Ун.  отъ  Гаврило 
Гаврило,  ла,  м.  Гавршлъ.  Рудч.  Ск. 

1.  13.  Ном.  .\і  8044.  Ум.  Гаврик  "Лохв.  у. Левч.  183.  Гаврйлко.  Ном.  .V*  5513.  Гав- 
риленко. Чуб.  V.  1119.  См.  Ґабро. 

Галадій,  дія,  м.  Галактіонь.  Могилев,  у. 

Галина,  ни,  ж.  1)  Галина.  ВД.  2)=Ган- 
на.  ВД.  Ум.  Галйнна.  См.  еще  при  слові 
Ганна. 

Галині,  нятн  Галинятко,  ка.  ж. 
Ум.  отъ  Ганна. 

Галка,  кн,  де.=Ганиа.  Лохв    у. 
Галонька,  Галочка,  ви.  ж.  Ум.  отъ 

Ганна. 

Галька,  ви,  ж.  =  Ганна.  Лохв.  у. 
Ном.  Л?  507. 

Гальшва,  ви,  -ж.  =  Ганна.  ВД. 
Галюня,  ні,  Галюся,  сі.  Галгосенька. 

ГалЛтоньва,  ГалвЬтка,  Г&лібточка.  ки, 
ж.  Ум.  отъ  Ганна. 

Галя,  лі,  ж.  Ун.  отъ  Ганна. 
Гандяяшя,  ні,  Гандакшенька,  ки,  ж. 

Ум.  отъ  Ганна. 

Гандвя,  аі,  ж.  Ум.  отъ  Ганна. 
Ганичка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  Ганна. 

Ганка,  кн,  лс.  =  Ганна.  Чуб.  V.  1110. 
Ганна,  ви,  ж.  Анна.  Ном.  №  509, 

13257.  Ум  Галя.  Мет.  102.  Галонька.  Ном. 

Зв  2657.  Галочка.  Чуб.  Ш.  127.  Галюня. 
Галю. я.  Ном.  .V  9264.  Галюсвнька.  Галкина. 

Зміев.  у.  Галютоньиа.  Чуб.  V.  771.  Галю- 
точна.  Чуб.  V.  772.  Галиня,  Галинятко, 

Гандзя.  Ном.  >4  2752.  Гандзюня,  Гаидзю- 
ненька.  Чуб.  Ш  320.  Ганичка.  Гол.  П. 
710.  Ганночна.  Чуб.  Ш.  131.  Ганиуля.  Чуб. 

V.  1201.  Ганиульиа.  Чуб.  V.  33.  Ганнуня. 
ВД.  Ганнуненька.  Чуб.  V.  64.  Гаинусечиа. 
Ганнуська.  Чуб.  У.  388.  Ганнуся.  Мет.  6. 
Чуб.  Ш.  397.  Ганушка.  Мил.  147.  Гания. 
Гол.  II.  221.  Вх.  Лем.  402.  Гаиценка.  Гол. 

II.  81.  Ганьна.  ВД.  Ганюточна.  Чуб.  А". 
767.  Ганя.  Гол.  II.  239-  См.  Аниця,  Анна. 
Аннична,  Галка,  Галочка,  Галька,  Гальшиа, 
Ганка. 

Ганькб,  ка,   и.=Євген    Левч.  183. 
ГанвЬточка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  Ганна. 

Ганя,  ні,  ж.  Ум.  отъ  Ганна. 

Гапа,  пи,  ж.  Ум.  отъ  Гапка. 
Галка,  кв,  ж.  Агафія.  Ном.  №  6399, 

11228.  Ум.  Гапа.  Лохв.  у.  Черниг.  у.  Гб- 
почка.  Грин.  Ш.  60.  Гапуля.  АД.  I.  312. 
Гапуня.  МВ.  (КС.  1902.  X.  154).  ГапуЪг 
МВ.  (КС.  1902.  X.  154).  Ном.  №  11658. 
Гапця.  ВД.  См.  Гафія. 

Гапоя,  на,  м.  Агафонъ.  Ном.  .^  7032. 
См    Агапон. 

Гапочва,  вв,  Гапуля,  л),  Гапуня,  ні, 

Гапуся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Гапка. 

Гапця,  ці,  ж.  Ум.  отъ  Гапка. 
Гараснв,  ва,  м.  Ум.  отъ  Гарасько. 
Герасим,  ма,  м.  Герасимъ.  Чуб.  Ш. 

200.  Ум.  Гарасймочио.  Гол.  II.  209. 

Гарасько.  ва,  м.  =  Герасим.  Ном. 
.V  13987.  Ум.  Гарасик.  ВД. 

Гафійва,  вв,  ж.  Ум.  отъ  Гафія. 
Гафія,  фії,  ас.= Гапка.  ЕЗ.  V.  199. 

Ум.  Гафійка.  ВД. 

Гевія,  нії,  ж.  Евгевія.  Вх.  Леи.  403. 
См.  ївга.  і 

Гербній,  вія,  м.  1еронимъ.  Вх.  Лнм. 403. 

ГлІб,  ба,  м.  Гл*бъ.  Ном.  №  451. 
Гват,  та,   м.    Игнатъ.    Ном.    .V    5736. 
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Ум.  Гиаткб.  Лохв.  у.  Левч.  184.  Гніточко. 
Грин.  Ш.  467.  Гнатусь.  ВД.  Гнйшечно 
Гріш.  Ш.  467. 

Гордій,  дія.  .».  Гордій.  Лохв.  у.  Чуо. 
IV.   129.  Ум.  Гордійно.  Лохв.  у. 
Горпйна,  ні,  ж.  Агриппина.  МВ.  11. 

ЗС.  Ум  Горпйнка.  Лохв.  у.  Горпйночиа. 
Павл.  75  Горпуся  ВД  Горпуша.  ВД.  См. 
Ярепина. 

Горпйннця,  ці,  -= Горпйна  Макс. 
(1834),   131. 

Горпйнка,  ки.  ос.  Уя.  отъ  Горпина. 
Граня,  ні,  ж.  Ум.  оть  Грап 
Грап,  па,  .«.  Квграфг.  Лохв.  у.  Ум. 

Граня.  ВД. 

Грнгор,  ра,  .к.  Григорій.  Ном.  .V  855«. 
Іо-же  Григбрій.  Ном.  Я  1049.  Ум.  Гри- 
гбрио.  Ком.  Пр.    Лі    93.    Григброчко.    Гол. 
II.  239.  См.  также  Грицькб. 

Гріняк,  ка.  Грннуненько.  яа,  Грянь, 
ня,  Гринько  ка,  Грнвьо,  ня.  л.  Ум. 
оті.  Грицько. 

Гряцонько,  яа,  Грнценя,  няти,  Гри 
ценятко.  ка.  Грация,   ка,    я.    Ум.    оті. 
Грицько 

Градина,  ни.  м.   Ум.  огь    Грицько. 

Грицуния,  Грицунчик,  ка,    Грицун 
чичок,  чка,  Грицуня,    ні,    м.    Ум.    оть 

Грицько. 
Гриць,  ця,  м.  Ум.  огь  Грицько. 

Грицько,  ка,  л.=Гршгор.  Ном.  Л*1049. 
Ум.  Гринь.  Ном.  Лі  8563.  Грйник,  Грину- 
ненько.  Гол.  II.  685.  Гриньиб.  Пом.,  стр. 
294,  X  126.  Грйньо.  Ном.  .V  8562.  Гри 
цеиько.  Стор.  II.  250.  Грнценя.  Лохв.  у. 
Грицекятко.  Лохв  у.  Гриценяточко.  Лохв.  у. 

Греции.  Грин.  II*  209.  Грицйна.  ВД.  Гри- 
цуник.  Лохв.  у.  Грицунчик.  Лохв.  у.  Гри- 
цуичичон.  Лохв.  у.  Грицунь.  Гол.  І.  203. 
Грицуня.  Лохв.  у.  Гриць.  Ном.  Лі  2787 
Грицюньо.   Чуб.    V.    99.    Грицюхно.    Грин. 
III.  63.  ГрГнуиенько.  МУЕ.  Ш.  12.  Грунь. 
ВД.  Груньиб.  ВД.  Груш.  ВД.  Грушко.  ВД. 
См.  Григор. 

Гурнк,  ка,  м.= Гурій    ВД 
Гурій,  рія,  м.  Гурій.  Лохв    у. 
Гурка,  кя,  ас.  Гурія.  ВД. 
Гурко.  ка,  м.=ж Гурій.  ВД. 

Ґ. 
Ґабрб,  ра,  .«.=Гаирнло.    Каменец,    у. 
Ґенця,  ці.  ж.  =Генія.  ВД. 
Ґнйтрнк,  ка,  м.  Ум.  оть  Гмитро. 

Ґинтрб,  ра,  .к.=Дмнтро.  Ном.  Л*  497 Ум.  Ґиитрик.  ВД. 

Д. 

Давид,  да,  м.  Давыдъ.  Лохв.  у.  Ном. 
.V  6314.  Ум.  Давйдно.  Лохв.  у. 

Дам  ян,  на,  ж  Даміань.  ВД.  См.  Деи'ян. 
Данйлець,  льця,  м.    Ум.    огь   Данило. 
Данйлво,  ка,  м.  Ум.  огь  Данило. 
Данило,  ла,  м.  Даніпль.  Ном.  Лі  8013. 

Ум  Данйлець.  ВД  Данйлко.  Лохв.  у 
Иавл.  75.  Данйлсчко.  Гол  II.  266.  Даня. 

КД.  См.  Даньио. 

Данько,  ка,  ж.— Данило.  Лохв.  у. 
Левч.   183. 

Даня,  ні,  м.  Ум.  огь  Данило. 

Дарйна,  ни,  м-  =  Одарка    ВД. 
Дарка,  Дірочка,  ки,  ж.  Ум.  огь 

Одарка. 
Демйд,  да,  .«.  Діомпд'ї..  Ном.  .V    802?. 
Дейко,  ка    .к  =Демян    Лохв.  у. 

Демо,  на,  .к.=Двмко.  Вх.  Уг.  236. 

Деи'ян,  ва,  м.  Даміань.  Ном.  Лі  499. 
Ся.  Дам'ян,  Демно,  Демнян,  Демо. 

Денис,  са,  я.  Діояисій.  Ном.  Л*  6399 
Ум.  Денйсно.  Лохв.  у.  Чуб.  Ш.  382. 

Дмйтрик.  ка,   к.  Ум.  ота  Дмитро. 

Диитрб.  ра,  ж.  Дмитрій.  Ном.  .V  497. 
Ум.  Дмитрии.  Лохв.  у.  Левч.  183.  Дмитруеь. 
Лохн.  у.  Левч.    183.  См.  Ґмитро. 

Дока,  ки,  ж.  Ум.  огь  Доиія. 

Докійка,  кн.  ж.  Ум.  огь  Донія. 

Докія,  кії,  ж.  Евдокія.  Лохв.  у.  Ум. 
Дбка  Харьк.  у.  ДокГйка.  Левч.  185.  Дбця. 
ВД.  См.  Овдокія,  Одонія. 

Дона,  нв,  Доиася.  сі,  ж.  Ум.  огь  До- 
маха. 

Домаха,  хи,  ж.  Домна,  Домникія.  Лохв.  у. 
Левч.  185.  Ум.  Дбиа.  ВД.  Доиася.  О.  186І. 

X.  32.  Домашенька.  Грин.  Ш.  61  і  До- 
мішка. Чуб.  Ш.  138.  Дбмка.  ВД.  Дбмця. 

Ш.  Дбмочка.  ВД.  См.  Домна. 

Донна,  ня,  ж.  =  Домаха.  Чуб.  V.  704. 
Ум.  Доинуня.  Чуб.  ЇВ.  210.  См.  еще  при 

Домаха. 
Дбмочка,  ки,  Донця,  ці,  ж.  Ум.  огь 

Домаха. Дбрко,  ка,  .к.=Хведір.  ВД. 
Дориидбн,  на.  л.  Доримедонгь.  Лохв.  у. 
Дброш.  ша,  .«.  Доровей.  Ном.  №  12789. 
Доця,  ці,  ж.  Ум.  огь  Докія. 
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Е. 

Егей,  Егвя,  м.  Аггей  Константиногр.  у. 
Си.  ївгей,  Овгей,  Огей,  Огій. 

е. 
'Єва,  вя,  ж.  Ева.  Чуб.  Ш.  333.  Левиц. 

Пов.  65.  Ум.  'Євка.  В  Д.  Євуня.  ВД. 
Євген,  на,  м.  Евгеній.  Лохв.  у.  См. 

Ганько. 

Євґрап,  па,  м.  Евграфъ.  Лохв.  у.  См. 
ївграп,  йовграп. 

Євдбся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Є  вдох  а.  Чуб. 
V".  106. 

Євдоха.  хи,  .»-.--- Я  вдоха.  Ум.  Євдбшна, 
Євдошечва.  Чуб.  Ш.  178. 

'Євка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  Єеа. 
Євкл.  да,  'Євкла,  ли,  м.  Евк.іій. 

Лохв.  у. 

Євмен,  на,  м.  Евменій.  Лохв.  у.  См. 
Воймен,    Йовмен. 

Єврась,  ся,  .п.  Ум    оіг  Юрій. 
Єврах,  ха,  м.  Ум.  отъ  Юрій. 
Євсагаи,  ва,  м.  Евснгвій.  Могилев,    у. 
Свтух,  ха,  м.  Евтпхій.  Лохв.  у. 

Євуня,  ні,  ж.  Ум.  отъ  Єва. 
Єгбр,  ра,  -и.  Георгій.  Лохв.  у. 

'Єня,  ні.  лс.=Генія.  Лохв.  у. 
Єраст,  та,  м.  Орестъ.  Лохв.  у. 

Єрема.  ни,  .м.=Ярема.  Лохв.  у.  К. 
Доев.  155. 

Єрйна,  ни,  ж—  Ярина  Ум.  Єрйнка. 
Чуб.  Ш.  311.  Єрмночка.  Чуб.  V.  138. 

Єркак,  ка,  м.  Ермолай.  Левч.  184.  См. 
Ярмолай. 

Єротей,  тея,  .»■  Іероеей.  ВД.  См.  Єроха. 
Єроха,  хн,  м. = Єротей.  ВД. 
Єснп,  на,  .н?=гИосвп.  Лохв.  у. 

Єсьвб,  ка,  .к.г=Єсип.  ВД. 
Єхрбм,  на,  -и.  Ефремъ.  ВД. 

3. 
Захар,  Захарь,  ря,  м.  Захирій.  Харьк.  у. 

Ум!  Захарко.  Захарьио.  Харьк.  у.  Ном. 
Л;  6557.  Чуб.   III.  311. 

Зінець,  нця,  -к.-=Зіньео    ВД. 

ЗІиечва,  ва,  ж.  Ум.  отъ  Зіньна 

Зіяь,  ня,   и.=31ньв;о.  ВД. 

Зінька,  ан,  ж.  Зинаида,  Зиновія.  Лохв.  у. 
Левч.  186.  Ум.  ЗІня,  ЗІнечка.  Павл.  75. 

Зіяько,  ва,  м.  Зиновій.  Лохв.  у.  Левч. 184. 

Зіня,  ні,  ж.  Ум.  отъ  ЗІньна. 

Збснм,  на,  м.  Зосима.  Лохв.  у.  К.  ЧР. 
19.  Левч.  184. 

И. 

'Ива,  'Ивя,  м.  1озъ.  Лохв.  у. 
Илаш,  ша,  -и.=Илько.  Федьк.  Пов.  5. 

Ум.  Идашко.  Федьк.  Иов.  7. 

Илько,  ка,  л.=Илля.  Лохв.  у.  Левч. 
184. 

Илля,  лі,  м.  Илья.  Ыом.  Л*  468.  Ун. 
Илюсь.  Лохв.  у.  См.  Илаш,  Илько. 

'Иля,  'Илі,  ж.— Олена.  Вх.  Уг.  242 
Идолят,  та,  м.  Ипполптъ.  Лохв.  у. 

I.     I. 

Із,  Іва,  .и.=Ива?  Ком.  Пр.    стр.    115. 

'їва,  'ївн,  ас.=Єва.  Гн.  II.  218. 
Іван,  на,  м.  1оаннъ,  Иванъ.  Ыом. 

36  1005.  Ум  Вінічно.  Гол.  Ц.  712.  Вань. 

ВД.  Ваньнб.  Лохв.  у.  Ваньо.  Лем.  395. 
Ванюсьо.  Гол.  II.  712.  Ванюшно.  Гол.  П. 
712.  Іваненьио.  МУЕ.  Ш.  12.  О.  1862. 

IV.  36.  Іванець.  Нои.  №  10080.  Іванин. 
ВД.  Іванко.  Ном.  .V  3249.  Іванонько.   Гол. 
II.  43.  Іваночко.  Гол.  II.  268.  Іваночок. 
Гої.  II.  368.  Іванчик.  Федьк.  Нов.  5.  Гол. 
III.  95.  Іванько.  ВД.  Іваиьо.  0.  1862.  IV.  3. 

Івась.  Рудч.  Ск.  II.  169.  Івісеньно.  Чуб. 
Ш.  240.  Івасик.  Лохв.  у.  Івасьо.  Чуб.  IV. 
169.  Івішио.  Чуб.  Ш.  271.  Івашечно.  Чуб. 
Ш.  218. 

Івавйна,  ни,  .и.=1ван.  ВД. 
Іванко,  ва,  Іваночко,  ва,  Івавцьо,  ця. 

Іванчик,  Іванько,  ва,  Іваньо,  ня,  м. 
Ум.  отъ  Іван. 

Іваоенько,  ка,  Івасик,  ва,  Івась,  ся,  м. 
Ум.  огь  Іван. 

Івахно,  на,  х.=Іван.   Ном.    Л»    7351. 
Івашечво,  Івашво,  ва,  м.  Ум.  отъ  Іван 

'ївга,  гн,  ж.  Евгенія.  Чуб.  НІ.  179 
Си.  Генія. 
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ївгбй,  гея,  л.=Егеі.  Лохв.  у.  См. 
Йовгей. 

ївгон,  на,  .«.=Євгвн.  Лохв.  у. 

Івгр&п,  па,  .*«-=  Євґрап.  Лохв.  у. 
їввтрат,  та,  м.  Евстратій.  Лохв.  у. 

ївтух,  ха,  л.=Явтух.  Левч.  183. 
Ігнась,  ся,  м.  Ум.  огь  Ігнат. 

Ігнат,  та,  л«.=Гнат.  Лохв.  у.  Левч. 
184.  Ум.  Ігнась.  НД  Ігнатко.  Левч.  184. 
Ігнашко.  ВД. 

Іпат,  та,  м.  Иііатій.  Лохв    у. 
Іполвт,  та,  м.    Иііполигь.    Левч.    184. 
Ірен,  на,  ж  Ирнней.  Вх.  Уг.  242. 
Ірена,  вн,  ас.=Ярива=Орава.  Вх. 

Уг.   242. 

їрь,  їря,  м  -Юр=Юрій.  МУЕ.  Ш.  45. 
Ісай,  Ісая,  м.  Исаія.  Лохв.  у. 

Імк,  ва,  м.  Исаакій.  Лохв.  у.  Ун.  Іса~ 
чек.  Лохв.  у. 

їстрат,  та,  л«.=ївстрат.  Лохв.  у. 
Ісько,  Іськб,  ва,  м  =Йосяп.  Лохв.  V. 

Чуб.  Ш.  58.. 

Й. 
Йвав  и  проч.  См.  Іван. 
Йов,  Йбва,  м.  Горт,.  МУЕ.  II.  46. 

Йовгёй,  гея,  л.=ївгвй.  Лохв.  у.  _ 
Йовграп,  па,  л.=ївграп.  Г.  Арт.  (О. 

1861.  Ш.  99).  Лохв.  у. 

Йовдокаа,  ва.  .и.=Явдовнн.  Нон. 
#   12549. 

Йовдоха,  хв,  >*с.=Явдохк.  Рудч.  Ск. 
І.  177.  Ум.  Йовдбшка    Лохв.  у. 

Йоввея,  ва,  м  —  Євмеа.  Лохв.  у. 
Йовтух,  ха,  ̂ и=Явтух.  Лохв.  у.  Ум. 

Йовтушок.  ВД. 
Йовхян,  ва,  л.=Юхнв.  Лохв.  у.  Павл. 

75.  Ум.  Йовхііико.  Чуб.  Ш.  134. 
Йоганмв,  ка,  м.  Іоанвикій.  Вх.  Лем. 

421. 

Йоганія.  вії,  ас— Генія=ївга.  Вх. 
Лем.  421. 

Йов,  ав,  м  =Йона.  Лохв.  у. 
Йбва,  нв,  м.  Іова.  ВД. 
Йосвп,  ва,  м.  Іосифь.  Ном.  К  3928. 

Кв.  П.  І.  207.  Ум.  Йбсьио,  Йбся.  Грин.  І. 
1П5    См.  Єсип,  Осип. 

к. 
Каївнвв,  ка.  м.  Калпшпкъ.  Ном. 

№  7906. 
Калина,  вв.  ж.  Акплпна.  Фсдьк.  Пов.  6. 

Ум.  Калинка.  ВД. 
Калистрат,  та,  м.  Каллпстрагь.  Лохв.  у. 

См.  Коністрат. 

Керпнк.  ка,  м.   Ум.  огь  Карно. 
Карвб,  па,  м.  Клрпъ.  Нон.  &  6073. 

Ум.  Карпик.  ВД.  І'арпонько.  Чуб.  Ш.  201. 
Карпусь.  ІІакл.  75. 

Касьва,  вв,  Каса,  сі,  ж.  Ум.  огь  Ка- 
терина 

Касяв,  ва,  м.  Кассіавт,  Ном.  Л  11418. 
Катерина,  вв,  ж.  Екатерина.  Нон. 

.V  8830.  Ум.  Катеринка.  Чуб.  Ш.  395. 
Катермнонька.  ВД.  Катергіночка.  ВД.  Катру  я. 
Лохв.  у.  Катрусен.ка,  Натру. ечна  Чуб.  Ш. 
175.  Катря.  Ном.  №  4293.  Катречка,  Кася: 
Гол.  Іі.  322.  Каоька.  Желех. 

Кйва,  вв,  м.  Киоа.  Лохв.  у. 
Кнлана,  вв,  ж.  Акилнна.  Ном.  .V  3295. 

См.  Калина,  Кулина.  Янилина. 
Кйрнк,  ка,  м  Кнрикь.  Лохв.  у.  ЗОЮР. 

II.  92. 
Кврнлець,  дьця,  м    Ум.    оть    Кирило. 
Кнрвлко,  ва,  м.  Ум.  огь  Кирило. 
Кврйло,  ла,  м.  Кириллъ.  Ном.  №  9570. 

Ум.  Киршіець.  Мил.  38.  Кирі'їлко.  Лохв.  у. 
Киркб.  Гол.  II.  497. 

Кіндрат,  та,  м.  Кодрагь.  Ном.  №  1 2706. 
Ум.  Кіндратно. 

Клвв,  ва,  м.  Клинеигь.  Ном.  -V  5545. 
МУЕ.  Ш.  48.  Ум  Климухио.  Чуб.  НІ.  466. 
Ндйицьо.  Чуб.  III.  439.  См.  Пливко,  Клиша. 

Клввкб,  ка,  -н.=Клив.  Лохв.  у. 

Клннухво,  ва,  м.  Ум.  огь  Клин. 
Клввцьо,  ця,  м.  Ум.  огь  Клин. 
Клвша,  ші,  -и.  =  Клив.  АД.  II.  З,    17. 
Кбнаш,  ша,  м.  Коновъ.  ВД.  См.  Коніи. 
Ковін,  вона,  л«.=Коваш.  Рудч.  Ск. 

І.  191. 
Ковістрат,  та,  лі.=Калвстрат.  Лохв.  у. 
Копвтбн,  на,  м.    Капитонъ.    Лохв.    у. 
Корннло,  ла,  м.  Корнилій.  Лохв.  у. 

Ум.  Корнусь.  ВД. 

Корній,  вія,  .«.=Корвяло.  Лохв.  у. 
Левч.  184.  Ун.  Коринко.  Павл.  75.  Кор- 
н(єць.   Павл.  75. 

Корнусь,  ся,  м.  Ум.  огь  Коримо. 
Кбстмк,  к«,  м.  Ум.  огь  Кость. 
Кость,  тя,  .*».=Костявтвв.  МУЕ.  Ш. 

46.  Ум.  Мстив.  Лохв.  у.  Левч.  184. 
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Костюк.  ка,  л.=Костянтнн.  Левч.  1 84. 
Костянтин,  на,  м  Ковстантннъ.  МУЕ. 

III.  46.  См.  Кость,  Костюк. 

Ксандер,  ра,  к.=Олександер.  Вх.  Лем. 
429. 

Ксавдра,  рв,  ж. = Олександра.  Вх. 
Леи.  429. 

Ксёна,  на,  ж.  Ксенія.  ВД.  Ум.  Ксёньна. 
ВД.  Ксєнійка  ВД.  Ксёня.  ВД.  Ксюта.  ВД. 
См.  Оксана. 

Куземка,  Кузёмочка,  кн,  м.  Ум.  отъ 
Кузьма. 

Кузь,  за,  Кувько,  ка,  м.  Ум.  отъ 

Кузьма. 
Кузьма,  ни,  м.  Косма.  Ном.  №  499. 

Ум.  Кузёмка.  О  1861.  X.  81.  Кузёмочка. 
0.  1861.  УШ.  81.  Кузь.  ВД.  Кузьнб  Г.  Барв. 
441.  Кузьмечко.  Грив.  III.  69.  Кузьмичок. 
Грив.  III.  68.  См.  Кузьмина. 

Кузьмина,  нн,  х.=Кузьмв.  КЗ.  У. 
225. 

Кузьмичок,  чка,  м.  Хм.    отъ    Кузьма. 

Кулйна.  ни.  ж  —  Килнна  Лохв.  у. 
Левч.  185.  Ум.  Кулинка.  Грив.  III.  48. 
Куля.  ВД. 

Куперян,  на,  м.  Ь'ипріанг.  Лохв.  у. 
См.  Купрій,  Купріян. 

Купрій.  рія,  «=  Купер  ян.  Лохв.  у. 
Левч.  184. 

Купріян,  на,  х=  Куперян.  Ном. 
№   13170. 

Л. 

Лаврнк,  ка,  Лавричок,  чка,  м.  Ул. 
отъ  Лавро. 

Лаврін,  на,  м.  .  Іаврентій.  Лохв.  у.  Левч. 
184.  Ум.  ЛаврГнко.  Грин.  III.  124.  См. 
Лавро. 

Лавро,  ра,  м  =Лаврін  Лохв.  у.  Федьк. 
Пов  31.  Левч.  184.  Ум.  Лаврик.  ВД.  Лав- 

ричок. ВД.  См.  Вавро,  Равро. 

Ладим,  ма,  м.  ̂ Ладнмарь.   Камен.    у. 
Ладймарь.  ря,  Ладйявр,  ра.  м.  Ном. 

№  660.  Лохв.  у.  Левч.  183.  Ум.  Ладь- 
кб.  ВД. 

Лазарь,  ря,  м.  Лазарь.  Ном.  №  14158. 
Котл.  Ев.  Ш.  58. 

Лазорь,  Лазур(ь),  ря,  м. = Лазарь. 
Лохв.  у.  Чуб.  Ш.  20. 

Ларивін,  вбна,  м.  Иларіонг.  Паві.  75. 
Въ  Лохв.  у.:  ЛаривОн. 

Ларіяон,  на,  .к.=-Лармвін.  Лохв.  у. 
Ум.  Ларько.  Левч.  184. 

Левантйяа,  ни,  ж.  Валентина.  Лохв.  у. 
Славявосерб.  у. 

Левко,  ка,  м.  Левъ,  Леонтій.  Лохв.  у. 
Ном.  №  13488.  Ум.  Лёвочко.  Чуб.  Ш.  138. 
Левусь.  Павл.  75. 

Левбн,  на,  м.  Леонтій.  Ном.  №  10766. 
Черниг.  у. 

Левонйд,  да,  .«.=Леоннд.  Лохв.  у. 
Лёвочко,  ка,  м.  Ум.  отъ  Левко. 

Левусь,  ся,  м.  Ум.  отъ  Левко. 

Лександвр,  дра,  м.  =  Олександер. 
Лохв.  у.  Левч.  183. 

Лександра,  ря,  м.  —Олександер.  Чуб. 
У.   792. 

Лександра,  ри,  ж  ̂ Олександра  Лохв. 
у.  Левч.  185.  Ум.  Леисандруся.  Лохв.  у. 
Лёся.  К.  ЧР.  52  Ном.  -V  5185.  Лёсечка, 
Лёсьна.  Ном.  №  5185. 

Лександро.  ра,  м  =  Олександер.  Лохв. 
у.  Ум.  Лесь.  ВД    Лесько.  ВД. 

Лександруся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Лексан- 

дра. 

Лексій,  ксія,    .*.=Олексій.    Лохв.    у. 
Леонид,  да,  м.  Леонидъ.  ВД. 
Лепестнна,  ни,  ж.  Епистимія.  Лохв.  у. 

См.  Опистина.  Пестинэ. 
Лёсечка,  ки,  ж.    Ум.    отъ    Лександра. 

Лесь,  ся,  м  =Лександер.  Ном.  .V  1540. 
Лёська,  ки,  ж.  Ум.  отъ  Лександра. 

Лесько,  ка,  .«--Олександер.  Ном. 
№  9986. 

Лёся.  сі,  ж.  Ум.  отъ  Лександра. 
Лешко,  ка,  м  =Олекса.  Вх.  Лен.  432. 
Лйдька.  ки,  ж.  .Індія.  Лохв.  у. 
Ликёра,  ри,  Лнкёря,  рі.  ж.  Глнкерія. 

Левч.  185.  ̂ Іохв.  у.  См.  Лукеря. 
Липа,  пи,  ж.  Смимпіада.  Лохв.  у.  Левч. 

186.  Ум.  Липка.  Лохв.  у. 
Лисавета,  Л  «совета,  тн,  ж.  Елизавет  а. 

Левч.  186.  Лохв.  у. 
Лбгвнн,  на,  м.  Логввнъ.  Лохв.  у.  Левч. 

184. 

Лука,  кн,  м.  Лука.  Ном.  №  495.  См. 
Лунань,  Лунач,  Лукаш 

Лукань,  ня,  м  =  Лука.  Могилев,  у. 

Лукач,  ча,  .«  =Лука.  Вх.    Лен.    433. 
Лукаш,  та,  .м.^Лука.  Лохв.  у.  Левч. 

184. 
Лукёра,  Лукёря,  рі,  лс.=Ликера. 

Лохв.  у.  Ум    Лунёрка.  Лохв.  у. 

Лукина,  нн,  ж.  Лукина.  Лохв.  у. 

ЛукІя,  кії,  ж.  Гликерія,  Лукина,  Лу- кія.  Лохв.  у. 
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Лукіав.  Лукав,  не.  м.  Чуб.  НІ.  203. 
Левч.   181. 

Луцька,  ки.  лг.=Лукіа.  Нон.  .V  12285. 
Ум.   /Іуця.  Ном.  N  12285. 

Луцько,  ка,  л.=Лукіаа.    Левч.    184. 
Луца,  ці,  ж.  Ум.  огь  Луця. 
Люба,  ба.  ж.  Ум.  огь  Любина. 
Любина,  ви,  ж.  Любовь.  Каменец,  у. 

Ум.  Люба.  Рудан.  II.  63.  Лохв.  у  Любна. 
Левч.  186.  Лохв.  у.  Любочка.  ВД. 

Людмила,  ла,  ж.  Людмила.  Грив.  Ш. 
21.  Ум.  Людмйлка.  Грйн.  Ш.  22.  Людя. 
Лохв.  у.  /юдьна,  Людна.  Лохв.  у. 

м. 
Мавра,  рв,  ж.  Мавра.  Лохв.  у.  Левч. 

186.  Ум.  Мавруня.  Ленч.   186.  См.    Мамра. 
Магда,  дв,  л\=Магдалвва.  Чуб.  V 

678.  Ум.  Магдуня.  Чуб.   V.  679. 
Магдалина,  вв,  ж.  Магдалина.  Чуб. 

V    412. 

Магдуна,  вї,  ж.  Ум.  отг  Магда. 
Маґда.  дв,  ж.  —  Магда   Ном.  Ле  10792. 
Макаречко,  ка,  м    Ум.  чи  Макарь 

Макарчвк,  ка,  м    Ум.  огь  Макарь. 
Макарь,  ра,  м.  МанаріЙ.  Лохв.  у.  Чуб. 

V.  92.  Ум    Макаречко.  ВД.  Макарчии.   ВД. 
Македбв.  ва,  м     Македонії).    Лохв.    у. 
Мавлева,  вв.  ж  =Мокрвва.  Вх.  Лем. 

433. 
Максим,  ма.  м.  Максикъ.  Ном.  Лі  674. 

Ум.  мансниець.  Чуб.  II.  663.  Максймко. 
Дохи    у. 

Малавка,  кв,  -*\=Меланва.  Ум.  Ма- 
лёночка  ВД.  Маланя.  ВД  Малася  ВД.  Ма- 

лаш ка.  ВД. 
Малахвій,  вів,  м    Мааахіа.    Лохв.    у. 
Мадашка,  кв,  ж.  Ум.  огь  Маланка. 

Мамра.  рв,  Мамра,  рі,  ж.  =  Мавра. 
Лохв    у 

Мамрось,  са,  .«  =Омрось.  Лохв.  у. 
Мавойло.  Мавуйло,  ла,  м.  Мануи.іь. 

Лохв.  у.  Левч.   184.  Ум.  Манькб.  ВД. 
Мавька,  кв,  ж.  Ум.  огь  Марія. 

Манькб,  ка,  м.  Ум.  огь  Манойло. 
Мана,  ві,  ж.  Ум.  огь  Марія. 

Мардар,  ра,  м.  Мардарій.  Лохв.  у. 

Мар'єчка.  кв,  ж.  Ум.  огь  Мар'я. 
Марина,  вв,  ж.  Марира.  Мет.  91.  Ном. 

1с  7523.  Ум.  Марйненька.  О.  1862.  IV.  36. 
Маринка.  Чуб.  V.  893.  Мариночка.  Лохв.  у. 
Марйня.  Гол.  II.  657.  Марися.  Чуб.  V.  332. 

Марйсенька.  Чуб.  V.  774.  Марисечка.  Гол 
II.  115.  Марись.  Гол.  II.  231.  Марйська. 

ВД.  Мари'ця.  Чуб.  НІ.  201. 
Маріечка,  Марійка,  кв,  ж.  Ум.  огь 

Марія.  , 

Маріка,  Марічка.  ка.  ж.  Ум.  огь  Марія 

Маріа,  рії,  ж.  Марія.  Чуб.  #  III.  303 
Ум.  Маріечка.  Чуб.  V.  262.  Марійка.  Чуб 
І.  268.  Марно.  Фел.к.  Нов.  8.  Мар(чка 
Феды;.  Нов.  15.  Маричка.  Гол.  II  362 
Маня.  Лохв.  у.  Левч.  186.  Манька  Лохв.  у 
Манюся,  Мася.  Св.  Л.  3.  Манюта.  Лгбея.  у 

См.  Мар'я,  Марусина,  Маруся. 
Марівва,  нв,  ж.  Маріаввл.  Ум.  Ма 

рія'нка.  Чуб.   V.  948. 
Маркело,  ла,  м.  Маркеллъ.  Лохв.  у. 

Маркіан,  ва,  ж.  Маркіанг.  Р'.ьатери- носл.  у. 

Марко,  ка,  м.  Маркъ.  Чуб.  Ш.  181. 
Ум.  Марочко.  Грин.   Ш.  460. 

Маркур,  ра,  м.  Меркурій.  Лохн.  у. 
Ніарочко.  ка    м.  Ум.  он.  Марко. 
Марта,  тв.  ж.  Нарва.  Лохв.  у.  МВ. 

I.  108.  Ум.  Марточка,  Мартуня.  Лохв.  у. 
Мартуя.   МВ.  I.   112.  Мария.  Гол.  II.   262. 

Мартвн,  ва,  м.  Мартыпь.  Ном.  .\-*431. 
Ум.  Мартинёць.  Лохв.  у.  Левч.   184. 

Марточка.  кв,  Мартуня,  НІ,  Марту- 
са,  сі,  ж.  Ум.  огь  Марта. 

Марувьва.  кв,  Марува,  ві,  ж.  Ум. 
отъ  Маруся. 

Марусенька,  Марусечка,  кв,  ж.  Ум. 
огь  Маруся. 

Марусвва,  вв,  .*;.=Маруск.  Мил.  112. 
Маруська,  кв,  ж.  Ум.  отъ  Маруся. 

Маруса,  сі,  ж  —  Маріа.  Мет  105.  Ум. 
Маруня.  Гол.  II.  102.  Марунька.  ВД.  Ма- 
руненька.  Гол.  II.  89.  Марусенька.  Чуб. 
Ш.  188.  Марусечка.  Гол.  II.  114.  МВ  II 
85.  Мару«ька.  Лохв  у.  Мзруха.  Ном.,  стр 
286.  .V  4011.  Маруша.  ВД.  Марушка.  Ном. 

№  6381.  Грин.  III.  63  См.  Марусмна,  Мар'я. 
Мархва,  вв,  ж\— Марта.  Лохв.  у. 

М  рца,  ці,  ж.  Ум.  огь  Марта. 

Мар'юсевька,  Мар'юсечка,  кв,  Мар  юх- 

ва,  вв.  ж.  Ум.  огь  Мар'я. 
Мара,  рі,  ж  —Маріа.  Чуб.  Ш.  206. 

Ум.  Маренка.  Чуб.  III.  218.  Мар'юсенька. 
Марю  ечка.  Чуб.  III  1в5.  Марюхна.  Чуб. 
IV.  07.  См.  Марусина,  Маруся. 

Марана,  на,  лс.  =  Маріяна.  Лохв.  у. 

Шевч.  267.  Ум.  Мар'яниа.  Лохв.  у.  Мар'я- 
ночка.  Чуб.  Л".  787. 

Маса,  сі,  ж.   Ум    огь  Марія    С      Л    3 
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Матвій,  вія,  .<».  Матеей.  Чуб.  Ш.  163. 
Ум.  МатаМко.  Нон.  X  2376.  См.  Матяш, 
Матій,  Махтей,  Мацькб*,        , 

Матей,  тея,  Матій,  тія,  .«.—Матвій. 
Левч.   184. 

Матрбна,  ни,  ж.  Матроні.  Фсдыс.  Сов. 
31.  Си.  Могря. 

Матяш,  ша,-.*.= Матвій.  ВД. 
Махтей,  тёя,  .м.=М&твій.  Лохв.  у.  Ум. 

Махтёйно 

Махтбд.  да,  -м.=Методій.  Лохв.  у. 
Мацькб,  ка,  .н.  — Матвій.  Ном.  .V  1 1664. 
Мелаяка.  кн,  ж.  Меланін.  Чуб.  Ш. 

469.  Ум.  Меланачка.  ВД.  Меліня.  Ленч.  186. 
Мела  я.  Ном.,  стр.  278.  Мелашна.  Чуб.  V. 
99.  См    Малакка. 

Молотій,  тія,  м.  Мелетій.  Лохв.  у. 
Метбдій.  дія,  м.  Меводій.  ВД.  Сн. 

Махтбд.  Мехёд,  Мехтбд,  Нахгбд,  Нехтбд. 

Мехёд.  да,  х.=Методій.  Левч.  184. 
У  її.  Мехедко.  Левч.  184. 

Мехтбд,  да,  .м.=Методій.  Лохв.  у. 
Микита,  тя.  м.  Никита.  Чуб.  V.  1113. 

Ум.  Миші  ж  і.  Чуб.  V.  67. 
Микихвор,  ра,  м.  Никнфоръ.  Лохв.  у. 

Си.  Ничипір. 

Мякодйм,  на,  м.  Ніікодимь.    Лохи.    у. 
Микола,  ля,  Миколай,  лая,  м.  Піі- 

колай.  Ном.  Л*  452.  Уи.  Миколайно.  ВД. 
Миколайчик.  Лохв.  у.  Микблка.  Лохв.  у. 
Минбля.  Чуб.  V.   11.  См.  Никола. 

Мйаа,  ни,  м.  Мина.  Сим.  200.  ІІом. 
X    12708. 

Мврів,  Мврбн,  ва,  М  Миронъ.  Левч. 
184.  Мир.  ХРВ.  80.  Чуб.  Ш.  348,  Ум. 
Мирбнко.  ВД.  Мирбсик.    ВД.    Мирось.    ВД. 

Мись,  ся,  м.  Уи.  оть  Михайло.  ІІом. 
№  8518. 

Мйтречао,  Мвтрвв,  ка,  м.  Ум.  оть 
Митро. 

Митро,  ра,  м.т=  Дмитро.  Лохв.  у.  Левч. 
183.  Федьк,  Ііов.  91.  Уи.  Мйтречно.  Гріїн. 
Ш.  174.  Мйтрик.  О.  1862.  ЇХ.  67.  См. 
Ґиитро. 
Митропан.  на,  м.  Митрофаоъ.  Лохв.  у. 

Ум.  Митропанёць.   ВД. 
Мвхав,  ва,  .и.— Михайло.  Вх.  Лем.  485. 
Махай,  хая,  л<=Мнхайло.  Чуб.  V. 

948. 

•    Мвхайлвв.  ка,  Михайлвчок,  чка,  м. 
Уи.  оті.  Михайло. 

Михайло,  ла.  м.  Михаиль.  Ном.  А;  10853. 

Ум.  Михайлик.  Лохи.  у.  МВ.  І.  89.  Ми- 
хайличон.  Ломі.  у.  Михзйлонько.  Чуб.  III. 
434.  Мкхайлуньи.   ВД.    Михално.    Чуб.    Ш. 

223.  Михаль.  Грин.  Ш.  11.  Михальо,  Ми- 
хальбк.  Грин.  НІ.  43.  Михань.  Желех.  Ми- 
ха  ь.  Желех.  Миха.ьчо.  ВД.  Михя.ьо.  Грин. 
Ш.  527.  Михлин.  Лохв.  у.  Мись.  Нон. 
.V:  3518.  Миьио,  Місько.  Вх.  Уг.  252. 

Мяхёй,  хёя,  м.  Михей.  Лохв.  у. 
Мйхлнв,  ка,  м.  Ум.  оп  Михайло. 

Мілько,  ка,  -м.=Омелько.  Могилев,  у. 

Місько,  ка,  м  Ум.  оть  Михайло. 

Мітрбва,  вн,  ж.  =  Мотря.  Федьк.  Нов.  55. 
Мбднк,  ка,  м.  Моїесть.  Вх.  Лем.  4  36. 

Мойсёй,  сбя,  л  =Мусій.  Чуб.  Ш.  483. 
Мокій,  кія,  м.  Мокій.  Лохв.  у.  МУЕ. 

Ш.  46.  См.  Мокрій. 

Мокрвва,  вн,  ж.  Мокрлна.  Ном.  №  473. 

Мокрій,  рія,  м  =Мокій.  ЕЗ.  V.  207. 
МУЕ.  Ш.  46. 

Молот,  та,  м.  Мамонтъ.  Лохи.  у. 

Мосій,  сія,  4(.  =  Мусій.  Лохв.  у.  Уи. 
Мо  (йио    Лохи.  у. 

Мбтречка,  кя,  ж.  Уи.  оть  Мотря. 
Мотрбна,  вв,  ж.  Матрона.  Лохв.  у. 

Левч.  186.  Уи.  Мотронка.  Лохв.  у. 

Мотруая,  ві,  ж.  Ум.  оть  Мотря. 
Мбтря,  рі,  .*;  .= Мотрона.  Ном.  >£  6918. 

МВ.  І.  48.  Ум.  Мбтречка.  Чуб.  Ш.  395. 
Мотоуня.  Лохв.  у. 

Мусіець,  йця,  м.  Уи.  оть  Мусій. 

Мусій.  сія,  м.  Моисей.  Ном.  .*й  12553. 
Уи.  Мусієць.  ВД.  Мус/йно.  Лохв.  у.  Левч. 
184.  См.  Мойсей,  Мосій. 

Муця,  ці,  ж.  ?  Ном.  №  12285. 

н. 

Навум,  ва.  м  =-Наун.  Левч.  184. 
Надежда,  дв,  ж.  Надежда.  Лохв.  у. 

См.  Надія.  Ум.  Надька.  Лохв.  у.  Левч. 
186.  Надя.  ВД, 

Надія,  дії,  ж.- Надежда. 
Надька,  кя,    Надя,   ді,   ж.    Ум.    оть 

Надежда. 

Назар,  Ннз&рь.  ря,  м.  Назарій.  Лохв.  у. 
Ленч.  184.  Ум.  Назарёць.  ВД.  Пазарьно. 
Лохв    у. 

Настає,  са,  м.    Анастасій.    Левч.    183. 
Настаска,  кь,  ж.  Анастасія.  ВД  Ум. 

Настася.  Левч.    185.  См.  Настя. 

Настечка,  Настка,  кя,  ж.  Уи.  оть 

Настя. 
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Настуньва,  ви,  Настуня,  ні, .  Насту- 
ся, сі,  ас.  Ум.  огъ  Настя. 

Ністя,  ті,  ас.  Анастасія.  Чуб.  Ш.  179. 
Ум.  Настечка.  Чуб.  Ш.  136.  Настка.  ВД. 

Насіуня.  Ленч.  185  Настуиька.  ВД.  Насту- 
сенька.  Настусечка.  Сл.ішпюсерб.  у.  Наця. 
В  І.  Наім»ка.  ВД.  См.  Настаска. 

Наталка,  ви,  ж.  Баталія.  Чуб.  НІ.  210. 
Ум.  Наталонька  ВД.  Наталочка.  Лохв.  у. 
Павл.  76.  Натільця.  ВД.  Наталюня.  Лохв.  у. 
Мар.  II.  4. 

Наталь,  ля.  м.  Анатолія.  ВД. 
Натальця,  ці,  ж.  Ум.  огь  Наталка. 
Наталюня,  ві,  ж.  Ум.  огь  Натаяна. 
Наталя,  лі,  ж.  Ум.  огь  Наталка. 

Наум,  на,  м.  Ыаумъ.  Ном.  .V  11833. 
Ум.  Наумець.  ВД. 

Нахтод,  да,  .«  =Махтод.  ВД. 
Нацьва,  кн,  Наця,  ці,  ж.  Ум.  огь 

Настя. 

Нестір,  тора,  .«.  Несторь.  Лохв.  у. 
Ленч.  184.  Ум.  Нестірио.  ВД. 

Нвхтод,  да,  .«.  =  Мвхтод.  Лохв.  у. 
Нввін,  вона,  м.  Никонъ.  Лохв.  у.  Ном. 

.V   10345. 

Наводим,  на,  м.  Ниьодаыъ.    Лохв.    у. 

Никола,  лн,  Николай,  лая,  .«  =Ми- 
вола.  Федьк.  Нов.  1.  Федьк  II.  67.  Ум. 
Никрлайцьо.  ВД.  Нинблно.  Чуб.  Ш.  211. 
Никилуньо.   ВД.  Никодьцьо    ВД. 

Нал,  ла,  м.  Нилъ.  Лохв.  у. 

Нй.іва.  вя,  ас.— Онялва.  У  і:.  Нйлочна. 
ВД.  Нйля.  ВД. 

Нниидора,  рі,  ж.  Миводора.  Левиц. 
НІЮ.  І.    ІЗ. 

Нахват,  та,  .*.=Онихват.  Лохв.  у. 
Ннхвон,  ва,  м.  Ннфонгь.  Лохв.  у. 
Ничипір,  пора,  м.  Ниьнфоръ.  Ном. 

№  10971.  Ум.  Ничнпірмо.  Павл.  76.  См. 
Минихвор,  Чіпка.  Міф.  ХРВ. 

Ністрат,  та,  м.  Евстратій.  Лохв.  у. 

0. 

Овге»,  гея,  л.=Егей.  Лохв.  у. 
Овдікць,  йця,  м.  Ум.  огь  Овдій. 

Овдій,  дія,  м.  Авдіїї.  Ном.  .V?  14100. 

У и.  Овдіець.  ВД.  ОвдГйно.  Лохв.  у. 

Овд  вія,  вії,  ас.=Довія.  Гол.  Н.  299. 
Оверко,  ва,  .і/.  Аверьіп.  Лохв.  у.  Лсвч. 

183    Ум.  Оаёрочко. 

Оввсён,  на,  л  =0всен.  Лохв.  у.  Лсвч. 
183. 

Оврім.  на,  м.  Авраамъ.  Лохв.  у.  Чуб. 
Ш.  237. 

Овсентій.  тія,  х.=Овсій.  Лохв.  у. 

Овсій,  сія,  м  ЕвссвіЕ.  Лохв.  у.  Котл. 
Ен.  ПІ.  58., 

Огёй,  Огій,  Огея,  .и.=Егей.  Лохв.  у. 
Левч.   183. 

Одам,  на,  л.=Адан.  Чуб.  І.  85 
Однрйна,  ни,  ас.=Одирха.  ВД. 
Одарка,  вн,  ж.  Дарія.  Ном.  Лі  14180. 

Ум.  Дарка,  Дарочна.  ВД.  Одарочна  Чуб. 
V.  1106.  Одарця.  МВ.  (КС.  1902.  X.  145). 
Одаря.  Чуб.  V.  Зі.  См.    Дарина,   Одарина. 

Одовїя.вІї,  ас.^Донія.  Федьк-  Шв.  12. 
Одосва,  вн,  аг.  веодосіи.  Их.  Лей.  442. 

Одгошва,  вн,  ас.=Явдошва.  І'пдом.  у. 
Оксана,  нн,  ж.  Ксенія.  Чуб.  III.  471. 

Ум.  Онсанна.  Ленч.  186.  Оксаночка.  ВД. 

Окюга.  ВД.  Оксютка.  Чуб.  Ш.  471.  См. 
Аксана,  Аксенія,  Ансеня,  Ксеня,  Оксєня. 

Океант,  те,  .і:.=Овсвн.  Лохв.  у. 
Ок'-ен,  на,  м.  Авксеніїй.  Левч.  183. 

См.  Овксен,  Оксант. 
Оксвнька.  вн,  ж.  Ум.  огь  0к:еня. 

Оксєня,  ні,  ж .  —  Оксана  Лохв.  у.  МУЕ. 
I.  162.  Ум.  Оисенька.  Лохв.  у. 

Олекса,  вен.  м.  Алексій.  Лохв.  у.  Левч. 

183. 
Олевсандер.  дра,  м.  Александръ.  Лохв. 

у.  См.  Ксандер,  Лек  андер,  Лександра,  Лек- 
сандро.  Олександре.  Саньнб- 

Олександра,  ри,  ж  Александра.  Лохв  у. 
По*.  .V-  2058.  Ум.  Олё.я.  Чуб.  Ш.  72.  См. 
Ксандра,  Са-<дрг,  Лександра,  Санька. 

О  іександро.  дра,  м.  =  Олевсандер. 
Чуб.  V.  792.  Лохв.  у. 

Олексій,  всія,  л«.= Олекса.  Чуб.  І.  174. 
Ум.  Олексійко.  Чуб.  І.  174. 

Олёлько,  ва.  -*.=Олекеандер.  ВД. 
Олена,  нн.  ас.  Елена.  Ном.  Аг  5351. 

Ум.  Оденка.  Чуб.  V.  1 122.  Олёноньяа.  Гол. 
II.  88.  Олёночяа.  Чуб.  V.  890.  Олеся.  Ном. 
.V  5286. 

Олесь,  ся,  .и.  =  Олевсандер.  Пом. 
*   12723.  Ум.  Одесько.  ВД. 

Олеся,  сі,  ас.  Ун.  огъ  Олександра, 
Олена. 

Олвшво,  ва,  .«.^Олексій.  Котл.  Еб. 
НІ.  58  и    иъ  словаре  19. 

Олисёй,  сен,  .и.=Ялвсей.  Лохз.  у. 

Олнхвер.  Оліхвер.  Олохвйр,  ра,  Олох- 
вір.  хвёра,  м  Единнеріл.  Лохв.  у.  Ьо.іч.  у. 

'Ольга,  гн,  ас.  О.іьга.  Лохв.  у  Акнч. 
і  86.  У  и    'Оля,  'Олька.    Лохи.  у.    Олюнька. 
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БД  Олюня,  Лохв.  у.  Олюнятко.  Ло.хв.  у. 
Олюияточио,  Лохв.  у.  Олюточка.  ВД.  Олюся. 

ВД.  Олюська.  БД    'Ольдзя.  ВД. 
Олява,  ни,  ж  =Уляна  Рудч.  Ск.  II. 

62.  Ум.  Олянна.  Чуб.   Ш.  209. 
Омелечко,  ка,  м.  Ум.  огь  Омелько. 
Омеллян,  Омелян,  вя,  м.  Емиліанг. 

Лохв.  у.  Павл.  76. 
Омелько,  ка,  к.  =  Омеллян.  Чуб.  V. 

104.  Ум.  Омёлечно.  Чуб.  V.  439. 

Омрбс,  са,  Омрось,  ся.  «  =Амрось 
Лсвч.  183.  Лохв.  у. 

Ондрівць,  йця,  м.  Ум.  огь  Ондрій. 

ОндріЙ,  рія,  м. = Андрій.  Ум.  Окдрієць, 
Ондр(йио,  Ондрусь. 

Очаків,  кія,  м.  Іоанникій.  О.  1862. 
IX.   114. 

Онйлка,  кн,  ж.  Неонила.  Чуб.  Ш.  216. 
Ум.  Оннля.  Лохв.  у.  См.  Кйлна. 

Онйсечко,  ка,  м.  Ум.  огь  Онисьно. 
Овйсим,  на,  м.   Онисимъ.    Левч.    184. 
Онйсійка,  ки,  ж.  Ум.  огь  Онися 
Овйсія,  сії,  ж.  Авіїсія.  Лохв.  у.  Ум. 

Онйсійна    Ірин.  Ш    161.  Онися.    Лохв.    у. 

Онйсьва.  ки,  лс.=Оннсія.  Лохн.  у. 
Левч.    183. 

Овйсько,  ка,  м  =Онясии.  Чуб.  Ш. 
381.  Котл.  Ен.  Ш.  58.  Ум.  Онйсечко. 
Ііавл.  76.  См.  Онишно. 

Онйся,  сі,  ж.  Ум    огь  Онисія. 
Оняхват,  та.  м.  Вонифатій.  Лохв.  у. 

См.  Нихват. 

Онйшко,  ка,  м  ̂ Онисько    Лохв.   у 

Онойко,  ка,  .«—Онопрій.  КС.  1883. 
IX.  321. 

Опі-прісць,  йця,  м.    Ум.    огь    Онопрій. 
Онопрій,  рія,  м  Онуфрій.  Чуб  І.  176, 

178.  Ум.  Онопріець.  Павл.  76.  Онопрійио. 
Бав    76.  См    Онойко,  Оношко 

Оношко.  ва,  .и.— Онопрій. 

Овуврій,  рія,  м.—  Онопрій.  Левч.  148. 
Онуфрій,  рія,  ч=  Онішрій  Федьк. 

Нов.  41.  Ум.  Онуфрійно.  Федьк.  Пов. 

Онухрій,  рія,  Овухро,  ра,  х.=Овоп- 
рій.  Лохв.  у. 

Онушко,  ка,  -и.=Овошво.   ПД. 
Опавас,  са,  м.  Аоанасій.  Котл.  Ея.  Ш. 

58.  ііом.  .V-  2542.  См  Ахтанасій,  Охтанас, 
Панас,  Такас. 

Оп истина,  ни,  ж.—  Лепистина.  Лохв.  у. 
Орест,  та,  м.  Орестъ.  Лохи.  у.  См. 

Ярест. 

Орйва,  ни,  а»,-  =Ярина  Харьк.  у.  Левч. 
185.  Ум.  Оринна.  Ірин.  Ш.  318.  Орйноч- 
на.  Чуб.  Ш.  317.    Орися.    Чуб.    У.    1110. 

Орйшка.  Ном.  №  5459.  Орйшечка.  Чуб.  Ш. 

317.  'Орьиа.  ВД.  'Оря.  ВД. 
Осафат,  та,  м.  Іосафать.  ВД.  См.  Са 

Фат. 

'Осип,  па,  х.=Йоснн  Лохв.  у.  Левч. 
184.  Ум.  'Осипко.  Лохв.  у. 

Остап,  па,  м.  Евстафій.  Ном.  №  12681. 
Ум.  Остапои.  ВД.  Остапио.  Навл.  76. 

Остах,  ха,  Осташ,  ша,   м  =  Остап.  ВД. 

Офавво,  ка,  м  =Теофав    Чуб.  У.    92. 
Охрвкан,  на,  м.    Африканъ.    Лохв.    у. 

Охрін,  на,  м.  Ефремъ.  Рудч.  Ск.  І.  74. 
Ум.  ОхрГмець,  ОхрГмно.  Навл.  76  См.  Хріи, 

Яхрем. 
Охтадей,  дёя,   н.=Тадей.  Лохв.  у. 
Охтанас,  са,  .»«.  =  Онавас.  Лохв.  у. 
Октяс,  са,  м.  Оеоктисгь.  Лохв.  у. 
Охтнса,  сн,  ж.  беоктиота.  Лохв.  у. 

Ум.  Охтйсна,  Охтйсьиа  Лохв.  у.  Охтйся. Лохв.  у. 

п. 
Павлик    ка,  м.  Ум.  оть  Павло. 

Павлин,  ва,  м.  Павлинъ.  НД. 
Павлина,  нв,  ж.    Павлина.     ВД.    Ум. 

Павлйнка.  Чуб.  Ш.  205. 

Павлвчко,  ка,  м.  Ум.  оть  Павло. 
Павлнш,  ша,   «-  Павло.  БД. 

Павлій,  лія,  .м.^=Павло.  БД. 
Павло,  ла,  м.  Павель.  Ном.  №  7935 

Ум.  Павлин.  Левч.  185.  Павличко.  Грин 
Ш.  15.  Павлонько.  Гол.  П.  104.  Павлунь 
ВД.  Павлуньо.  ВД.  Павлусь.  Чуб.  Ш.  127 
Пашкб    Левч.  185. 

Павольва,  кв,  ж.=Паулька  Чуб.  111 
221. 

Пази  на,  нн,  .ж \  =  Палажка.  К.  Бай  45. 
Ум.  Пазулька.  ВД.  Пазьна.  ВД.  Пазя.  Лохв.  у. 
Гол.  II.  500. 

Балатна,  ни,  ж  =  Палажка.  ВД. 
Паладько,  ки.  м.    Палладій.    Лохв.    у 
Палажка,  ки,  ж.  Пелагея.  Чуб.  ПІ 

202.  Ум.  Палазь  Чуб.  Ш.  202.  Палазеньиа 

Грин.   Ш.  518 
Палашка,  кв,  де.=Палажка.  Лохн.  у 
Палввар,  ра,  м.  Аиол.іинарій.  Лохв.  у 

Палій,  лія,  к.=Панталеймон.  Лохв.  у 

Падтвнін,  на,  м.  =  Пантаяейнов 
Лохв.  у. 

Палтби,  на,  м  =  Панталейнон.  Лохв.  у 



ПАНАС— РОМАН 

1069 

Пакас,  са,  .«.=Опанас  Лохв.  у.  Левч. 
183.  Ум.  Панасик    ВД.  Панамо    Павл.  76. 

Панкрат,  та,  м.  Панкратій.  Лохв.  у. 
Левч.   185. 

Панталеймбн,  ва,  ПавталейиІв,  мо- 
ва. (Павл.  76).  Пантелембв,  ва  (Гн.  II. 

497).  Пантелеймовъ.  Сы.  Палїй,  Палтииін, 
Пзлтон,   Панько. 

Паравя,  ві,  ж.  Ум.  отъ  Параска. 
Параска,  кв.  ж.  Параскева.  Нои. 

.V  496.  Ум  Парамя  Чуб.  Ш.  144.  Пара- 
сочка.  Ноу.  №  496.  Парасуня  Гол  II.  293. 
Парася.  Ном.  №  1011.  Парахна.  Чуб.  Ш. 

178.  Пар.'  іиа.  Гол.  II.  211. 

Парасговія,  вії,  ж.  Параскева  Столько 
о  святой).  Нон.  №  496.  См    Параска. 

Парасочка,  кв,  Парася,  сі.  Парахна. 
вв,  ж.  Ум.  отт.  Параска 

Параця,  ці,  ж.  Ум.  огь  Парашка. 
Парашка,  кв,  ж  =  Параска  Стрійск.  у. 

Ум.  Параця.  Стрійск.  у. 
Париев,  ва.  м    Пармевій    Лохв.  у. 
Пархвёв,  ва,  м.  Парееній.  Лохв.  у. 

Левч.  185.  У  Павл.  76.  Пархв/н  См.  Пар- 
хіи 

Пархвйл,  ла,  м  =  Порхввр.  Славяно- 
серб, у. 

Пархім,  хона.  л.  Парееній.  Ном.  №  Ю12. 
Котл.  Ен.  Ш.  58.  Ум.  Парх/мко.  ВД.  См. 

Пархвен. 
Патрйкій,  кія.  м.  Патрикій.  ВД. 

Паулька,  кв,  ас— Павлява.  Чуб.  ПІ. 
202.  См.  Паволька. 

Пахом,  на,  м.  Пахомій.  Лохв.  у.  Левч. 
185. 

Пашко.  ка,  я.  Ум.  отъ  Павло. 
Педбра,  рв,  Педбря,  рі,  ж.  Веодора. 

Ном.  Л?  6351.  У  И.  Педбрка,  Педбрька.  Левч. 
186.  Лохв.  у. 

Педько,  ка,  л.=Хведір.  Котл.  Ей. 
Ш.  58. 

Пелягія.  гії,  ас.=Палажка  Лохв.  у. 
Ум.  Пеляся.  ВД. 

Пестява,  вв,  Поста,  ті,  ж.  Епиствмія. 
Левч.  186.  См.  Лелестина. 

Пётрвк,  ка,  я.  Ум.  огь  Петро. 

Петро,  ра,  м.  Петръ.  Ном.  А»  467.  Ум. 
Петрик.  Грин.  Ш.  533.  Петру нь.  ВД.  Пет- 
руньо.  ВД.  Петрусь.  Левч.  185.  Петруснк. 
Грвв.  ПІ.  534.  Петрусичок.  Грив.  Ш.  534. 
Петрухно.  ВД. 

Пилил,  ва,  м.  Филиппъ.  Ном.  №  2693. 
Ум.  Пилмпио.  Рудч.  Ск.  I.  28. 

Пвиів,  нова,  м.  Пнменъ.  Лохв.  у. 

ПлатІв  (НВолын.  у.)  и    Платов   (Чуб. 

Ш.  387),  тона.  м.  Нлатонъ.  Ум.  Платбнко. 

Грив.  Ш.  15. 
Полвварв,  ва,  м.  Полнкарпъ.  Лохв.  у. 
Полннашка,  кв,  ж.  Лііоллинарія.   ВД. 
Полвт.  та,  .*.=Иволвт.  Лохв.  у. 

Порхввр,  рн,  м.  Порфирій.  Лохв.  у. 
См.  Прохвир,  Пухвір,  Пархвйл. 

Потап,  ва,  м.  Потапій.  Лохв.  у.  Левч. 

185.  ( 

Прівя,  ві,  ж.  Ум.  огь  Пріська. 

Прісечка,  кв,  ж.  Ум.  огь  Пріська. 

Пріська,  кв,  ж.  Ефроснвія,  Евпраксія. 
Ном.  .V  6139.  Ум.  ПрГкя.  ВД.  ПоГся.  Лохв.  у. 
Левч.  1-86.  Прісечка.  Лохв.    у.    Павл.    76. 

Прбзя,  8І,  ж.  —  Пріська    Вх.  Леи.  4  57. 
Прбкіп,  копа,  м.  Прокопій.  Ном. 

X  8031. 

Проксёда,  дв,  ж.  Просі.удія.  Левч.  186. 
Протёс,  са,  м.  Протасій.  ИД. 
Прохвнр,  ра.    л=Порхвнр.    Борз.    у. 

Прохор,  ра,  м.  Прохоръ.  Лохв.  у.  Левч. 185. 

Прбцнк,  ка,  м.  Ум.  огь  Проць. 

Проць,  ця,  Процькб,  ка,  «  =Прокш. 
Павл.  76.  Левч.  185.  Ум.  Процик.  Гол. 

II.  497. 

Пулхёра,  рв,  ж.  Пульхерія.  Левч.  186. 
Пурха,  хв,  ле.=Пухверя.  Лохв.  у. 
Пухвёрька,  кв,  ж.   Ум.   отъ    Пухверя. 

Пух  веря,  рі,  ж  —  Пулхера.  Лохв.  у. 
Ум.  Пухвёрька    Тохв.  у. 

Пухввр,  ра,    .«— Порхввр.    Лохв.    у. 

Р. 

Раврвк,  ка,  м.  Ум.  огь  Равро. 
Раврб,  ра,  х.=Лавро.  Лохв  у.  Ум. 

Раврин   Лохв.  у. 

Радввбв,  ва,  -к.  Иродшвъ.  Чуб.  Ш.  102. 
Родійов,  ва,  .«.=Радмвон.  Лохв.  у. 
Радькб,  ка,  .«=Радшвон.  Лохв.  у. 

Левч.  185. 

Райка,  кв,  ж.  Раиса.  Лохв.  у.  Ум. 

Раюн'л.  Лохв    у.  Раюся.  ВД. 
Рагір,  Рвгбр,  гбра,  Ригбра,  рв,  *.= 

Грвгор.  Левч.  183.  Чуб.  Ш.  206.  Ум. 
Ригбрко.  Чуб.  Ш.  200. 

Роаалія,  ЛІТ,  ж.  Розалія.  Чуб.  Ш  409 

Рбаун,  на,  м.   Разумвикъ.   Левч.    185. 
Роман,  ва,  м.  Романъ.  Чуб.  Ш.  68. 

Ум.  Романоньио.  ВД.  Роианочио.  Гол.  I. 
313.  Романчик.  ВД.  Ромкб  ВД.  Рбмчии.  ВД. 
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С. 

Саве,  ве,  .«.  Савва.  Ном.  №  506.  Ум. 

Савка.  Пом.  .V'  3139.  Севочка.  Лохи.  у. 
Савастяя,  на,. лі.  Севастынъ.  Лохв,   у. 
Савка,  Савочка,  ки,  м.  Ум.  огъ  Сава. 
Сай,  Сая,  м.  Исаія.  Лохв.  у. 
Сак,  ка,  м.  Исаакій.  Лохв.  у.  Левч. 

181.  Ум.  СачЬи.  Левч.  184. 

Саків,  ков»,  .м.=Сак.  Лохв.  у. 

Садамон,  на.  м.  Соломонъ.  Лохв.  у. 

Салежів,  на,    .«.— Саламон.    Лохв.    у. 

Си  мій  л  о,  ла,  м.  Самуилъ.  Ном.  >в  9580. 
Ум.  Саиусь.  К.  Бай.  30. 

Сам  і; б,  ка,    ̂ .  =  Самійло    ВД. 
Самсбн,  ва,  м.  Сампсонъ.  Лохв.  у. 

Левч.  185. 

Скмусь,  ся,  м.  Ум.  оті.  Самійло. 

Сандра,  рн,  .к.=Олексавдра.  Вх.  Лем. 
429.  Ум    Сандрусь.  Вх.  Лем.  429. 

Санвк,  ка,  л.  Хрпсавеъ.  Лохв.  у. 

Санька,  ки,  ж.  -  Олександра.  Лохв.  у. 
Ум.  Саня.  Лохв.  у.  Левч.   185. 

Спнькб.  ка,  .41  —  Олрксандер.  Лохв.  у. 
Саня,  ні,  ж.  Ум.  отъ  Сашка. 

Сарані  вон,  ва,  м.  Сераиіовь.  Левч.  185. 
Сарахвйна,  ни,  ж.  Серафима.  Лохв.  у. 
Сафат,  та,  -м.=Осафат.  Федьк.  11ов.  49. 
Сафон.  на,  м.  Софовій.  Лохв.  у. 

Сахбн,  ва,  м.= Сафон.  ВД. 
Сачок,  чка,  м.  Ум.  отъ  сан. 

Свврнд,да,  м.  Спнридонъ.  Ном.  №  6314. 
Котл.  Кн.  Ш.  58.  Ум.  Свирйдно.  Нам.  77. 

Северин,  на,  м.  Северивъ.  Лохв.  у. 
Секлёта,  ти,  ж.  Сивклцтикія.  Лохв.  у. 

Левч.   186. 

Секлетнва,  ин,  лс— Секлета.  Лохв.  уг 
Селі  вёрст,  та,  м.  Снльвестръ.  Лохв.  у. 

См.  Сильвест. 

Семён,  на,  м.  Симеовъ,  Семевъ,  Си- 
мон і,.  Ном.  .V  486.  Ум.  Семёнко.  Лохв.  у 

Сёнвк,  ка,  м.  Ум.  отъ  Сень. 
Сень,  ня,  л.=Семен.  ВД.  Ум.  Сёнин. 

ВД.  Сенько.  ВД. 

Сергій,  гія.  м.  Сергій.  Лохв.  у.  Левч. 
185.  Ум.  Сергійно.  Лохв.  у.  Левч.  185. 

Сиволбд,  да,  м.  Всеволодъ.  Лохв.  у. 

Сидір,  дора,  м.  Исвдоръ.  Ном.  №  4018. 
Ум.  Сидорко.  ВД. 

Снзько,  ка,  х.=Сн8ьон.  ВД. 
Сиаьбн,  на,  м.  Созовтъ.  Лохв.  у.  Котх. 

Ев.  Ш.  58. 

Сила,  ли,  ас.  Сила.  Лохв.  у.  Левч.  185. 
Снльвёст,  та,  м.  Сильвестръ.  Левч. 

185.  См.  Сеяіверст. 

Самой,  ва,  м.  Самовъ.  Лохв.  у.  Ном. 
№  455. 

Славке,  ка,  м.  Вячеславъ.  Кіев. 

Совон,  на,  .«.— Сивьон.  Лохв.  у.  Левч. 

Соломина,  ял,  Соломія,  мії,  ж.  Соло- 
монія.  (Лохв.  у.). 

Соломій,  пія,  .*.— Салаион?  Г.-Арт. 
(О.  1861.  Ш.  93). 

Содбха,  хи,лс— Соломія.  Ном.  Ли  1770. 

Сопрія,  рбка,  (Павл.  77),  Сопрбв, 
Софрбн,  на,  м.  Софровій.  ВД.  См.  Сохрон, 

Супрун. 

Софійка,  Сохвійка,  ки,  ж.  Ум.  отъ 

Софія,  Сохеія 
Сбфа,  фи,  Сёхва,  хви,  ж.  Ум.  отъ 

Софія,  Сохеія. 
Софія,  фії,  Сохвія,  хвії(Лохн.  у.),  ж 

Софія.  Левч.  186.  Ум.Сбфа.Сбхві  (Лохв.  V  ), 

Сбфиа.  ВД.  Софійка.  Чуб.  Ш.  216.  СохвГй- 
на.  Левч.  186. 

Сохрбн,  ва,  л.-Сопрін.  Лохв    у. 
Спврвдбн,  на,  .4<=Свяряд.  Чуб/  Ш. 

202.  Ум.  Спиридбнно.  Чуб.  Ш.  202. 

СтасвЬньо,  ня,  м.  Ум.  отъ  Ьтах. 

Стах,  ха,  м  —  Остап.  Лохв.  у.  Ум.  Ста- 
сюньо.  Чуб.  Ш.  464. 

Степан,  на,  м.  Стефавъ.  Лохв.  у.  Левч. 
185.  Ум.  Степанко.  ВД.  См.  Стефан. 

Степанида,  дн,  ж.  Стефаннда.  Лохв.  у. 
Ун.  Степеня.  ВД.  См.  Стефанія.  Стека. 

Степанко,  ка,  м.  Ум.  оть  Степан. 

Степаня,  ні,  ж.  Ум.  оть  Степанида. 
Стеея,  сі,  ж.  Ум.  оть  Стеха. 

Стефан,  ва,  .*.=Степан.  Желех.  Ум. 
Стефании,  Стёфко.  Желех.  Стгфцьо.  Желех. 

Стефанія,  ні!,  аг.=Степанида.  Галпц. 
Ун.  Стефка.  ВД.  Стёфця.  ВД. 

Стёха,  хм.  аг.=Степаннда.  Лохв.  у. 
Левч.  186.  Ум.  Стёся.  ВД.  Стёшна.  Лохв.  у. 
О.  1862.  X.  2.  Стёшечка.  О.  1Є62.  X.  15. 

Стець,  ця  (Павл.  77),  Стецькб,  кі,  м.= 
Степан.  Лохв.  у.  Котл.  Ев.  Ш.  58.  Левч. 
185. 
Стёшечка,  Стёшка,  ки,  ж.  Ум.  отъ 

Стеха. 

Стратбн,  на,  м.  Страхов  нкъ.   Лохв.   у. 

Супрун,  на,  -и.=Сопрія.  Мет  429. 
Левч.  185.  Ум.  Супрусь.  Павл.  77. 

Супрунада,  дн,  ж.  ?  Ном.  №  6316. 
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Т. 

Тадёй,  Тадій,  дёя,  м.  баддей  ВД.  Сії. 
Охтадей. 

Талонів,  нона,  .•;.  —  Халнмон.  КД. 
Тавас.  са,  .к.=Опавас.  Лсич.  183.  Ум. 

Танёсин.  Шейк.  Танаско.  Шейк. 

Тарас,  оа,  м.  Тарасій.  Котл.  Ен.  III. 
58.  Ном.  X  1943.  Ум.  Тарасин    ВД. 

Тася,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Тетяна. 

Тацуяевька,  Тацува,  Тацьва.Таця.лс. 
Ум.  отъ  Тетяна. 

Текла,  ли,  Текля,  лі,  ж.  векла.  Ном. 
X  10889.  Св.  Л.  111.  МУЕ.  Ш.  57.  Ум. 
Теклюся.  ВД. 

Теофав,  Теохвав,  ва,  ж.  веофавъ. 
Лохв.  у.  См    Офанко.  Техван.  Фан. 

Тера,  рв,  ж.  Тереза?  Ном.  №  2701. 
Тереса,  сі,  лс.=Тера?  Ном.  .V  552. 
Тврёшечво,  кя,  .к.    Ум.    отъ    Терешно. 
Терешко,  ка,  .н.  Терентій  Ном  X  6418. 

Коті.  Ен.  Ш.  58.  Ум.  Терёшечко.  Павл.  76. 
Тетава.  вв,  ж.  Татіана.  Ном.  .V  4720. 

7ч.  Тетя'нна.  Лохв.  у.  Тетя'ночка.  ВД.  Те- 
тяшка.  Лохв.  у.  Тася.  ВД.  Таця.  Ном. 

Л?  5508.  Тацька.  ВД..  Тацуня.  ВД.  Тацу- 
ненька.  МУЕ.  Ш.   12. 

Техван,  ва,  .к.=Теофав.  Лохв.  у. 
Тивбнн,  ні,  ж.  Хіонія.  Лохв.  у.  См 

Хвійона. 

Тниіш,  ноша,  м.  Тимофей.  Ном.  .V  21717. 
Ум.  Тимбсь.   Павл.   77. 

Твмкд,  ка,  .и.=Тяміш.  Левч.  185.  Ум. 
Тинбсь.  ВД. 

Тиибха,  хи,  .к.=Тиміш.  Харьк.  у. 
Лева.  185. 

Твт,  та,  м.  Титъ.  Ном.  .V  10853.  Ум. 

Титкб.  Лубен,  у.  Левч.  185. 

Тйхін,  Твхов.хова.  м.  Тиховъ.  Лохв.  у. 
Левч.    185.   Ум.  Тишнб.  Ном.  №  3314. 

Тодір,  дбра,  -к.  =  Хввдір.  Федьк.  Нов. 
92.  Ум.  Тодірко,  Тодбрко.    Чуб.    Ш.    464. 

Тодбра,  рв,  ас.=Хведора.  Левч.  186. 
Ум.  Тодбрка.  ВД.  Тодбрця.  ВД. 

Тодсрво,  ка,  .«    Ум.  отъ  Тодір. 
Тодбс,  са,  Тодось,  са,  .к.=Хведось. 

НВолыв.  у.  Левч.  185. 

Тодоска,  ки,  Тодося,  сі,  ас.=Хведоска. 
Левч.   186. 

Тема,  ми,  Тонко,  ка,  .и  — Хона.  Ном. 
Я  6856.  Федьк.  Иов.  62.  Ум.  Томуньо. 
Гол.  11.  328. 

Тряхвов,  на,  м.  Трифонъ.  Лохв.  у. 

Трохнн.    на,    м.    Трофииъ.    Лохв.    у. 
Левч.  185.  Ум.  Трохимио.    Чуб.    Ш.    439. 

Трушкб.  ка.  .к.=Трохнн.   Левч.    185. 

У. 
Улас,  са,  м.  Власій.  Лохв.  у.  Левч   183. 
'Улечка    кв.  ж.  Ум.  отъ  Уляна. 
Улита,  тв,  ж.  Іулитта.  Ном.  .V  10981. 

Ум.  Улитка.  Чуб.  Ш.  306. 
Уліян,  на,  м.  Іуліанл.,  Іулій.  Лохв.    у. 
Тюлька,  кн,  ж.  Ум    отъ  Уляна. 
Улюня,  ні,  ж.  Ум.  отъ  Уляна. 
'Уля,  лі,  ж.  Ум.  отъ  Уляна. 

Улан,  ва,  .іі.=Уліяв.  Лохв.  у. 
Улава.  вв,  ж.  Іуліанія.  Ном.  Лі  1854. 

Ум.  'Уля.  Левч.  186  'Улечка.  Павл.  76. 
'Ульна.  Павл.  76.  Улюня.  ВД.  Уляся. 

Тетечка,  кв,  ж.  Ум.  бть  Устя. 
Уствн,  ва,  м.  1устинъ.  Лохв.  у.  Левч. 

181. 

Устава,  ни,  ж.  Іустина.  Левч.  186. 
Грин.  Ш.  664.  Ум.  Устинка.  ВД.  См.  Устя, 
Устина. 

УстАся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  Устя. 
Тстя,  ті,  лс.=Устина,  Ном.  .V  6625. 

Ум.  'Устечка.  Павл.  76.  Устюся.  Лохв.    у. 

Ф. 

Фан,  ва,  .м.=Теофав.  Лохв.  у. 

Федір,  Федора  її  п |>.  См.  Хведір,  Хве- 

дбра. Федбрвк,  ка,  м.  Ум.  отъ  Федір.  Гол. 

II     126. 
Федбт.  та.  м.  См.  Хведот. 

Фенува,  лі,=ж.=  Хина?  Гол.  П.  161. 
Фёська,  кв,  Фёся,  сі,  ̂ .=Хвеська, 

Хвеся.  Чуб.  V.  69. 
Фесько.  ка  .»« =Хвеськв.  Котл  Ев. 

Ш.  58. 

Фрасйаа,  ви,  *•  =  Пріська.  Чуб.  Ш. 
311. 

X. 
Халиибн.  на,  м.  Фнлпмонъ.     Волч.    у. 

Левч.   185.  См.  Талеиін,  Хвилнмон. 

Харечко,  ка,  м.  Ум.  отъ  Харьно. 
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Хярнта,  ти,  ж.  Харитя,  Харптина. 
Левч.    186.   Ум.  Хзритйнка.  Лохв.  у. 

Харятін  (II  ав.і.  76),  Харитбн,  тона,  м. 
Лохв.  у    Левч.   185. 

Хардам,  на,  Харламп,  на,  м.  Харлам- 
пій.  Левч.  185.  Лохв    у. 

Харькб,  ка,  м  =Харнтін.  Котл.  Ен. 
Ш.  58.  Ум.  Харечко    Кролев.  у. 

Хвав.  на,  -и.=фан=Теофан.  Лохв.  у. 
Хванас.  са,  м  =  Панас    Лохв.  у. 
Хваваска,  кн.  ж.  Аоанасія.    Лохв.    у. 

Хвавькб,  ка,  м.  а)  =  Теофан,  б)  Ага- 
фангелъ,  в;  ВонифатіЙ.  Лохв.  у.  Ум.  Хва- 
ия.  НД. 

Хвёднк,  ка,  м.  Ум.  отъ  Хведір. 
Хведір,  дора,  м.  вадоръ.  Рудч  Ск.  I. 

205.  Ум.  Хведь.  Чуб.  V.  1132.  Хведькб. 
Ном.  Д£  12003  Хвёдик  Лохв.  у.  Хведнрио. 
Су  иск.  у.  Хведорко.  Чуб  III.  209.  См. 
Дбрко,  Тодір 

Хведоря,  рнц  ж.  Эеодора.  Ном.  №  9478. 
Ум.  Хведбрка.  См.  Тодора. 

Хведорко,  ка.  м    Ум.  отъ  Хведір. 
Хведос.  са,  Хведбсь,  ся.  м.  веодосій. 

Лохв.  у.  Левч    185.  (лм.  Тодос. 
Хведбска,  Хведбська,  кн,  ж.  веодосія. 

Лохв.  у.  Левч  166.  Ум.  Хведб-я.  Грин. 
Ш.  664.  См.  Тодо.на. 

Хввдбся,  сі,  ж   Ум.  отъ  Хведосна. 
Хведбт,  та,  м.  бедотъ.  Левч.  185. 

Хведул,  ла,  м.  беодулъ.  Лохв    у. 
Хведь,  дя,  Хведькб,  ка.  м.  Ум.  отъ 

Хведір. 

Хвёвна,  нн,  ж.  Хіонія.  Павл.  77. 
(Зд^еь  ошибочный  переводь). 

Хвесь,  ся,  м.  —  Хведос.  Ном.  №  7703. 
Ум.  Хвесьнб    Лохв.  у.  Левч.   185. 

Хвёеька,  кн.  .ж*.— Хведос  ка.  Лохв.  у. 
Чуб.   V.  1140.   Ум.   Хвё;я.  Ном.    №    5549. 

Хвеськб,  ка.  м.  Ум.  отъ  Хвесь. 

Хвёся.  сі,  ж.  Ум.  оті.  Хвеська. 

Хваланбн,  на,  м.-- Халимон  Лохв.  у. 
Хвялбн,  на,  м.  ?  Лохв.  у.    Мет.    414. 
Хвинька,  кя,  ж.  Оеоктиста.  Могилев,  у. 

Хвїйбва,  нн,  ж.  —  Тнвоня.  Грин.  II.  44. 
Хвока,  кя,  м.  Фока.  Лохв.  у. 
Хвотяна,  нн,  ж.   Фотинія.   Левч.   186. 

Хавуся,  сі,  ж.  Фива.  Лохв.  у. 
Халкб,  ка,  м.  ?  Ном.  №  4  732. 

Хина,  нн,  ж.  Ум.  отъ  Химка. 
Химка,  кя,  ж.  Евфвнія.  Ном.  №  1012. 

Ум.  Хима.  Чуб.  Ш  221.  Хйиочка.  Павл. 
76.  Химусг.  ВД.  См.  Юхима. 

Хівря,  рі,  ж.  Февронія.  Ном.  №  6439. 

Хлор,  ра,  м.  Флоръ.  Лохв.  у.  Левч. 

185. 
Хома,  мй,  м  бома.  Рудч.  Ск.  II.  174. 

Ум.  Хомуъ.  ВД. 
Хотниа.  нн,  ж.  Фотина,  Фотинія.  Грин. 

II    208.   Ум.  Хбтя.  Лохв.  у. 
Хбтій,  тія,  м.  Фотій    Лохв.  у. 

Хбтя.  ті,  ж.  Ум.  отъ  Хотина. 

Храснаа,  вн,  ж  =Фрасина  =  Пріеька 
Чуб.  Ш.  201.  Ум.  Храьйнка.  Чуб.  Ш. 
206. 

Хрясант,  та,  м.  Хрисанеъ.  Лохъ.  у. 
Христина,  вн,  ж.  Христина.  0.   1861. 

VIII.  17.  Ум.  Христйнка,  Хрйстя.  Лохв.  у. 
Левч    186. 

Хрйстя,  ті,  ж.  Ум.  огъ  Христина. 

Хрін,  на,  м  =Охрім.  Лохв.  у. 
Хросяна,  нн,  *  ,=Храснва.  Левч.  186. 
Хтадёй,  дёя,  м.     Тадей.  Лохв.  у. 

Хтодбвт,  та,  м.  ведотъ?  Греб.  402. 

Хтодора,  ря,  Хтодбря,  рі,  ж.  —  Хве- 
дора.  Лохв.  у.   Ном.  №  9478. 

Хтодбс,  са,  Хтодбсь,  ся,  .«.  =  Хведос. 
Лохв.  у.  Левч.   185 

Хто  доска,  Хтодбська,  кн,  лс=Хвв- 
доська.  Лохв.  у.  Ум.    Хтодбся.    0.    1862. 
IX.  11.1. 

Хтодот,  та,  м—  Хведот.  Лохв.  у. 
Хтолонёй,  мёя,  м.  Птоломей.  Лохв.  у. 

ч. 
Чіпка,  кн,  м. = Ничипір.    Мир.    ХРВ. 

ш. 

Шелнфон,  на,  м.  Ксенофонтъ?  Котл. 
Ен.  III.  58. 

Штефав,  на,  м.—  Стефан= Степан. 
Федьк.  Пов.  62.  Ум.  Штефаночко.  Федьк 

Нов.  62. 

Щ. 

Щнфань.  ня.  м  =Штефан=Стефан  = 
Степан.  МУК.  Ш.  57. 
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ю. 
Ювхви,  ма,  м.=Юхии.  Лохв.  у. 

'Юда,  дж,  м.  Іуда.  Ном.  >£  486. 
Юднхва.  вв,  ж.  Юдиеь.  Лохв.  у. 

'Юдко,  ви,  м.  Іуда  (о  евре*».  Чуб.  V. 
1061. 

Юр,    Юра,  .к.=Юрій.  Ноы.  .V-  434. 
Юрась,  ся,  Юрасенько,  ва,  Юрасько, 

ка,  м   Ум.  огь  Юрій. 

'Юрійко    ва,  м    Ум.  огь  Юрій. 
'Юрій,  'Юрвя.  'Юрій,  Юрія,  к.  Юрій, 

Георгій.  Нон.  *  433,  440.  Ум.  Юрась. 
Ном.  .V  13440.  Юрасько,  Юра>еньно.  Год. 
І  214.  Єврась.  АД.  II.  121.  Єврах.  АХ  II. 

120.  'Юрійко.  Федьк.  Пов.  10.  Юрусь.  АД. 
II.   123.  См.  їрь,  Юо.  Юрко. 

Юрвб.  ва,  .и.=Юрнй.  Ном  Лі  3930. 
Ум.    Юрчик.  ВД.  См.  еще  про  слові  Юрми. 

Юстнн,  ва.  м  =  Ус*нн.  Лохв.  у.  Левч. 
184. 

Юстнва,  нв,  а<с.=Уствна.  ВЛ- 
Юхим,  на,  .м.  Квфимій.  Чуб.  Ш.  430. 

Ум.  Юхинець.  ВД.  Юхимко.  Лохв.  у.  См. 
Й08ХИМ,   Ювхии. 

Юхима,  мв,  ж.  Евфіїмія.  Чуб.  Ш.  430. 

Я. 

Явдовам,  на,  м.  Ендокниъ.  Лохв.  у. 
Кв.   ІІр.  II.  92.  Левч.    183.  См.   Йовдоким. 
Явдоньва,  вв,  Явдоня,  пі,  Явдося, 

сі,  ж.  Ум.  огь  Явдоха. 
Явдоха,  хя,  ж.  Авдотья.  Рудч.  Ск. 

І.  177.  Ум.  Явдбня.  Рудая.  І.  16.  Явдбнь- 
ка.  ВД.  Явдбся.  Грин.Ш.  664.  Явдбшка. 
Лохв.  у.  См.  Євдоха,  Йовдбха 

Явтнх.  хя,  .и.=гЯвтух.  Могил,  у. 
Явїух,  ха,  м.  Евтихій.  Лохв  у.  Г.  Арт. 

(О.   1861.  III.  83).  См.  Явтух,  Йовгух. 
Ядам,  на,  м  =Адам.  Ги.  І.  23. 
Явьво,  ва,  м  =  Ясько?  Ном.  .V    5736. 
Яввлння,  ав,  ас.=-Кнлнна.  Лохв.    у. 
Яків,  маг  м.  Іоакнмь.  Чуб.  ІП.  228. 

Уя.  Якимець.  Лохв.  у.  Левиц.  І.  241. 
Яюімно.  Левиц.  І.  240.  Левч.   184. 

'Яв'в,  'Якова,  м  Іаковь,  Яковь.  Нон. 
.V  2661.  МУЕ.  ПІ.  145.  Ум.  Яковець.  ВД 

'Яківно.  'Яковко.  Чуб.  Ш.  221.  Якусь.  Паві. 
77.  См.  Яцько. 

Явоввна,  нв,  .«.=Явів  Грин.  Ш.  353. 
Явусь,  ся.  м.  Ум.  оіт>  Яків. 
Ялвсей,  сёя,  м.  Елисей.  Лохв.  у. 

Явдрій,  рія,  .«.=Андрій  Нон.  Л*  503. 
Яндрух,  ха,  •/  =Яндрій  =  Авдрій.  ВД. 
Ярема,  ми.  м.  Іеремія.  Рудч.  Ск.  І. 

175.  Ум.  Яремно  ВД.  Яремочиа.  Павл.  77. 
См.  Веремій,  Єрема. 

Ярепйна,  нн,  -  =Горпнна.  Мнж.  194. 
Ярёст,  та,  -и.=Орест.  Лохв.  у. 
Ярина,  нн,  ж.  Ирива.  Шевч.  243.  Ум. 

Ярйниа.  Левч.  186.  Яриночка.  Шевч.  245. 
См.  Орика. 

Яряса,  ев,  ж.  Раиса.  Лохв.  у. 
Ярмолай,  лая,  -*.    Ермолай.   Лохв.    у. 
Ярослав,  ва,  м.  Яросдагь.  К.  ЧР.  132. 
Ярохтёй,  тея,  м.  Іерооей.  Лохв.  у. 

'Ярош.  ша,  .н.=Яро.*.тей.  Ном.  >в  7555. Левч.  184. 

Ясьво,  ва,  .м  — Яків    Прил.  у. 
Яхрём.  на.  -м.=Охрім.  Чуб.    Ш.    221. 
Яхреятій,  тія,    м  -=Яхрем.    Лохв.    у. 
Яцяяа.  нн,    к  =  Яцько  ВД. 

Яць,  'Яця.  м.  Ум.  огь  Яцьио. 
Яцько,  ва,  м  =  Ясьво =Явів.  Грив. 

II.  213.  Ум    Яць.  Си.  Яцина. 
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